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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é mostrar que meios de comunicação alternativos estão 
cumprindo um papel importante como veículos de publicidade. Estes meios estão, cada 
vez mais, em desenvolvimento, haja vista que as chamadas mídias tradicionais, como 
a televisão, a mídia impressa e o rádio não atendem, atualmente, os anseios dos 
consumidores e empresários. Essa análise será vista por meio da perspectiva da 
veiculação da publicidade do Goiânia Shopping, importante empreendimento 
comercial, situado na cidade de Goiânia. Como base para este estudo, adotou-se a 
pesquisa bibliográfica e documental, além da inserção de algumas fotografias 
demonstrando as mídias alternativas do shopping, com o objetivo de levantar dados 
referentes às publicidades e suas possíveis reações. Nesse sentido, verificar-se-á a 
viabilidade da utilização das mídias alternativas com a finalidade de terem o mesmo 
resultado que as mídias clássicas.  
 

Palavras-chave: Goiânia Shopping; mídia; mídia alternativa; publicidade. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to show that alternative media are fulfilling an important role as 
advertising vehicles. These means are increasingly in development, given that the so-
called traditional media such as television, print media and the radio do not meet 
currently the desires of consumers and entrepreneurs. This analysis will be seen 
through the perspective of broadcasting advertisement of Goiânia Shopping, important 
business venture, located in Goiania. As a basis for this study, we adopted the 
bibliographical and documentary research, besides inserting some photographs 
demonstrating the shopping alternative media, in order to collect data relating to 
                                                           
1 Artigo científico apresentado como pré-requisito para conclusão do curso de Publicidade e 
Propaganda, da Faculdade Lions, tendo como orientadora a Profª.Mestre Carolina Martins Duarte.  
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advertisements and their possible reactions. In this regard, will be to determine the 
viability of using alternative media in order to have the same result as the classical 
media. 
 

Keywords: Shopping Goiania; media; alternative media; advertising. 

 

1  INTRODUÇÃO 

Atualmente, a mídia veiculada na televisão e rádio não são os únicos meios de alcançar 

o consumidor. Assim, para fugir da pauta dos grandes monopólios midiáticos, as mídias 

alternativas surgiram como meio mais fácil e acessível de transmitir, distribuir e 

comercializar para grupos específicos. 

 Um dos motivos apontados para essa mudança, que vem ocorrendo pelo mundo 

todo, seria a demissão de milhares de profissionais na área da comunicação, a 

globalização, além da captação da mesma fonte. Assim, o mercado tornou-se cada vez 

mais competitivo, cobrando investimentos em tecnologia e nos profissionais da área. 

(EVANGELISTA, 2008). 

 Porém, apesar do âmbito não favorável para os profissionais da aérea da 

comunicação, alguns se destacam, usando a criatividade e gastando pouco, e estão 

vencendo a barreira da competitividade que o mercado impõe. Assim, eles vêm 

ganhando representação, divulgando seus serviços e produtos em um contexto 

diferenciado, seja em sites de relacionamento, em blogs e diversos outros meios 

alternativos que não a mídia comum. 

 Nesse sentido, as agências necessitam, cada vez mais, procurar soluções 

criativas, de baixo custo e rentáveis para seus clientes. Lembrando que no atual 

contexto, toda alternativa se torna válida, desde que traga retorno. Assim, muitos 

clientes buscam e investem em mídias criativas de impacto ao público e, para isso, a 

mídia alternativa consegue atingir essa finalidade. 

 Dito isto, o presente trabalho procurou analisar esse tipo de mídia nos shoppings 

centers, e como ela vem impactando o público frequentador desse tipo de local de 

compras, entretenimento e lazer. Esta mídia vem sendo alvo de grande discussão, em 

virtude da criatividade dos seus anúncios, pelas propagandas inseridas em locais 

estratégicos, trazendo um retorno aos anunciantes. 

 Nesse contexto, o objetivo do presente artigo é de discutir a mídia alternativa, 

analisando especificamente sua utilização em um shopping, tendo como ponto de início 

de discussão o Goiânia Shopping, centro comercial de lazer e compras, situado na 
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capital goiana. A proposta é verificar se as mídias alternativas dispostas no shopping 

são viáveis e conseguem alcançar sua finalidade de persuadir o consumidor. 

Assim, para realização deste estudo, a pesquisa bibliográfica foi ferramenta 

imprescindível para levantamento dos temas e tipos de abordagens já publicadas por 

estudiosos. Nesse sentido, foi relevante levantar e selecionar conhecimentos em 

bibliotecas, internet, entre outros que contribuíram para ampliação do conhecimento. 

 A temática discutida nesse estudo ganha cada vez mais espaço em virtude das 

mudanças ocorridas ao longo dos anos no ambiente sociocultural. O público se tornou 

exigente e está cada vez mais segmentado, além disso, os hábitos dos consumidores 

estão em constante mutação. Nesse sentido, importante dizer que  

 

A disputa por mercado e consumidores é cada dia mais acirrada entre as marcas, e neste contexto as 
empresas que detém as maiores verbas acabam tendo os planos de mídia mais diversificados e com 
maior cobertura, podendo trabalhar as mídias tradicionais de forma impactante e atingindo um feedeback 
positivo para seus objetivos de comunicação. Contudo torna-se necessário saber como distribuir a verba 
do cliente utilizando uma composição entre o que chamamos de mídia básica ou tradicional e as novas 
mídias ou mídias alternativas. (FRAGA, 2012, p 272). 
 

Portanto, o objetivo deste trabalho é mostrar que meios de comunicação alternativos 

estão cumprindo um papel importante como veículos de publicidade, sendo o tema 

discutido, especificamente, no âmbito de um shopping center. 

 

 2  METODOLOGIA 

 

As reflexões aqui apresentadas são resultantes de uma pesquisa bibliográfica. Nesse 

sentido, segundo Andrade (1999) a pesquisa bibliográfica é 

 

Habilidade fundamental nos cursos de graduação, uma vez que constitui o primeiro passo para todas as 
atividades acadêmicas. É verdade que nem todos os alunos realizarão pesquisas de laboratório ou de 
campo, não é menos verdadeiro que todos, sem exceção, para elaborar os diversos trabalhos solicitados, 
deverão empreender pesquisas bibliográficas (ANDRADE, 1999, p. 37). 
 

Focaremos a presente discussão nos dados e análises realizados a partir de um estudo 

de campo no Goiânia Shopping. A pesquisa foi conduzida a partir de uma perspectiva 

do consumidor, e utilizou, além da pesquisa bibliográfica, documentos e dados 

históricos, todos de algum modo envolvidos nos resultados atinentes a publicidade 

utilizada pelo Shopping.  
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Vale acrescentar que o presente trabalho se desenvolveu por meio da análise 

qualitativa dos dados levantados. Como instrumento para coleta de dado foi utilizado 

além da pesquisa bibliográfica, a realização de um estudo por meio de coleta de 

imagens e fotografias referentes às mídias alternativas do shopping, com a finalidade 

de obter informações quanto às reações que os meios mediáticos reproduzem no 

consumidor. 

 

 3  O GOIÂNIA SHOPPING  

 

O Goiânia Shopping se localiza no município de Goiânia, estado de Goiás. Ele foi 

inaugurado no dia 24 de outubro de 1995, na mesma data de aniversário do município 

no qual é localizado, e foi considerado como um projeto moderno na capital goianiense. 

O projeto previa um dos centros de compras, lazer e entretenimento mais moderno e 

acolhedor da região. (GOIÂNIA SHOPPING, 2015). 

O nome do shopping é uma referência ao nome da cidade que o abriga. Em 2000 ele 

passou pela sua primeira extensão, aumentando sua área total construída de cerca de 

34,7 mil para aproximadamente 46,3 mil. O shopping passou por sua última expansão 

em 2009, e conta, atualmente, conta com cinco pisos de estacionamento, oferecendo 

mais de 1940 vagas para seus consumidores. (GOIÂNIA SHOPPING, 2015). 

O shopping conta ainda com uma área de alimentação que possui mais de 960 lugares 

e um dos melhores complexos instalados de cinema do estado, além disso, possui seis 

megalojas, dezenas de satélites e uma Galeria de Serviços, com um total de 161 lojas. 

(GOIÂNIA SHOPPING, 2015). 

O diferencial do Goiânia Shopping é a extensa área nativa que compõe o complexo de 

lazer, compras e entretenimento, estando cercado por um bosque que abriga árvores 

nativas, plantas e uma grande variedade de pássaros. Outra característica é que o 

shopping acolhe diversos programas culturais, sendo um dos centros culturais da 

capital, promovendo exposições de artistas regionais e de renome nacional, além de 

eventos culturais e educativos. (GOIÂNIA SHOPPING, 2015). 

O shopping se localiza em frente ao Parque Vaca Brava, e em uma das áreas com 

maior densidade demográfica da capital, sendo o segundo bairro mais populoso do 

município de Goiânia, conforme pesquisa elaborada pela Prefeitura de Goiânia, em 

2010. (IBGE, 2010). Sendo registrado ainda como um dos setores com maiores índices 

de crescimento econômico da cidade. (GOIÂNIA SHOPPING, 2015). 
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4  O UNIVERSO DAS MÍDIAS 

 

Os meios de comunicação conhecidos por todos, como, por exemplo, a televisão, o 

rádio, a revista e o jornal, compõe o universo da mídia. Atualmente, é cada vez mais 

crescente a competição entre esses meios devido da rápida evolução tecnológica, e 

consequentemente, eles conseguem resultados com certa qualidade igualitária entre 

os produtos ofertados, com o objetivo de alcançar o consumidor. 

Nesse sentido, é possível afirmar que o avanço tecnológico proporcionou novas 

mudanças no universo da mídia e dos meios de comunicação. Antigamente, o 

predomínio era da mídia impressa, até pouco tempo atrás, os meios de comunicação 

de massa, como rádio e televisão, comandavam a mídia. Porém, tal predomínio, por 

sua vez, encontra-se em processo de mudança, pois a internet vem ocupando espaço, 

já que é um instrumento de reprodução que atua reduzindo as fronteiras do globo 

terrestre. (TAMANAHA, 2011) 

Assim, com a evolução de novas tecnologias, o universo da mídia vem sofrendo 

grandes mudanças. Esse novo cenário traz novas perspectivas nas relações de 

consumo. Dessa forma, os anunciantes buscam cada vez mais por resultados positivos, 

investido de forma sistemática em propagandas, já que os custos dessas produções e 

suas veiculações crescem de forma estrondosa, além do mais que os consumidores se 

tornaram exigentes e desleais.  (TAMANAHA, 2011) 

Dito isto, importante definirmos o que seria mídia. O autor Tamanaha (2011, p. 1, grifo 

do autor) afirma que “o termo ‘mídia’ é originário do inglês media, que, por sua vez, veio 

do latim e significa ‘meios’”. Ele ainda acrescenta que “é utilizado para fazer referência 

aos meios e veículos de comunicação”.  

Dordo (2007, p. 23) diz que “definir quais são as grandes mídias não é algo, 

aparentemente, difícil.” Nesse sentido, são classificados como grandes mídias a 

imprensa, a TV e o rádio, outras correntes identificam o cinema e a TV a cabo ou satélite 

também como grande mídia. Pois, elas buscam uma audiência de massa. 

Importante salientar que, nem sempre, a utilização do canal das mídias seja condição 

obrigatória para que seja considerada como publicidade mediática. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que a definição de mídia se sustenta na utilização da mídia impressão, 

do rádio, da televisão, do cinema e do outdoor. (DORDO, 2007)  
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Nessa esteia, nos dizeres de Dordo (2007, p. 24) qualquer ação que utilize algumas 

das mídias, mencionadas anteriormente, não inclui, obrigatoriamente, ao universo das 

campanhas mediáticas. Nesse sentido, o autor afirma que  

 

Este, na verdade, identifica-se naturalmente ao universo único da publicidade através da mídia, ou seja, 
à utilização de mídia paga por meio da compra de espaços predeterminados e vendidos como tais, para 
a veiculação de mensagens de caráter comercial. (DORDO, 2007, p. 24) 
 

Para um maior entendimento sobe esse estudo, é necessário delinearmos alguns 

pontos dos meios de comunicação. Acerca disso, Tamanaha (2011, p. 61) diz que os 

meios de comunicação escolhidos para veicular uma campanha “devem atender ao 

objetivo definido de alcance do público-alvo com a intensidade necessária (frequência 

média) e durante o período estabelecido da veiculação (continuidade).”  

O autor Sant’Anna (2002, p. 208) cita a imprensa como instrumento publicitário, e que 

está intimamente ligada à história da publicidade. Nos dizeres do referido autor “a 

imprensa constitui um meio de publicidade que se dirige essencialmente ao indivíduo 

isolado”, e acrescenta,  

 

Os anúncios de imprensa atingem, aproximadamente, todas as pessoas cujo padrão de vida está acima 
do nível de subsistência e que constituem, pois, um mercado proveitoso para o anunciante. 
(SANT’ANNA, 2002, p. 208) 
 

Quanto ao rádio e a televisão, Sant’Anna (2002, p. 218) afirma que “são meios de 

publicidade que, em muitos casos, se revelam de uma eficiência extraordinária”. Nesse 

sentido, o doutrinador diz que “a palavra e a vista são os meios de comunicação 

importantes, aqueles que são mais fáceis de empregar para persuadir ou sugerir e 

também para demonstrar qualquer coisa a alguém”.  

Já em relação à publicidade no cinema, Sant’Anna (2002, p. 235) alega que ela pode 

ser realizada de duas formas, como sendo pelo diapositivo (slide) ou pelo filme, que 

vem sendo utilizado sucessivamente, devido ao aproveitamento do material feito para 

ser usado na televisão.  Segundo o autor em questão, “a publicidade cinematográfica 

tem a vantagem de atingir as grandes massas de população que diariamente enchem 

as casas de espetáculo”. O cinema ainda tem certa vantagem como veículo publicitário, 

pois ele tem total atenção do consumidor, já que ele possui sua atenção totalmente 

voltada para o produto. 
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Por fim, importante citar o outdoor como um dos veículos mediáticos tradicionais. 

Considerada como uma publicidade ao ar livre, ela se difere das demais veiculações. 

Do ponto de vista de Sant’Anna (2002, p. 235, grifo do autor), “enquanto o folheto, o 

rádio, a TV, etc. vão à residência do consumidor, o jornal e a revista são comprados de 

motus proprio, o cartaz e o luminoso são percebidos de passagem, nas vias públicas, 

mais ou menos casualmente”. Porém, acrescenta o autor, “pelo seu tamanho e pelas 

cores (e o luminoso pelo fulgor) exercem impacto sobre o público e pela repetida 

exibição conseguem influir, fixar uma mensagem breve e veicular uma impressão”.  

Passado os apontamentos acerca das mídias chamadas de tradicionais, importante 

analisar as principais características e pontos pertinente acerca das mídias alternativas, 

para utilização publicitária ou de comunicação, que será analisada na próxima seção. 

 

5  ANÁLISE DAS MÍDIAS ALTERNATIVAS NO SHOPPING 

 

Como foi visto ao longo deste trabalho, as empresas precisam cada vez mais investir 

em novas mídias, a fim de alcançar um poder maior de direcionamento do que as mídias 

tradicionais, devendo acompanhar as constantes mudanças no comportamento dos 

consumidores. Nesse sentido, pode-se afirmar que  

 

Alguns dos profissionais de marketing da atualidade acreditam que as formas de mídia tradicionais como 
a televisão, os jornais, as revistas e o rádio não são mais tão eficazes em promover vendas quanto o 
eram no passado, porque os mercados estão mudando e a mídia precisa chegar aos melhores clientes 
potenciais do produto de maneira muito mais seletiva. (BUMBA; SISSORS, 2003, p. 23 apud CECÍLIO; 
MATTAR, 2009, p. 33). 
 

Dito isto, observa-se que mídias de massa já não surtem finalidade em algumas 

situações. Nesse sentido, pode-se dizer que  

 

Devido à evolução constante observada ao longo da história, era de se esperar que os próprios meios 
de comunicação também se desenvolvessem cada vez mais. Com o avanço da tecnologia, seguido pelo 
desejo de revolucionar o conceito da comunicação em massa, foi possível aproveitar uma nova 
ferramenta de divulgação. (KESKE et al., 2013, p. 2). 
 

Em virtude da globalização, da facilidade de obter informações e da agilidade em que 

as notícias correm, o consumidor passou por uma mudança cultural, sendo as massas 

divididas em grupos menores, sendo necessário que os empresários direcionem as 

mídias específicas para determinado grupo. Assim, as mídias alternativas surgem como 
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meio criativo com o objetivo de alcançar os resultados com maior precisão. Desta feita, 

importante destacar o pensamento de Fraga (2012) acerca da mídia alternativa. 

 

Entende-se então que a mídia alternativa não é apenas um formato, mas um novo conceito de como 
trabalhar a informação na construção da mensagem que se deseja fazer entendida pelo consumidor final, 
e em como o conteúdo transmitido gera um novo comportamento neste consumidor. Esta nova mídia 
também está associada às mudanças de comportamento da economia e dos hábitos do consumidor, na 
maneira com que a nossa sociedade de consumo se organiza e que possibilita novas perspectivas de 
segmentação e alcance das novas ferramentas de comunicação. (FRAGA, 2012, p. 274). 
 

Na opinião de Dordor (2007, p. 25), a oposição entre mídias e mídias alternativas se 

encontra nas suas formas de utilização, de conteúdos, e de intenções de informação. 

Desta feita, o autor afirma que “cada vez mais o meio e a mensagem se confundem, 

definindo novas técnicas que vêm competir com o estilo publicitário da mídia clássica”, 

e acrescenta o doutrinador, “essas novas abordagens constituem o universo da mídia 

alternativa, o qual, com seus segredos e evolução, vai se revelar ao aprofundar os 

atributos da publicidade mediática”.  

As mídias alternativas são destinadas a um determinado tipo público, sendo divulgada 

para um menor número de pessoas, diferentemente das mídias tradicionais. Esse 

público já não é alcançado pela mídia de massa, sendo a mídia alternativa veiculada 

com o objetivo de levar a marca para perto do segmento escolhido. Sendo assim, 

importante destacar que 

 

O tipo de mídia a ser usado é escolhido através do perfil do consumidor que se deseja atingir e são 
distribuídas em locais onde esse público-alvo está situado com maior freqüência. Por exemplo, se a 
intenção do anunciante é focar em um público mais jovem, as mídias a serem pensadas serão aquelas 
que podem se inserir em bares, festas ou faculdades. (CECÍLIO; MATTAR, 2009, p. 34). 
 

Segundo Dordor (2007, p. 25), as mídias alternativas são classificadas em duas famílias 

distintas: a mídia alternativa de divulgação e mídia alternativa de fixação. Enquanto a 

primeira se assemelha um pouco as mídias, já que “organiza o maior número possível 

de impactos (cobertura ideal)”, e utiliza outros veículos de distribuição, porém, é 

controlada diretamente pela empresa, a segunda diz respeito a um “conjunto de 

relacionamentos individuais ou coletivos que, sem ela, não teriam podido existir”, 

conforme determinado tempo e lugar.  

De acordo com Silva (2005, p. 1), alternativo é o “planejamento que teve de ser 

adaptado em função dos ajustes e interesses do mercado e adequação de verbas.” 

Desta feita, a mídia alternativa é um meio de veiculação da comunicação, no qual 
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existem várias formas e formatos em todos os mercados, porém, não possui o formato 

nem característica de televisão.  

Um dos destaques da mídia alternativa é de que ela tem o seu foco em chamar a 

atenção do consumidor e fazê-lo interagir com a propaganda (Imagem I). São exemplos 

de mídia alternativa de divulgação as publicações, mailings (enviados pelo correio), 

prospectos (ou folhetos distribuídos por correio ou outras empresas de distribuição), 

panfletos e a embalagem do produto. São exemplos de mídia alternativa de fixação, 

também chamada de “ponto a ponto”, as conferências, eventos, feiras, mecenato e a 

web. 

 

               
Imagem I – Mídia alternativa interativa. Fonte: acervo pessoal da autora. 

De acordo com Cecílio e Mattar (2009) as mídias alternativas são caracterizadas 

 

Por campanhas muito inovadoras e criativas, que fogem do que é comum e atingem o consumidor de 
maneira inesperada, diferente do que acontece nas mídias tradicionais, que o público-alvo já sabe que 
as mídias estão cheias de anúncios, e que nas horas certas – como, por exemplo, na televisão, os 
telespectadores já sabem que nos intervalos comerciais que separam os blocos dos programas – as 
propagandas irão aparecer. (CECÍLIO; MATTAR, 2009, p. 37). 
 

Sendo assim, pode-se afirmar que os pontos apresentados pelos autores são alguns 

dos fatores que são preponderantes na escolha de uma nova opção para conquistar o 

consumidor, cada vez mais exigente e seletivo. 

É certo dizer conforme as evoluções tecnológicas, as mídias sofreram certas 

mudanças. E o consumidor possui a consciência de que essa mudança vem ocorrendo 
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sistematicamente. Dessa forma, se faz necessário examinar a aceitação do consumidor 

quanto às mudanças das veiculações das publicidades.  

Nesse sentido, os Shoppings Centers utilizam cada vez mais mídias alternativas, em 

consonância com o avanço da tecnologia e com a facilidade de obter informações. 

Assim, pode-se observar que estes estabelecimentos utilizam mídias não 

convencionais, que ocupam espaços dentro do seu ambiente, com o intuito de atrair a 

atenção do consumidor. 

Essas mídias são postas em diversos locais que não possuíam qualquer utilização para 

esse fim, ou eram subaproveitados, como por exemplo, nas mesas de alimentação 

(Imagem II), banners na praça de alimentação, escadas rolantes (Imagem III), dentre 

outros.  

 

  
Imagens II e III – Mídia alternativa nas mesas de alimentação e escadas rolantes. 

Fonte: acervo pessoal da autora. 
 

É cada vez mais comum observar que a mídia está se inserindo no espaço do 

consumidor, até mesmo nos momentos de lazer. Ao chegar a um shopping e adentrar 

em uma loja nos deparamos com adesivos pelo chão anunciando algum novo produto 

(Imagem IV), ou ainda ao adentrar nos banheiros públicos há postais publicitários 

dispostos nas paredes e elevadores adesivados (Imagem V). Enfim, são vários os 

lugares no qual a mídia alternativa está presente no ambiente do shopping. 
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Imagens IV e V – Mídia alternativa em adesivos pelo chão e elevador.  

Fonte: acervo da autora. 
 

Um espaço utilizado pelo Goiânia Shopping para divulgação de mídia alternativa é nos 

carrinhos de bebês (Imagem VI), que ficam dispostos pelo shopping para utilização do 

consumidor, trazendo grande apelo visual para a marca e sendo visualizada tanto por 

quem se utiliza do carrinho, tanto por quem passa próximo a ele. 

 

                    
Imagem VI – Mídia alternativa nos carrinhos de bebês.  

Fonte: acervo da autora. 
 

Pode-se dizer que os shoppings centers são locais propícios para propagandas 

criativas por serem locais de lazer no qual o consumidor está pré-disposto a comprar, 
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assim como para novidades, já que muitos vão ao shopping em busca de novidades do 

mercado. 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com a saturação das mídias comuns, como por exemplo, televisão, rádio, outdoor, fica 

cada vez mais difícil impactar o consumidor. Mas com o planejamento e as estratégias 

de mídia, que irão, se ajusta a verba disponibilizada pelo cliente, é possível atingir o 

público específico. 

As novas mídias, chamadas também de mídias alternativas, têm sido uma solução, já 

que o custo de produção e veiculação é bem menor e acabam causando impacto no 

consumidor. Segundo Fraga (2012) as mídias alternativas são uma solução para os 

clientes que possuem pouca verba, já que ela é considerada como sendo uma 

comunicação dirigida e com um investimento menor do que das mídias tradicionais.  

Apesar de ainda não haverem muitas pesquisas sobre a eficácia destas novas mídias, 

sabe-se do seu retorno, pois é um meio de comunicação completamente segmentado. 

Há uma opção muito diversificada de veículos dentro das mídias alternativas, e uma 

dessas opções é a mídia em disposta nos shopping centers, que consiste em anúncios 

veiculados nos banheiros públicos, escadas rolantes, elevadores, em adesivos pelo 

chão, dentre outros lugares. 

A partir da coleta de fotografias em torno do Goiânia Shopping, na capital goiana, bem 

como da realização de um estudo bibliográfico, foi possível chegar a conclusões inicias 

acerca da mídia alternativa. 

 Inicialmente observou-se que o Goiânia Shopping utilizou-se de diversos 

espaços para dispor de mídias alternativas tais como: cancela de estacionamento, 

mesas na praça de alimentação, escadas rolante, elevadores, chão do shopping e 

carrinho de bebê. Diferenciando-se das mídias comuns e com o propósito de realizar 

uma propaganda mais descontraída. Pode-se dizer que o apelo visual é uma das 

características desse tipo de mídia. 

 Verificou-se que o shopping apostou na utilização de novos formatos, cores 

diferenciadas e locais inusitados, com o intuito de chamar atenção do consumidor. Com 

um fluxo médio de 750.000 pessoas/mês no Goiânia Shopping, pode se estimar o 

potencial do uso de mídias alternativas e a sua eficácia em obter o objetivo proposto 

para com o publico frequentador.  
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             Conclui-se que este trabalho não esgota a temática. Sendo necessário e 

preciso maiores estudos quanto ao assunto, como forma de aprimorar, incentivar e 

impulsionar o desenvolvimento das mídias alternativas por parte dos empresários e 

profissionais do meio, a fim de aperfeiçoar e utilizar essas novas mídias para um 

mercado em constante mutação. 
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RESUMO: O turismo pedagógico é uma atividade desenvolvida no âmbito escolar que desperta 
nos alunos o interesse por aspectos naturais e culturais da localidade. Tem-se com o presente 
projeto o objetivo de analisar as atividades ligadas ao turismo pedagógico na Escola Christiano 
Altenfelder Silva e, o interesse/envolvimento de professores e alunos nos passeios enquanto 
prática pedagógica. Utilizou se como instrumentos de investigação a pesquisa bibliográfica, e a 
aplicação dos questionários semiestruturados. Tem-se como resultado a identificação da 
satisfação dos alunos em participação nos passeios e a percepção das mudanças obtidas com os 
mesmos e uma leitura do professor quanto aos projetos de visitas pedagógicas da escola tendo 
em vista a melhoria da qualidade de Ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo Educacional. Escola Pública. Educação. Lazer. 
 
SUMMARY : The educational tourism is developed in the school activity that arouses students' 
interest in natural and cultural aspects of the locality. It has been with this project to analyze the 
activities related to teaching tourism in School Christiano Altenfelder Silva and interest / 
involvement of teachers and students on tours while teaching practice. Were used as instruments 
of research literature, and the application of semi-structured questionnaires. Has resulted in the 
identification of student satisfaction in sharing rides and perception of changes obtained with the 
same and a reading teacher and educational visits to the school projects aimed at improving the 
quality of education.  
 
KEYWORDS: Educational tourism. Public School. Education. Leisure. 
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INTRODUÇÃO 
 

O turismo moderno surgiu no contexto da Revolução Industrial no século XVIII. Na ocasião grandes 

mudanças sociais ocorreram, assim como, houve o desenvolvimento do transporte ferroviário e da 

navegação a vapor. Neste contexto, a primeira viagem organizada que se tem relato foi a realizada por 

Thomas Cook na Europa, Rejowski (2002). A atividade turística mudou a maneira da sociedade pensar 

sobre seus próprios deslocamentos. 

Para fins desta investigação adota-se como conceito de turismo á “Soma de relações e de serviços 

resultantes de um câmbio de residência temporário e voluntário motivado por razões alheias a negócios 

ou profissionais” (OMT apud DE LA TORRE, 1992, p.19). Dessa forma, o turismo consiste em viagens 

motivadas pelos interesses do homem. Esta é alheia ao tempo de permanência de grupos e pessoas. 

Com o desenvolvimento dos meios de transportes e comunicação a prática das viagens passou a atingir 

classes menos favorecidas, se tornando uma atividade econômica organizada no século XIX (FERNANDES 

& COELHO, 2002). No início deste século a concepção de viagem era voltada para o turismo de lazer, 

posteriormente essa realidade mudou com a segmentação turística, que tinha a intenção de atender as 

distintas motivações e necessidades dos turistas. 

De acordo com o Ministério do Turismo (s/d) entre segmentos turísticos existentes pode-se destacar, 

dentre outros, o turismo cultural, de negócios e eventos, de lazer, rural, religioso, de saúde, e 

pedagógico. Esta variedade aumenta conforme muda a necessidade humana. 

Dentre as segmentações turísticas existentes em São Paulo pode-se destacar a prática do turismo 

pedagógico feita em escolas, colégios, faculdades e universidades. Deste modo tem-se como Objetivo 

Geral desta investigação analisar as atividades ligadas ao turismo pedagógico na Escola Christiano 

Altenfelder Silva e, o interesse/envolvimento de professores e alunos nos passeios enquanto prática 

pedagógica. Tem-se como Objetivos Específicos identificar o processo de planejamento das atividades 

de turismo pedagógico na escola estudada; analisar a receptividade da proposta de turismo pedagógico 

por parte dos professores; investigar o resultado das atividades de turismo pedagógico junto ao alunado. 

O presente texto está estruturado em metodologia, revisão bibliográfica, resultados e discussão e, 

conclusão. 
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METODOLOGIA 

 

Utilizou-se como metodologia no desenvolvimento da presente investigação o estudo de caso por meio 

de uma pesquisa quali-quantitativa. O estudo de caso de acordo com Stake “é um sistema integrado. 

Não e necessário que as partes funcionem bem, os objectivos podem ser irracionais, mas é um sistema” 

(2005 p.16) deste modo, para a escolha deste o método fez-se necessária a compreensão das perguntas 

a serem respondidas nesta investigação. Neste âmbito, Yin (1989) explica que o método “Estudo de 

Caso” permite responder indagações específicas que permeiam as interrogações “Como” e “Por que”. 

Os procedimentos metodológicos se dividiram em quatro fases na primeira, identificou-se qual a escola 

da Zona Sul de São Paulo possuía ações de turismo pedagógico. Ao identificar que a Escola Christiano 

Altenfelder Silva possui estas atividades, entrou-se em contato com a mesma. A esta foi solicitada 

autorização para a realização do estudo de caso. De posse da autorização (Apêndice A), na fase seguinte 

realizou-se o levantamento bibliográfico. 

Na terceira fase realizou-se uma vivência na escola por um período de 90 horas distribuídas nos meses 

de agosto a novembro. Durante esta vivência realizou-se atividades de apoio pedagógico na biblioteca 

e nas aulas de reforço. Neste período elaborou e aplicou se três questionários como ferramentas 

investigativas para a coleta dos dados necessários (Apêndices B, C e D).  

Estes questionários foram aplicados a diretora da unidade, a 10 professores que ministram aulas tanto 

no ensino fundamental quanto no ensino médio, e a 50 alunos das turmas do 5º ano do ensino 

fundamental, 1º e 3º ano do ensino médio. A escolha das turmas e o número de questionários tiveram 

como critério a disposição dos sujeitos de pesquisa em participar da mesma, e os sujeitos presentes na 

instituição nos dias destinados a aplicação dos questionários. Na última fase fez-se uma tabulação e 

interpretação dos dados coletados para este estudo de caso. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

As primeiras evidências de viagens voltadas para um turismo pedagógico surgem a partir do XVIII. Jovens 

de famílias ricas viajavam com o objetivo de ampliar o conhecimento que posteriormente contribuiria 

para a carreira profissional dos mesmos, de acordo com Bonfim (2010). De acordo com a autora tal 

prática na viagem se desenvolvia em camadas mais favorecidas, eram denominadas de “Viagens de 

Estudo” e estes jovens tinham a companhia de professores. 
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Esta prática, de acordo com Beni (2002) trata-se de uma atividade pedagógica que contribui para o 

processo de ensino-aprendizagem. O autor explica que assim como no Brasil, em outros países como 

nos Estados Unidos o turismo pedagógico está presente em Universidades e Colégios e, tem a presença 

de professores e instrutores durante toda a viagem. Inicialmente o turismo pedagógico tinha como 

objetivo a observação dos locais visitados – cultura e história -, contudo distante da perspectiva 

interdisciplinar, Bonfim (2010). 

A autora explica que “o que se apresenta hoje como turismo pedagógico, compartilha com a ideia de 

uma educação diferenciada, voltada principalmente aos interesses de um mundo, da busca da qualidade 

de vida e da conservação de bens e recursos naturais, culturais e ambientais” (BONFIM, 2010, p.122-

123). Na atualidade o turismo pedagógico, se afirma como um diferencial educativo, que prioriza a 

formação do cidadão por apresentar uma leitura crítica da realidade. 

Sobre a relação da formação da cidadania e o turismo pedagógico Vinha et.al. (2005, p.2) afirma 

Um dos principais sentidos ligados ao turismo pedagógico está na possibilidade de ampliação das demandas dos 

estudantes, pois a escola em geral centra suas atividades nas demandas dos professores, esquecendo-se que os 

estudantes precisam de envolvimento ativo para a construção do conhecimento e da formação da cidadania. 

 

 

O turismo pedagógico, diferentemente do turismo de lazer, ocorre no período de baixa temporada, nos 

meses letivos. De acordo com Ansarah (2005) esse tipo de turismo tem como objetivo é levar o aluno a 

ter uma percepção de novos espaços, e este sujeito terá maior conscientização dos problemas 

ambientais e sociais dos locais visitados. 

De acordo com Bonfim (2010, p.123) “busca se estabelecer, portanto, uma ligação entre a atividade de 

turismo e a pedagogia, entendendo esta última, como responsável pelos instrumentos utilizados no 

processo de aprendizagem, objetivando mais qualidade na educação”. Deste modo, o lazer pode 

ocorrer, mas, este é direcionado a atividades extraclasses como uma “nova prática pedagógica”, com o 

interesse no desenvolvimento social do alunado. 

Valoriza-se, desse modo, o turismo como uma atividade aproveitada para o ensino. Pois o espaço 

turístico transforma-se em um espaço educacional. Para a autora, no turismo pedagógico “a aula ganha 

vida”, a presença do aluno em outro espaço contribui para a discussão do local e de sua realidade, 

distante de qualquer possibilidade de alienação. 

Da mesma forma que no turismo o fator deslocamento é fundamental para existência do turismo, no 

turismo pedagógico o deslocamento é primordial devido a saída do aluno do seu ambiente cotidiano 
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(BONFIM, 2010). Esta saída nem sempre é para longas distancias, pode ser para museus, parques, 

zoológicos entre outros destinos. 

Esta prática é apoiada na corrente pedagógica de Célestin Freinet, no qual defende a ampliação do olhar 

do alunado para fora da escola (FREINET, 2004). O turismo pedagógico para este autor proporciona a 

criação de ambientes/situações que corroboram para o desenvolvimento do aluno.  

De acordo com Bonfim (2010) o turismo pedagógico contribui para com os pilares da educação, que são: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, e aprender a ser. Com a prática do turismo 

pedagógico a autora afirma que pode se desenvolver distintas habilidades nos alunos ora no 

planejamento, ora na viagem e ora no retorno. Habilidades como organização, iniciativa e participação 

são desenvolvidas. 

A autora explica que outra habilidade desenvolvida no aluno é a de interação entre alunos e entre 

professor e aluno. Paulo Freire (1996) explica que a aprendizagem se dá pelo caminho da construção, 

da interação. Este autor esclarece que aprender está distante da concepção da memorização. A 

socialização é considerada fator relevante na construção do conhecimento. 

A realização de atividades de turismo pedagógico feitas de maneira interdisciplinar desperta os alunos 

para compreenderem a possibilidade da solução de problemas de sua realidade social. Para que esta 

proposição de atividade interdisciplinar funcione é necessário que seja uma atividade realizada pelo 

coletivo, todos os professores envolvidos, e que faça parte da proposta de ensino-aprendizagem da 

escola. 

De acordo com a autora é importante apresentar aos alunos os objetivos das viagens, sua correlação 

com o conteúdo, e os benefícios da atividade com relação aos conhecimentos adquiridos. Vinha et. al. 

(2005) explica que a atividade de turismo pedagógico deve ser planejada e formada por equipes 

multidisciplinares. 

A autora citada afirma que o planejamento de uma atividade de turismo pedagógico é formado de três 

fases planejamento (fase da organização), execução (visita e desenvolvimento das atividades na 

mesma), atividades de retorno (sistematização dos dados e discussão dos pontos relevantes da visita). 

Este processo é desenvolvido pela direção pedagógica da escola juntamente com o corpo docente. 

Atualmente existem agências especializadas no desenvolvimento de tais atividades pedagógicas. 
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Desse modo, a presente investigação ocorreu na Escola Christiano Altenfelder Silva4. Esta se situa na 

Zona Sul de São Paulo (Sub-prefeitura da Capela do Socorro, próximo ao Jardim São Bernardo e divisa 

com a Vila Natal. Em 2010 a Unidade escolar passou por uma reforma e ampliação. O espaço ampliado 

em Agosto 2011, possui 18 salas de Aula, 01 sala de informática, 01 sala dos professores, 01 sala da 

coordenação pedagógica, 01 sala da Diretoria, 01 sala da Secretaria, 01 sala de Educação Física, 01 Pátio 

Coberto, 01 Quadra Poliesportiva, 01 sala de Vídeo, 01 Biblioteca/sala de leitura tem ainda Cozinha, 

refeitório, laboratório, almoxarifado, deposito, vestiários, banheiros masculinos e feminino. 

A Escola possui aproximadamente três mil alunos. E conta com 51 professores, além de 14 professores 

eventuais, 01 readaptado e 01 da Escola de família. O corpo administrativo e operacional é integrado 

por 05 agentes de organização Escolar, 01 designado Secretário de Escola desta Unidade, 02 agentes de 

serviços Escolares, 01 Auxiliar de serviços, 01 ocupante de Zeladoria, 04 Auxiliares de Serviços, 01 

Auxiliar administrativo. A escola possui, além destes o Diretor, uma Vice Diretora, um Coordenador. 

A prática do turismo pedagógico na Escola Christiano Altenfelder Silva Bonfim é realizada conforma 

recomenda Bonfim (2010). Para a autora é necessário que as atividades de turismo pedagógico façam 

parte do Projeto Político Pedagógico da escola.  

A decisão dos destinos é tomada pela Diretoria da Escola juntamente com a Secretaria de Educação. O 

Coordenador do Médio e Fundamental juntamente com os professores faz o planejamento dos 

passeios/viagens após receberem a relação dos locais definidos pela diretoria. Isso se dá durante as 

reuniões de planejamento, que ocorrem no início do semestre. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foi aplicado um questionário semiestruturado com a diretora da escola, esta é graduada em letras e 

pedagogia, possui pós-graduação Lato Sensu em Linguística e Literatura. Questionou-se sobre de onde 

surgiu a proposta de fazer os passeios com alunos. A diretora respondeu que estes nasceram da 

necessidade dos alunos conhecerem outros ambientes de aprendizagem.  

A diretora explicou que o apoio da direção da escola consiste em organizar as turmas, e que esta 

iniciativa é uma estratégia motivadora, que leva o aluno a fazer uma outra leitura de mundo. Ela explica 

                                                           
4 A escola que leva o nome do seu fundador Chrisitiano Altenfelder Silva, nascido, em 15 de fevereiro de 1899. 
Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela faculdade de Direito de São Paulo, pertenceu a turma que teve 
Ruy Barbosa como paraninfo e a quem o Celebre Jurista dedicou-se sua Oração aos moços. 
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que os alunos fazem a interdisciplinaridade relacionando as disciplinas e a visitas por meio de discussões, 

levantamento de hipóteses, produção de textos de opinião. 

De acordo com a diretora a avaliação da escola quanto a mudança de comportamento dos alunos após 

os passeios está centrada na aquisição de argumentos nos temas envolvidos nas atividades. De acordo 

com ela os passeios visam a apropriação de outros conhecimentos para a sua formação de cidadão. 

A diretoria da escola comunica aos pais sobre os passeios por meio de comunicados, e as autorizações 

são entregues a secretaria que organiza a lista dos autorizados. A escolha dos locais visitados é feita pela 

SEESP (Secretaria Estadual de Educação de São Paulo). Entre os locais visitados a diretoria citou 

Catavento, Museu do Futebol e o Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

No que se refere ao comportamento dos alunos durante as visitas, a diretora afirmou não ter qualquer 

dificuldade sobre eles, pois os professores das turmas envolvidas são escalados para auxiliar na visita. 

Estes professores são preparados para a visita por meio de discussões da Orientação Técnica (O. T.). 

Todos os projetos para a realização da visita são construídos pela SEESP. Esta última apoia 

financeiramente as visitas, somente àquelas direcionadas ao lazer são custeadas pelos alunos. 

Foram aplicados questionários semiestruturados com 10 professores na escola estudada.  Foram 

entrevistados 5 homens e 5 mulheres. No que se refere a faixa etária dos professores entrevistados 

destes 30% possuem entre 36 e 45 anos, 20% tem entre 26 e 35 anos, outros 20% possuem entre 46 e 

55 anos, 10% tem entre 18 e 25, e o restante 20% não respondeu. 

Dos professores entrevistados 40% são graduados nas áreas de exatas e 60% nas áreas de ciências 

humanas. Destes professores apenas 20 % possuem pós-graduação.  O corpo de professores 

entrevistado ministra as disciplinas: matemática, português, inglês, física, artes, sociologia e história, em 

turmas que vão a partir do 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. 

Questionou-se aos professores quais eram os passeios que a escola fazia. Estes informaram que 22% os 

alunos visitaram teatros, 23% o Sítio Rincão, 31% Hopi Hari, 5% Rio Tietê, 5% Sesc e 14% museus (Gráfico 

1). 

Alterar faz por fez 
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Gráfico 1:  Quais os passeios que a Escola faz – 2013 (%) 

Fonte: PEREIRA, 2013. 

  

Outro elemento indagado foi quanto ao objetivo dos passeios. De acordo com os professores estes 

possuem objetivos variados, como entretenimento/diversão/lazer, cultural, integrar o aluno, 

desenvolver o ensino além da escola, vivenciar o meio ambiente, envolver os alunos em outros temas 

fora do ambiente escolar. Para os entrevistados isso é importante porque gera uma expectativa de lazer 

à crianças e adolescente que, devido as condições da comunidade onde residem, da pouca oportunidade 

de conhecerem lugares, passam a ter acesso a ambientes que favorecem além do lazer (parques) e 

também ambientes culturais (teatros e museus). Dessa forma estes alunos passam a ter acesso a 

atividades que leva ao conhecimento de temas variados, a exemplo pode-se citar uma visita feita ao Rio 

Tietê. Nesta os alunos passaram a ter maior conscientização sobre o tema sustentabilidade e da 

necessidade de preservação do meio ambiente. 

No item receptividade dos alunos quanto as visitas propostas todos os professores entrevistados 

afirmaram que os passeios são bem recebidos pelo alunado, sendo este um ponto positivo na visão do 

corpo docente. Os professores afirmaram que “os passeios são interessantes, mas caros”, “o passeio 

cultural gera pouco interesse, maior interesse nos passeios de lazer”, “passeios geram expectativa e 

curiosidade”, “os alunos tem acesso a uma opção de lazer não existente no seu cotidiano”. 

Esta última afirmação é reflexo da situação social que os alunos estão inseridos. Estes residem em uma 

região, Jardim Santa Fé, localizada na Zona Sul de São Paulo (Subprefeitura de Capela do Socorro), 

próximo ao Jardim São Bernardo e divisa com a Vila Natal, fazendo parte da região do Grajaú. Este bairro 

é conhecido por ser um local de grande violência urbana, com ações de tráfico de drogas, roubos, 

assassinatos e furtos. 

Quais os passeios que a Escola faz - 2013 (%)
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Questionou-se aos professores se os mesmos utilizam a oportunidade das atividades extraclasse como 

os passeios para introduzirem os conteúdos de suas disciplinas, ou realizarem interdisciplinaridade com 

outras. Cerca de 90% afirmaram utilizar de alguma forma a visita para contextualizar com suas 

disciplinas, e apenas 10% não souberam responder. Os professores comentaram que a aplicação de tais 

atividades ora depende da disciplina ora depende do professor, e que as atividades são melhores 

aproveitadas quando as visitas são realizadas nos museus. 

Perguntou-se ainda se os professores perceberam a mudança de comportamento dos alunos após as 

visitas. Cerca de 60% afirmaram que sim, e 40% não observaram. Daqueles que observaram as mudanças 

afirmaram que os alunos possuem expectativas dos outros passeios, estes ficam mais interessados nas 

atividades da escola, os alunos ficam mais tranquilos, possuem melhor rendimento escolar, tem maior 

interesse em questionar. 

Ao corpo docente indagou-se também sobre o que é necessário levar em consideração quanto a 

organização do passeio. Para os professores deve-se observar a relevância do passeio tanto para os 

professores quanto para os alunos, partindo de uma proposta pedagógica estruturada; a relevância 

cultural da atividade; autorização dos pais; segurança; conforto; alimentação; cuidados com possíveis 

problemas de saúde; e valor excessivo. 

Procurou-se saber se os professores buscam saber as sugestões dos alunos para a escolha dos destinos 

que são visitados. De acordo com os mesmos não há essa preocupação (70%), mas que o maior interesse 

está ligada a opções de lazer como os parques de diversão. 

Outro sujeito entrevistado foi o corpo discente da instituição estudada. Foram aplicados 50 

questionários semiestruturados com o 5º ano do ensino fundamental (23 alunos), o 1º ano do ensino 

médio (25 alunos) e o 3º ano do ensino médio (2 alunos). Entre os sujeitos entre entrevistados 20 são 

do sexo feminino e 30 do sexo masculino. 

Dentre os entrevistados 48% estudam no turno vespertino, e 52% no matutino. Questionou-se aos 

alunos em qual bairro os mesmos moravam e estes afirmaram que 2% residem no bairro Arco-íris, 18% 

na Chácara do Conde, 4% no Jardim Alvorada, 4% Jardim Campinas, 16% Jardim Santa Fé, 30% Vila Natal 

e 26% não respondeu (Gráfico 2). 

Tais bairros estão localizados próximo ao bairro da escola, Jardim Santa Fé, e estão no mesmo contexto 

deste bairro. Há com poucas opções de lazer para crianças e adolescentes, existem poucas quadras 

poliesportivas. Estão em uma região que favorece o consumo de drogas, a exemplo da maconha que 

jovens deixa a escola para o consumo da mesma. Nesta localidade os programas voltados para o 

incentivo á cultura e ao esporte não atingem com eficiência este público. 
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Gráfico 2: Bairro no qual os alunos residem - 2013 (%) 

Fonte: PEREIRA, 2013. 

 

Questionou-se aos alunos o que estes achavam dos passeios, os mesmos afirmaram que 66% são ótimos 

ou bons, 2% muito caros, 4% nunca foram, 24% regular ou ruim, e 4% não responderam (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3: O que os alunos acham dos passeios – 2013 (%) 

Fonte: PEREIRA, 2013. 

 

 

Quanto aos locais visitados pelos alunos 26% Sítio do Rincão, 17% Sesc, 15% Teatro, 9% Playcenter, 9% 

Museus, 6% Parques, 5% Hopi Hari, 3% zoológico, 3% Gato Azul, 1% Salezopolis, 1% Cinemoteca, 1% 

Instituto Butantã e 4% não responderam (Gráfico 4). 
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Dentre os museus citados estão o Museu Ipiranga, o Afro Brasil e a Casa Brasil. E entre os parques estão 

o Ibirapuera.  

 

 

Gráfico 4: Local visitado pelos alunos 2013 (%) 

Fonte: PEREIRA, 2013. 

 

Ao questionar aos alunos qual o local que os mesmos mais gostaram 24% afirmaram que gostaram do 

Sítio do Rincão, 13% Playcenter, 11% Teatro, 9% Sesc, 6% museus, 6% Hopi Hari, 4% Zoológico, 4% 

piscinas, 4% todos, 2% Gato Azul, 2% Parques, 2% Salezópolis, 2% Solo Sagrado e 13% nenhum (Gráfico 

5). 
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Gráfico 5: Local que os alunos mais gostam de visitar - 2013 (%) 

Fonte: PEREIRA, 2013. 

 

Ao questionar aos alunos qual a atividade os mesmos preferem 38 alunos afirmaram preferir os 

passeios, 5 filmes, 3 nenhuma atividade, e 4 alunos sinalizaram preferir outras atividades como futebol 

e videogame. Perguntou-se ainda ao aluno se alguém já tinha o levado antes nos locais que foram 

visitados com a escola. Cerca de 34% afirmou que sim, e 66% disseram ser a primeira ou a única vez que 

tinham visitado aqueles locais. Aqueles que responderam sim citaram o Sesc, o Sítio Rincão e o Teatro. 

Indagou-se aos discentes se houve alguma mudança na forma dos mesmos pensarem após os passeios. 

A maioria afirmou que não (66%), e 34% afirmaram que sim, ressaltando que aprenderam a interagir 

mais com os colegas, e sobre meio ambiente. Ainda nesta perspectiva de comportamento questionou-

se sobre a mudança na forma de integração com os colegas após os passeios, acerca de 94% afirmou ser 

positivo o passeio. Pois, o relacionamento com os colegas mudou para melhor. Apenas 6% afirmaram 

não ter tido qualquer mudança. 

No que se refere ao questionamento sobre se os professores aplicaram atividades relacionadas aos 

passeios, acerca de 88% afirmaram que não terem recebido qualquer solicitação por parte dos docentes 

da instituição, e 12% afirmaram que sim, ressaltando que estavam ligadas aos passeios feitos ao Sesc e 

aos museus, e destacaram que entre as atividades aplicadas estão a redação e questionários. 

E por último questionou-se o que os alunos gostariam de ser após o termino dos estudos. As respostas 

foram variadas: médico, engenheiro, veterinário, milionário, professor, bombeiro, arquiteto, delegado, 
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desenhista, jogador de futebol entre outras. Estes são sonhos de alunos que moram em uma 

comunidade carente no âmbito do incentivo ao crescimento profissional. Esta pergunta foi incluída com 

o objetivo de abrir um ponto de discussão que é o papel dos projetos de turismo pedagógico na 

formação destes futuros cidadãos. 

Contribuir para a inserção destes futuros cidadãos em um contexto que proporcione novos 

conhecimentos. Esta consiste em uma oportunidade de crescimento pessoal que gera uma expectativa 

de visão de um futuro melhor, distante da realidade sofrida vivida por estas crianças e adolescentes. 

 

CONCLUSÃO 

 

A melhor maneira de avaliar os recursos de um lugar é sentindo-os. Para os Alunos da Escola Christiano 

Altenfelder Silva Bonfim os passeios são uma forma de aproximação com o conhecimento, com a 

vivencia de mundo, o que criando neles a expectativa de um futuro promissor, tirando-os de suas 

realidades, trabalha com sua imaginação e traz alegria. 

O turismo pedagógico ao envolver atividades de lazer torna-se atrativo, sendo esperado pela a maioria 

das crianças. Já o turismo pedagógico associado ao turismo Cultural consiste em uma atividade que 

permite a ampliação das ferramentas pedagógicas utilizadas em sala de aula. Ambos devem ser inseridos 

nas escolas públicas e privadas, levando crianças e adolescentes a um maior contato com as questões 

patrimonial. O turismo pedagógico é um eficiente canal de mobilização e conscientização de 

preservação do meio ambiente. 

Contudo, o identificar o processo de planejamento das atividades de turismo pedagógico na escola 

estudada verificou-se que a mesma não consegue realizar efetivamente um turismo pedagógico. Há a 

necessidade de definir uma abordagem pedagógica antes da realização dos passeios. Deste modo, os 

professores conseguirão realizar a interdisciplinariedade efetiva. 

A educação é primordial para o ser humano, desenvolver a capacidade de pensar, analisar e resolver 

conflitos no meio em que vivem. Contribuem para constituição de um cidadão de bem. O turismo 

pedagógico desenvolvido de maneira planejada tem a capacidade de, aproximá-los em outros contextos 

sociais mostrando-lhes que há outras realidades fora de sua comunidade local. E principalmente, ensina 

a valorizá-la enquanto cultura local. 
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“Somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra” 

Sergio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil) 

 

RESUMO: Esse artigo discute a temática do “ensino de história e cultura afro brasileira”. 
Problematizando o preconceito velado que persiste nas nossas relações sociais e educacionais, 
desenvolvemos um trabalho de exploração bibliográfica, seguida de análises  documentais 
através de operações procedimentais para buscar evidenciar nossas interpretações e 
compreensões acerca do objeto estudado. Com o presente trabalho esperamos contribuir para 
as diversas discussões historiográficas no que tange ao “ensino de história e cultura afro 
brasileira”.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Ensino de História. História e Cultura Afro Brasileira. 

 

ABSTRACT: This article discusses the teaching of history subject and theme “teaching of history 
and african–brasilian culture”, leading to a debate about the existence of prejudice that persists 
in our social and educational relations, with bibliographic arguments, containg also through 
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documentary analysis of procedural operatinons that show our interpretations and 
comprehension regarding this subject matter. It is expected which this work will contribute to 
the several historiographical discussions about the “teaching of History and african-brasilian 
culture”. 

KEYWORDS: Education, Teaching of History and Afro-Brazilian History and Culture 

 

INTRODUÇÃO 

Buscando aperfeiçoar nosso conhecimento, partimos das coisas mais próximas e simples, para 

entender as mais distantes e complexas. Assim, nosso trabalho nos coloca frente a relações 

sociais que se apresentam de forma conturbada. Com tal perspectiva, somos instigados a 

pensar o ofício do professor na relação direta do aperfeiçoamento do ensinar e do construir 

uma educação mais justa e igualitária.  Dessa forma, o interesse pelo tema surgiu da nossa 

prática docente, o contexto educacional que envolve o cotidiano escolar e o confrontado com 

as nossas leituras realizadas sobre a educação brasileira e seus problemas. Com isso, temos 

uma educação que é apresentada de uma forma e acontece de outra. E quando falamos isso, 

estamos referindo a um ambiente que ainda carrega elementos que envolvem práticas 

preconceituosas. 

Partindo do princípio de que, os conteúdos relacionados ao ensino de “história e cultura afro - 

brasileira” apresenta –se com pouca ou nenhuma atenção no ambiente escolar, chegamos a 

uma problemática que não se dá de modo aleatório. Após a realização de um trabalho 

heurístico e crítico com as fontes, encontra-se fatores que nos colocam frete a uma educação 

que não contempla a ação democrática e formativa e assim, estamos diante de acontecimentos 

que se dão de modo velado e sútil, parafraseando Schwarcz (2001). A autora nos fala de uma 

relação histórica que caracteriza lugares específicos para os tipos sociais e raciais, que segundo 

ela, estrutura as nossas relações cotidianas, ou seja, a nossa cultura. Ainda segundo a autora, 

herdamos do nosso passado colonial, as relações sociais que se ancoram dentro da lógica da 

cor e do status.  

Nessa temática temos a autora Romanelli (2010, p. 19) que defini a educação dentro de uma 

perspectiva histórica, justificando que o entendimento da educação, da cultura e das relações 

sociais, só podem ser compreendidos se levando em conta a “herança cultural, evolução 

econômica e estruturação do poder político” do nosso país. Segundo a autora, a nossa “herança 

cultural” tem condicionado diversos fatores sócios - culturais a delimitarem a ordem cultural e 

política, controlando a organização institucional do nosso país de forma que as relações são 

determinadas a partir da lógica do privilégio e da exclusão dos que não pertencem ao grupo ou 

classe dominante.  

Dessa forma, algumas questões são necessárias para entendermos como se dão essas relações 

que apontamos: Como é tratado o conteúdo de “História e cultura Afro – brasileira” no âmbito 

escolar? Esta concepção está ou não ligada ao passado? Partindo do pressuposto que a escola 

é um local de formação e conscientização dos indivíduos, até que ponto os alunos estão sendo 

reeducados e/ou motivados a conhecerem sua herança histórica construída na lógica da 
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miscigenação e dos problemas raciais e sociais? Essas e outras questões nos motivam a pensar 

o ensino de história e a temática da cultura afro brasileira no contexto educacional.                                                                            

     Com isto, a escolha do tema, tem como recorte temporal o ano de 2010. O recorte 

espacial contempla o Colégio Estadual Jandira Ponciano dos Passos, especificamente o 

conteúdo trabalhado no 7º ano do Ensino Fundamental. Tal escolha se justifica pela 

acessibilidade as fontes e materiais que possibilitam formular nossas perspectivas. Tomando 

aquilo que Marrou (1978, p. 56) nos fala: a produção do conhecimento em história se faz em 

acordo com a documentação disponível, pois “a história se faz com documentos”. Dessa 

maneira o historiador lida com os vestígios do passado para entender as relações do presente 

e se orientar enquanto ser temporal, ou seja, ser histórico. 

 Fazendo necessária a justificação do nosso recorte temporal e espacial, partimos para  

nossa discussão temática, refletindo sobre a distância que o historiador tem que ter do seu 

objeto de pesquisa e a proximidade necessária com as fontes para desenvolver a pesquisa. 

Partindo do princípio que não estamos com a verdade absoluta, as possíveis repostas a qual 

somos conduzidos, partem das perspectivas teóricas que ancoramos e se localizam naquilo que 

o historiador Jörn Rüsen (2001) chama de carências de orientação temporal, ou seja, resposta 

para nossas indagações acerca da nossa realidade social e cultural.  

 

Escola, Educação, Cultura e seus dilemas: uma discussão teórica 

 

O presente artigo se fundamenta em uma perspectiva teórica que discute as questões de 

educação, história e cultura. Partindo das problemáticas apresentadas temos em Romanelli 

(2010) que a escola e a educação brasileira se desenvolvem, evoluem e se estruturam em 

acordo com os fatores históricos do nosso passado colonial e imperial. Portanto, há uma 

tradição cultural que fornece os conteúdos para a escola da atualidade. A autora defende que 

o estruturar da escola não pode ser analisado sem levarmos em conta que as instituições de 

educação só podem ser compreendidas, quando consideramos a “herança cultural, evolução 

econômica e estruturação do poder político” (ROMANELLI, 2010, p.19).  

Ancorando-nos nas definições da autora, percebemos que os valores aplicados a educação e a 

escola são de ordem cultural e político, a organização escolar e o sistema educacional controlam 

as relações sociais dos indivíduos determinando o que deve ou não ser ensinado. Se 

observarmos atentamente, cultura e história tornam-se fatores que traduzem a singularidade 

da educação brasileira. A autora Romanelli (2010, p. 15) define que as educações em nossas 

instituições são contraditórias, pois atende as necessidades por um lado, mas por outro torna-

se defasada e ineficaz por não primar por uma ação que respeite as diferenças. Ainda com 

Romanelli (2010, p. 22 e 23), no Brasil a educação é marcada pelos desnivelamentos e 

diferenças sociais. Frente a isso, percebemos que as experiências culturais estão estigmatizadas 

pela lógica de exclusão e mesmo de discriminação. Nesses moldes a educação torna-se um 

instrumento de controle e dominação que legitima um poder, que quer garantir a lógica da 

dominação.  
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Assim, temos fatores no âmbito educacional e cultural que são vistos como aspectos de 

exclusão de cultura e de indivíduos. DaMatta (1986) define que a cultura é um conjunto de 

ações que possibilita os vários grupos humanos estabelecerem códigos e condutas para viverem 

juntos ou separados. A cultura em seu universo  simbólico é constituída de elementos dentro 

de um processo de representação que dá forma e sentido aos objetos materiais, imateriais, 

sociais e ideológicos, que permitem variados grupos viverem dentro de uma mesma totalidade 

geográfica e temporal, podendo se caracterizar de forma a desconsiderar aquilo que não faz 

parte do seu universo.  

A partir disso, compreendemos a cultura como sendo uma manifestação universal na existência 

humana. Embasados na perspectiva teórica de Geertz (1978), para construir uma discussão que 

apresente o conceito de Cultura, compreendemos que “as teias” de significação e do sentido 

das práticas humanas estão relacionadas ao que elas tomam como certo ou errado. Tomando 

essa perspectiva teórica, estabelecemos uma crítica para perceber os fundamentos das 

concepções preconceituosas e discriminatórias que existem em nosso país. Em função disto, 

entendemos que a lei 10639/03 tem efeito direto no âmbito escolar. Assim, refletimos que um 

estudo sobre o processo histórico seguido de uma relação prática e objetiva, possibilita 

compreendermos até onde estão estruturadas as ações pré-conceituais e discriminatórias do 

nosso passado em relação com o presente.  

A cultura também tem se mostrado em um aspecto de contínua mudança e adaptação, ela 

sempre se organiza adequando-se aos novos contextos, embora não perca seu caráter de 

permanência e estabilidade. Assim, segundo Sarah Taleb Rassi (2004), a cultura possui um 

sistema lógico e coerente que determina suas próprias características, determinando o rumo 

de nossas vidas. A partir disso Concordamos com Roger Chartier (1995) ao afirmar que a cultura 

é algo complexo e utiliza dos próprios objetos que circulam na sociedade, para estabelecer 

regras e condutas. Lembrando que é o indivíduo humano que toma isto como prática e produz 

representações para reafirmar a mesma e direcionar a conduta dos grupos.  

Perante isto, percebemos a cultura como uma experiência teórica e prática cotidiana que 

caracteriza a nossa existência enquanto ser histórico segundo Rüsen (2001) . Dessa forma, 

entendemos que a cultura estabelece os seus critérios de renovações e inovações no processo 

adaptativo que compõe a atual estrutura global e dentro desse processo a sociedade produz 

seus mecanismos adaptativos para também vencer e reelaborar novas formas de adaptação. 

Segundo DaMatta (1986), a cultura e a sociedade são elementos constituintes  da existência e 

prática humana, cada um tem sua dimensão e especificidade, entretanto, ambos determinam 

as características de cada grupo ou conjunto de indivíduos em um determinado tempo e 

espaço. 

Recorrendo mais uma vez a Schwarcz (2001), entendemos que a cultura no Brasil se define em 

uma relação histórica que estabelece lugares específicos aos tipos sociais e raciais em acordo 

com o seu poder aquisitivo e influência social. Segundo a autora, herdamos do nosso passado 

colonial, as relações sociais que estão ancoradas na lógica da cor e do status. Para Foucault 

(1979), isto é algo que está legitimado na estruturação do poder, que por sua vez, estabelece a 

lógica da dominação e exclusão. Por mais que pareça natural, as relações de identidade, cultura, 

discriminação e estruturação institucional, ganham legitimidade a partir das mobilidades 



33 
 

sociais. Há “uma prática social e, como tal, constituída historicamente” (FOUCAULT, 1979, p. X) 

ganha legitimidade nos textos, leis e discursos de convencimento social. Com tais referências, 

a questão do ensino de “história e cultura afro brasileira”, se insere na relação de poder e de 

exclusão como apontamos acima.  

Dando continuidade em nossas análises, aprofundamos na problemática: “houve e ainda há 

discriminação racial no Brasil ?”, este é um fato que não podemos negar na sua totalidade. 

Temos no Brasil, um caso particular de discriminação que coloca as questões de preconceito e 

discriminação em um campo minado. E por que minado? Se olharmos para nossa legislação, 

notaremos que o preconceito e a discriminação são atos e ações penalizadas do ponto de vista 

jurídico. Contudo, uma coisa é a legislação e a outra é o cotidiano das pessoas. 

Com tal perspectiva, ancoramos em Schwarcz (2001), para percebermos a lógica da exclusão 

social dentro do contexto brasileiro. Assim, entendemos que a cor da pele e o poder aquisitivo 

têm total influência nas relações sociais de produção, aceitação, desempenho escolar, 

preconceito e discriminação. Evidenciamos isso, não de modo aleatório, pois é visível o 

tratamento diferenciado e o privilegiamento a indivíduos de características brancas, do sexo 

masculino, de preferência heterossexual e crédulo cristão.  

Diante de tais fatores, percebemos que questionamentos relacionados à discriminação e ao 

preconceito no Brasil, estão em campo minado devido envolver questões já mencionadas e 

também o poder aquisitivo. A diferença entre negros e brancos, nos remetem a pensar numa 

sociedade que legitima o processo de exclusão, de discriminação pela via ética e moral e não 

jurídica como define Schwarcz (2001). A não aceitação da diferença como elemento 

constituinte da nossa singularidade nacional, leva-nos a enxergar os problemas de aceitação ou 

não de indivíduos e consequentemente as chances de melhores condições sociais.  

Pensar o convívio de grupos diferentes, pela via da tolerância, e essa é definida como a 

“convivência com comportamentos, ideias e discursos diferentes” (Sanz, 2011, p. 99), necessita 

de um exercício de reflexão sobre o processo histórico de formação do nosso país e da nossa 

herança cultural que nos define enquanto elementos construtores da nossa realidade. 

Guimarães (1999 apud CARVALHO, 2005, p. 153), aponta-nos alguns elementos interessantes 

acerca da questão de raça, segundo ele, não “se trata de um dado biológico, mas de “construtos 

sociais, formas de identidade baseadas numa idéia biológica errônea, mas eficaz socialmente, 

para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios”   

Os ditos “privilégios de um grupo” estão firmados em uma base ideológica e não biológica, além 

de tudo, a base jurídica condena a exclusão por via da discriminação e preconceito. Dessa 

forma, antes de retornarmos à problemática proposta, pensamos ser necessário localizarmos 

alguns pontos da exclusão, discriminação e preconceito, para que nosso ponto de vista ganhe 

maior clareza. A discriminação no Brasil ganha força em um processo de “seleção” social e de 

classificação dos indivíduos que tem na cor, na aparência e no poder econômico a chave de 

abertura ou fechamento de oportunidades. A folha online de 27.02.2002 aponta que as 

diferenças entre negros e brancos são marcantes, as informações demonstram que:  
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[...] é grande a barreira entre brancos e negros. Em 1991, a renda per capita média da população negra era 41% 
da renda da população branca: R$ 128,68 contra R$ 316,70. Em 2000 essa proporção oscilou para 40%: R$ 162,84 
contra R$ 406,77 (folha online, 27.02.2002). 

 

Com essa citação, percebemos que o poder econômico, de compra e consumo entre os negros 

são menores, do que entre os brancos. Há um reduzido acesso a bens de consumo, de cultura, 

de entretenimento e de formação, bem como a maneira de se manter em instituições de 

caráter particular ou mesmo de permanecer em instituições públicas, estes fatores ocorrem 

devido aos gastos com transporte ou tempo disponíveis para a dedicação a estudos e 

qualificação. Com esses dados, notamos as contradições que fazem da cor e do poder 

econômico, as categorias de discriminação e preconceito que situam os indivíduos em lugares 

específicos para lembrar Schwarcz (2001).  

Schwarcz (2001), nos fala de uma relação histórica que define lugares específicos para os tipos 

sociais e raciais e, segundo ela, esse acontecimento, está estruturado dentro de nossas relações 

cotidianas, ou seja, dentro da nossa cultura, lugar de classificações e exclusões. Estabelecendo 

uma analogia com o narrado acima, temos diferenças que se centram no campo social, e a 

sociedade é a construtora desses elementos.  

No Brasil, vivemos uma relação conflituosa que se torna difícil de análise e de entendimento, 

devido o seu universo social da negação seguida da prática que contesta a própria negação. O 

preconceito de não ter preconceito, como nos lembra o sociólogo Florestan Fernandes apud 

Schwarcz (2001), nos deixa perplexos devido ao processo de miscigenação diferentes de outros 

lugares, como por exemplo, os Estados Unidos da América (EUA), onde são definidos os lugares 

específicos. No Brasil, do ponto de vista legal, as coisas não se dão assim, contudo, do âmbito 

ético e moral, as relações sociais são bem diferentes.      

Romanelli (2010, p. 19), parte da perspectiva que nossa educação, cultura e relações sociais 

levam em conta e se espelham, na “herança cultural, evolução econômica e estruturação do 

poder político”, os fatores sócios - culturais e políticos, de controle e organização das 

instituições. Em nosso país os dispositivos legais, ao mesmo tempo em que atende as 

necessidades da sociedade, si mostra totalmente defasada e ineficaz, legitimando a ordem da 

dominação masculina, branca e cristã, afinal de contas a lei é parcial, mas quem a aplica não.  

Buscando outro jornal como fonte de informação, temos que, “a população negra brasileira 

continua mais pobre que a branca, morre mais cedo, tem a escolaridade mais baixa, menor 

acesso a saúde” (Paraguassú, 02.12.2004). Como a autora aponta, a população negra 

apresenta-se com maior debilidade no que se refere ao poder econômico. E como ser visto 

como cidadão no Brasil sem poder aquisitivo? Percebem que o status da família, aliando a sua 

cor, tem influência direta na sua aceitabilidade no que tange a respeito, privilégios e outros. 

Com isso, “ser branco ou negro influenciará na forma com que as pessoas serão tratadas, e 

principalmente definirá as expectativas quanto ao desempenho no desenvolvimento escolar” 

(RELAÇÕES RACIAIS NA ESCOLA: CURRÍCULO E RESPONSABILIDADE). Dentro desse processo, a 

sociedade torna-se um lugar de legitimação da exclusão, mantendo a não aceitação da 

desigualdade e fazendo prevalecer à lógica racista e discriminativa.  
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Foucault (1979), afirma que, por mais que as coisas pareçam naturais, não o são, as relações de 

identidade, cultura, discriminação e a estruturação institucional, têm sua legitimidade a partir 

das mobilidades sociais, há “uma prática social e, como tal, constituída historicamente” 

(Foucault, 1979, p. X) assim, ela ganha sua legitimidade nos discursos, leis e atos cotidianos, a 

máxima do poder “intervém materialmente, atingindo a realidade concreta dos indivíduos” 

(Foucault, 1979, p. XI) mantendo uma ordem de classificação.  

Ao nosso ver, questões de desigualdades sociais e culturais, o preconceito e a discriminação, 

tornam-se um problema de ordem histórica que está inserida na tradição. Como Sanz (2011, p. 

95) coloca, “a discriminação e o preconceito devem ser combatidos, não menos combatido 

deve ser a visão simplista das coisas. A pior pobreza é a pobreza de espírito”, pois os problemas 

que testemunhamos se dão em uma contradição entre o que a lei diz e o que se encontra nos 

PPP e nos Manuais Didáticos. 

Questões que envolvem o racismo, segundo Garcia (s/data) se apresenta como um processo 

que inferioriza e privilegia certos aspectos, em detrimento de outros, como no caso da cor, 

características físicas, etc. Com isso, temos dois termos que estigmatizam as diferenças, ou seja, 

raça e racismo, e o racismo se mostra como “mecanismo” que dá opressão de gênero, cor, 

etnia, grupos e outros, que discrimina as ditas qualidades em negativação das “não – 

qualidades” como no caso, de ser negro no Brasil. O racismo se caracteriza pela negação, o 

impedimento reconhecido de si mesmo e o não acesso a bens de todas as ordens.  

Apontamos isso, devido as expressões discutidas acima, estar ligadas com a etnia. Essa nos 

motiva a pensar em uma identidade que se configura em acordo com certas singularidades. Como 

aponta Saraiva (2010), a etnia está ligada a uma coletividade de indivíduos com características 

próprias do ponto de vista social e cultural. Contudo, negros, índios e outros, têm essas 

características não reconhecidas no âmbito do direito ao respeito de sua cultura, cidadania, 

educação, etc. Há um silenciamento das etnias citadas em uma alta afirmação e elevação de um 

grupo que se classifique como “modelo branco, masculino, heterossexual e jovem” segundo 

Gomes (s/data). As relações raciais, racistas e étnicas privilegiam um padrão em não aceitação 

de outros, outorgando preconceitos de variadas naturezas.   

Com tais fatores, chegamos ao preconceito presente no meio social, onde julgam que todo negro 

é “burro, feio, ignorante e etc.”, ou seja, pejorativos que denigrem negros, índios e outros mais 

que não tem características do modelo citado acima. Acquiaviva (2008), “o termo preconceito 

denota, desde logo, no radical pré, algo que precede que é e que, portanto, significa um 

conhecimento sumário, superficial, sem profundidade. Assim, o preconceito racial, sentimento 

de aversão por indivíduos de raças diversas, sem justificação consciente” (ACQUIAVIVA, apud 

SARAIVA, 2010, p. 01). 
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A partir destas análises percebemos que somos levados a compreender que as expressões 

discutidas remetem a processos de exclusão e nesse caso, dos indivíduos de etnia negra. Assim, 

entendemos que as expressões apenas apontam para “classificações” da ordem social, que 

embora sem fundamento científico, elimina uma parcela da sociedade, do direito a bens de ordem 

cultural, material e imaterial. De modo geral, há o privilegiamento de um grupo de indivíduos. 

Ancorando-nos em autores consultados, percebemos um silenciamento dos negros no âmbito 

social, cultural e educacional e esse último sendo nosso principal foco de análise nos remete a 

procurarmos elementos que dê validade às argumentações apresentadas.  

 

Projeto Político Pedagógico, Manuais e Materiais Didáticos: a procura de uma evidência do 

Ensino de História e Cultura afro brasileira 

 

Procurando dar respostas para nossas inquietações, buscamos nas fontes disponíveis, 

elementos que possibilite a refletir sobre nossa problemática. Partindo do princípio que a 

história é uma ciência perspectivista como nos fala Schaff (1997), lançamos as análises sempre 

convictos que não estamos com a verdade absoluta, contudo, a busca pela objetividade é 

fundamental ao trabalho do historiador. Segundo Humboldt (2001, p. 82) a descoberta do 

necessário e a eliminação do contingente, traz ao historiador, o fundamento da 

verdade/objetividade e tira-lhe a contradição dos opostos devido a sua proximidade com o 

objeto. A procura por esclarecimentos e a melhor visão sobre a realidade social é o combustível 

do historiador na produção da escrita em história.   

A busca por objetividade “proclama um determinado tipo de conhecimento histórico, obtido 

mediante procedimentos de pesquisa regulados metodicamente, e que, ao apresentá-la 

revestida de sólida validade, situa esta objetividade acima do campo da opinião arbitrária” 

(RÜSEN, 1996, p. 75). Na aventura de aproximarmos objeto e pesquisa, buscamos perceber 

como a temática da cultura afro brasileira é trabalhada dentro do ensino de história na 

instituição escolar. Utilizamos de elementos que auxiliasse a responder as questões levantadas 

no início do nosso trabalho, para estabelecer um diálogo que possibilite lançarmos perspectivas 

carregadas de objetividade. 

Centramos nossa pesquisa no Colégio Estadual Jandira Ponciano dos Passos, que oferece o 

ensino do 3º ao 9º ano fundamental. Escolhemos esse colégio não de modo aleatório, mas 

devido tratar do ensino de base, onde as crianças têm contato com os conteúdos que 

apresentam a diversidade artística, científica, filosófica, linguística e cultural. Acreditamos que 

é nesse momento que os estudantes começam a formar os princípios de igualdade, cidadania, 

respeito, etc., são categorias de grande importância e necessidade para vivermos de fato em 

uma democracia igualitária.  

Na análise das fontes pudemos comprovar o que já suspeitávamos, nas mesmas há informações 

ou registros de elementos que apontasse para o trabalho direto para com os conteúdos 
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étnicorraciais, ou seja, a cultura afro brasileira. Nos cadernos de orientações (Currículo em 

debate - Goiás, 2009), encontramos propostas que sugerem para que escola e professor 

desenvolvam atividades que discutam as matrizes culturais. Contudo, notamos uma atenção 

para com a matriz cultural de elementos europeus. Não podemos deixar de elogiar a sugestão 

do trabalho para com a cultura local, porém, há um misto cultural maior que também configura 

a cultura de outros povos e indivíduos que vivem nesse contexto.  

Apontamos isso devido termos convicção de que o conhecimento acerca do passado orienta o 

indivíduo nas ações presentes. Segundo Rüsen (2010, p. 47) o “aprendizado histórico pode 

determinar seus objetivos como conhecimento” em que tempo técnico constitui uma operação 

da consciência do indivíduo e uma função para a sua vida prática do pensamento existencial. 

Os processos de pensamento e de estruturação da consciência são completos através do ganho 

da competência vivencial que é experimentado pela experiência cognitiva como afirma Rüsen 

(2010). No entanto, se o ensino não apresenta elementos que possibilite o indivíduo se 

perceber enquanto sujeito histórico coloca-se o conhecimento histórico enquanto inútil e sem 

função.  Perante isso, o conteúdo e o ensino têm que ser um fator de orientação cultural na 

vida prática e existencial do indivíduo.  

No Projeto Político Pedagógico (PPP, 2010), evidenciamos os aspectos físicos e estruturais do 

colégio, elementos de seu funcionamento, bem como distribuição de disciplina e prioridades 

do seu trabalho cotidiano. Agora, sobre o ensino de história e cultura afro brasileira, não 

encontramos tratamentos de ordem alguma. Há a proposta de uma educação “libertadora, 

progressista e democrática”, que forme cidadãos críticos e conscientes. Ou seja, temos no PPP, 

linhas gerais que eventualmente joga a responsabilidade dos conteúdos para a tutela do 

professor, pois não encontramos objetivamente os pontos a serem tratados e trabalhados seja 

em sala de aula ou extra – sala de aula.  

No Plano de aula Anual (2010) do professor da disciplina de História, percebemos apenas 

direcionamentos gerais que apontam aspectos de um ensino que segue uma perspectiva de 

conteúdos que contemple a história das civilizações européias. Discussões de cultura, de ética 

e de cidadania estão de modo direto, mas ausente dos planos de aula. Não realizamos uma 

pesquisa apurada do trabalho cotidiano do professor, mas o plano anual não cita o tratamento 

dado aos conteúdos que discutem a temática aqui trabalhada. Sabendo que a construção 

mental de sentido se dá pelo processo mental da experiência do tempo vivido com o tempo 

vivenciado, percebemos uma desvinculação entre o sujeito e o seu passado presente.   

Após visitarmos o Colégio citado, não encontramos nos documentos das propostas 

pedagógicas, referência aos aspectos que trate do ensino de história e cultura afro brasileira, 

se formos mais além, também não é mencionado a cultura indígena já que o caderno de 

orientação curricular (2009) sugere a discussão sobre o sertão. Segundo, a vice-diretora, no ano 

de 2010 o PPP, não foi referenciado a discussão acerca da cultura afro-brasileira e das relações 

étnicorraciais, no entanto, para o PPP de 2011, essa temática será registrada e trabalhada.  Com 

isso, não temos registro do tratamento específico, individual ou coletivo das relações da história 

e cultura afro brasileira. As disciplinas não apontam o aparecimento da temática citada. E assim, 

surpreendemos com a ausência, nas fontes consultadas, de discussões acerca da cultura e da 

diversidade cultural e étnica.   
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No anseio de dar melhor base para nossa pesquisa e definições, focalizamos no manual didático 

para analisarmos os conteúdos contidos em sua estrutura.  Pois o “conhecimento histórico pode 

ser definido como processo, ao se entender as histórias como respostas a perguntas e ao se 

analisar o procedimento regulado, que leva a pergunta à resposta” (Rüsen, 2007, p. 111). 

Procurando respostas para as nossas indagações, buscamos nas evidências, informações que 

auxilie a pensar e refletir sobre os processos sociais e culturais que constituem nossa realidade. 

Discutir a educação e procurar nos meios que a compõem elementos que apontem a 

experiência cotidiana.  

A lei nº 10.639/03 estabelece e obriga as instituições de ensino do país, a incluir em seus 

currículos a temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, como já afirmamos, uma coisa é a lei 

a outra é a realidade. Visando melhor esclarecimento sobre o assunto e uma compreensão dos 

mecanismos de preconceito ainda existente em nossa sociedade, procuramos estabelecer uma 

análise que percebe o indivíduo inserido na sala de aula levantando uma problemática, que tem 

como norte debater questões acima apontadas. Para desenvolver uma análise mais minuciosa, 

tomamos como objeto de estudo o livro didático: História Sociedade & Cidadania; de autoria 

Alfredo Boulos Júnior, trabalhado no 7º ano do Colégio Estadual Jandira Ponciano dos Passos. 

Pensando a escola como um “espaço democrático” de cruzamento de culturas, e que há a 

possibilidade de romper com as tendências padronizadas que impregna suas práticas, fizemos 

uma coleta de dados que teve por intuito percebermos como os alunos/sujeitos históricos se 

sentem no ambiente escolar. Portanto, partimos para a análise do livro didático citado 

anteriormente, onde de início observamos que o autor do mesmo, é mestre em História Social, 

Doutor em Educação, professor de ensino fundamental da rede pública e particular, autor das 

coleções Construindo Nossa Memória e O Sabor da História, e assessorou a Diretoria Técnica 

da Fundação para o Desenvolvimento da Educação.  Com esta vasta experiência no meio 

educacional, remete-nos o pensamento de que o mesmo tem um ótimo currículo, conhecimentos 

sobre a lei 10.639 e a necessidade de inseri-la em nosso meio educacional. 

Começamos a analisar o manual didático pelo índice para termos conhecimento sobre os assuntos 

abordados no decorrer do mesmo, notamos que há uma priorização das histórias europeias e que 

o mesmo é repleto de ilustrações, porém, sobre os negros são mínimas e sempre estão impondo 

imagens dos mesmos trabalhando nos afazeres braçais, como por exemplo, o autor focaliza na 

pagina XX a questão da escravidão nos engenhos. Enfim, chegamos ao entendimento que existe 

uma ausência de conteúdos que focalize a questão dos negros e assim, privam as crianças de 

conhecerem a história, que vai além da escravidão, feita ou construída em conjunto com estas 

pessoas de “cor”. 

Para melhor compreensão sobre nosso objeto de estudo, explanamos o material didático aqui 
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analisado, fazendo um mapeamento de cada unidade. Onde como início da História tem trinta 

páginas dedicadas “A Europa Medieval”, que focaliza a cultura dos povos francos e o feudalismo, 

para isso o autor utiliza-se de mapas e várias imagens ilustrativas que seguem com notas 

explicativas, porém, nada se fala ou discute sobre negros ou mulheres, enfim, é visto claramente 

o privilégio a uma determinada camada social como sendo a única construtora da História 

existente. 

Na unidade seguinte trata se dos “Árabes, Africanos e Chineses”, o assunto está dividido em três 

capítulos que abordam os seguintes temas; Os árabes e o islamismo; A África negra antes dos 

europeus: o Império do Mali e o reino do Congo e, a China medieval, estes também são bem 

ilustrados, como acontece em todo livro, porém utilizam-se imagens que demonstram a comida, 

os animais, tendo somente algumas imagens de negros, uma quando aborda “O comércio árabe”, 

onde se encontra uma cena de comércio em Meca, que é visível uma criança com sua mãe na 

feira. E também quando se trata do Império de Mali, onde é ilustrada uma pequena imagem, no 

canto superior direito, de um “descendente de uma família de griots da África Ocidental”.  

Portanto, o que se percebe é uma narrativa sobre a África onde focalizam os animais, o que é 

selvagem e esquece-se de fazer uma demonstração da população existente no mesmo, sua 

diversidade cultural, as contribuições para com o mundo e suas riquezas naturais, minerais, etc. 

Infelizmente, o material didático aqui analisado escreve uma história camuflada onde chama a 

atenção para outros detalhes e não focalizam ou contribuem de modo claro para a formação da 

consciência do sujeito acerca da formação do seu passado. Se pensarmos que a “orientação 

temporal une passado ao presente de tal forma que confere uma perspectiva de futuro à realidade 

atual” (Rüsen, 2010, p. 56), perceberemos o predomínio de um ensino de história que não coloca 

o indivíduo em experiência com o seu presente na relação cotidiano com os outros sujeitos.  

E ainda na análise do material didático, encerrado a unidade, volta-se para a História sobre a 

Europa, onde são abordadas as “Mudanças na Europa”, os temas sobre a mesma estão divididos 

em cinco capítulos, que são; Mudanças no feudalismo; Fortalecimento do poder dos reis; 

Renascimento e humanismo; Reformas e contrarreformas e As grandes navegações. Nesta 

nenhuma imagem de negro foi detectada, o que dá o sentido de que somente os brancos compõe 

a Europa e a história do mundo, das civilizações. Assim, a mensagem que está explicita é que, 

para o negro existir enquanto pessoa, ele precisa ser branco, “precisa negar o seu corpo e sua 

cultura, enfim, sua etnicidade” (MENEZES, 2002). 

Partindo para a quarta e última unidade trabalhada no mesmo, temos “América e Europa: 

Encontros e desencontros”, para a explanação de tal assunto dividiu se em cinco capítulos que 

se seguem na seguinte ordem; Astecas, maias e incas; Povos indígenas no Brasil; Colonização 
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espanhola da América; Colonização portuguesa: administração e, Economia e sociedade 

colonial. No primeiro capítulo desta, observamos que, negros e mulheres, como em todo o livro, 

não fazem parte da história, somente no segundo quando se trata dos povos indígenas no Brasil, 

é que utilizam algumas imagens de indígenas para falar sobre sua cultura, embora não seja nosso 

objeto de estudo, fazemos uma pequena alusão para confirmarmos o que a autora Romanelli 

(2010) nos apresenta sobre os conteúdos trabalhados nas nossas escolas. 

Nos dois próximos capítulos que se seguem esqueceram os negros, ou eles não fazem parte da 

história, ou será que não existiam? Quem nos auxilia nesta questão é GARCIA (s/data, p.11), ao 

afirmar que nossos materiais didáticos “reafirmam o mito da “democracia racial”, mas, mais do 

que isso, fizeram ou fazem circular imagens e narrativas etnocêntricas”. No último capítulo 

trabalhado é discutido, ou melhor, apresentado, o tema; Economia e sociedade colonial, onde 

abordam a escravidão através de ilustrações de negros trabalhando nos engenhos. Imagens estas 

que vem inferiorizar e até mesmo reafirmar a ideia já presente em nosso meio de que: “o negro 

só serve para trabalhar”. 

Portanto, o que notamos em nossas análises é que, o material em parte “atende” ao padrão 

dominante, isto é, prevalece o padrão eurocêntrico. Percebemos também, a falta de uma melhor 

visibilidade e valorização, e digamos que até mesmo de um reconhecimento, dos conteúdos que 

abordam a questão negra. Os conteúdos sempre trazem uma história feita, ou melhor, contada 

pelos portugueses e europeus, logo, não se tem uma história do Brasil e nem da participação do 

negro na construção desta e de nenhuma história. 

Buscando se enquadrar nas normas estabelecidas pela lei 10.639, percebe que o autor incluiu em 

seu livro o assunto sobre a África, porém, nota-se claramente que o conteúdo não é rico em 

informações que favoreça a mudança do pensamento já formado em nossa sociedade. Um fator 

importante que notamos, é que o material didático aqui analisado, sempre focaliza as questões 

europeias, isso pode ser confirmado ao observarmos as unidades e seus respectivos capítulos, 

onde inicia-se com a Europa, abre uma unidade, bem resumida, para os “Árabes, Africanos e 

Chineses” e, em seguida retorna-se a Europa e tenta fazer um enquadramento do Brasil no 

mesmo.   

Além do mais, na unidade didática, encontram-se muitas ilustrações pouco argumentadas e o 

mínimo possível de imagens de negros. Enfim, as histórias sobre a África e os afros descendentes, 

são pouco argumentadas e muito equivocadas, pois focalizam somente o trabalho árduo 

desenvolvido pelos mesmos. Para confirmar nossas indagações, Garcia (s/data, p.12), vem nos 

dizer que, “nos livros didáticos, para tratar da questão da história do negro é o silêncio ou a 

inferioridade do negro que prevalece na narrativa histórica estudada nos bancos escolares”. 
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Com isso, percebemos um distanciamento entre o sujeito histórico e o conteúdo histórico 

trabalhado em sala de aula. O preconceito existente em nosso meio social e educacional é exposto 

de forma camuflado ou explícita. Pois como afirma GARCIA (s/data, p 03), “há um despreparo 

das escolas para enfrentar os valores que constroem um mundo de privilégios assentados na 

inferiorização e estigmatização da diferença”. Enfim, nossas escolas precisam de uma reforma 

em seus objetivos de maneira que atenda ou relacione o ser humano, a educação e a formação do 

mesmo, para que assim, sejamos os construtores de nossa própria identidade, deixando de ser um 

ambiente que impõem ou privilegia apenas uma determinada classe social que por sua vez, 

valorizam ou reproduzem uma cultura de outro povo, o europeu.   

 

Ensino de História e Cultura Afro brasileira 

 

Frente à exposição que traçamos, chegamos a um momento em que é necessário pensar até que 

ponto o ensino de história e cultura afro brasileira contribui para a orientação do indivíduo, do 

sujeito no tempo. Ao longo do texto foram evidenciadas discussões teóricas e fontes documentais 

que apontam para um tipo de ensino que prima pela matriz cultural de tradição europeia. Na sua 

totalidade não devemos desconsiderar o branco europeu construindo os quadros da nossa história 

nacional. Contudo, desconsiderar o indígena e o negro nesse contexto é manter os laços de 

preconceito de exclusão que marcam o nosso passado colonial e imperial. 

É necessário pensar a formação nacional em um conjunto miscigenado que delimita a nossa 

singularidade. Não dá para negar que nossa nação é formada por um misto de “três raças”, no 

entanto, não podemos aceitar que o branco, o negro e o índio se copularam de maneira espontânea 

na formação de uma nova nação em um “novo paraíso”. Segundo um antropólogo brasileiro, “a 

mistura de raças foi um modo de esconder a profunda injustiça social contra negro, índios e 

mulatos, pois, situando no biológico uma questão profundamente social, econômica e política, 

deixa-se de lado a problemática mais básica da sociedade” (DaMatta, 1986, p. 46).  Ou seja, 

somos uma sociedade hierárquica que opera por meio da classificação entre inferiores e 

superiores.  

Ainda com DaMatta (1986, p. 47), podemos classificar um indivíduo pela cor e pelo dinheiro. 

Concordamos com o autor ao afirmar que, os dispositivos legais rezam uma coisa, mas as 

relações sociais apresentam outra bem diferente. Nesse conjunto, não podemos deixar de 

mencionar que a escola enquanto instituição social não deixa de participar desse processo. O 

mito de formação das três raças não passa em leso no contexto educacional. Segundo DaMatta 

(1986) “o racismo a brasileira” torna a injustiça algo tolerado. Porém, isso marca os sujeitos 
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envolvidos nesse ambiente a localizá-los em lugares específicos, apresentando a realidade como 

algo natural e não construído historicamente como defende Foucault (1979).   

É preciso refletir sobre a estruturação da educação, a organização do ensino e, no nosso caso, do 

ensino de história e cultura afro brasileira.  Temos convicção de que para um ensino de fato 

democrático, e formação de cidadãos críticos, ainda carecemos de muitas mutações. No entanto, 

a mudança parte do indivíduo para se chegar as instâncias macros. Dessa forma, enquanto 

historiadores temos que entender a educação e o ensino de história, enquanto algo que pode 

contribuir para o melhoramento da formação do indivíduo que carece de orientação temporal. 

Situá-lo dentro de suas características identitárias possibilita o agir no mundo e na sociedade.  

Buscando sair da superficialidade, procuramos nas análises das fontes, evidências que 

apresentasse informações ao espírito do historiador, para a partir disso “extrair alguma coisa para 

que o conhecimento do passado humano” (Marrou, 1978, p. 62) nos possibilite entender as 

relações do nosso presente. Ancorando-nos na referência acima, não dá para delimitar onde 

começa ou termina o documento na sua totalidade, mas as observações das fontes textuais nos 

possibilitam a observar a paisagem educacional com as suas peculiaridades. Em síntese, 

entendemos que ainda existe sistemas hierárquicos em nossa sociedade que são indícios do 

passado – presente que ainda persiste em nosso meio social e educacional. A nossa “herança 

colonial”, como defende Romanelli (2010), coloca a educação e a escola com valores excludentes 

e discriminatórios.  

Compreendemos que a pretensão de objetividade da história passa por dois momentos segundo 

Rüsen (2010, p. 82 - 83) no primeiro momento ela é “entendida como sedimento do 

desenvolvimento temporal da vida presente, onde cada sujeito nasce na história e torna-se 

integrante do passado – presente. O segundo momento, a qual demos atenção em nossas análises, 

a história se faz com documentos e fontes, sendo assim, “é evidente, pretender ser objetiva nos 

documentos, os quais fornecem informações sobre quando, como, por que e por quem algo 

aconteceu” (Rüsen, 2010, p. 83).  

A qualificação da pesquisa e do objeto de estudo se dá pelo trabalho heurístico e crítico, acoplado 

pela interpretação histórica. Como percebemos os materiais aqui analisados apontam para um 

ensino de história que deixa a desejar. O indivíduo que pertence a uma etnia que não siga os ditos 

“padrões”, não se reconhece como sujeito participante da constituição histórica. Em um artigo 

publicado no ano de 2009, fruto de uma pesquisa em 2007, nas escolas de Campinas – SP, Marcos 

Francisco Martins aponta que muitos alunos de origem afro brasileira não conheciam sobre a lei 

10.639/03. 

No risco de cometermos anacronismos, mas buscando uma analogia, perguntamos se os alunos 
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que tiveram acesso ao manual didático supra citado teriam conhecimento acerca da 

obrigatoriedade da lei na atualidade? Martins (2009, p. 195) diz que os “conteúdos relativos à 

história e à cultura afro-brasileira, nem mesmo contam com material didático” e as escolas e 

professores se escondem afirmando que não tiveram formação com conteúdos na área e não há 

material disponível. Como se vê, há um círculo vicioso que não contribui para a formação crítica 

e autônoma do indivíduo.  

Notamos com isso que pouca importância é dada aos conteúdos de história e cultura afro 

brasileira. Tomando por base o Manual didático (2009), e as outras fontes, concordamos com 

Foucault (1979, p. X) quando afirma que as estruturações institucionais se dão em “uma prática 

social e, como tal, constituída historicamente. E como afirma Romanelli (2010), a escola e a 

educação brasileira funcionam em acordo com a lógica dos fatores históricos herdados do 

passado colonial e imperial. A “herança cultural” e os valores da sociedade hierárquica marcam 

a nossa escola de modo a excluir sujeitos de etnia negra e indígena do processo histórico. E assim, 

é preciso repensar isso e agirmos em uma nova perspectiva de ensino de história.  

Firmando nisso, partimos das definições de Rüsen (2010) para defendermos uma didática da 

história que ofereça ao aluno/sujeito histórico meios para se identificar enquanto integrante da 

história e construtor dela. Com tal propósito aprender passa a ser um  

processo dinâmico em que a pessoa que aprende é transformada. Algo é ganho, algo é adquirido – conhecimento, 

habilidade ou uma mistura de ambos. Na aprendizagem histórica, “historia” é adquirida: os fatos objetivos, coisas 

que acontecerem no tempo, tornam-se um assunto do conhecimento consciente – tornam-se subjetivos (Rüsen, 2010, 

p. 82). 
          
Com essa citação, compreendemos que o sujeito se orienta no tempo, através do ganho de 

conhecimento e consciência da sua responsabilidade na construção da sua história. A 

aprendizagem histórica se faz num processo onde os fatos são colocados com a pretensão de 

mudança dos indivíduos, mas também a compreensão de si mesmo. Ou seja, “há o pretexto 

objetivo das mudanças que as pessoas sofrem e seu mundo sofreram em tempos passados e, por 

outro lado, o ser subjetivo e a compreensão de si mesmo como a sua orientação no tempo” 

(Rüsen, 2010, p. 82).   

Sabemos que a questão de aprendizagem em história é muito complicada, pois não dá para dizer 

que o sujeito tem facilidade em determinado assunto. Mas, o conhecimento acerca de sua história, 

dá significado ao passado – presente e coloca o indivíduo nos eventos narrados e acontecidos, 

isso por que ele está diretamente ligado ao contexto histórico, social e cultural em que vive.  

Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados à condição de objeto utilitário ou a 
semoventes, também é difícil descobrir-se descendente dos escravizadores, temer, embora veladamente, 
revanche dos que, por cindo séculos, têm sido desprezados e massacrados. Para reeducar as relações étnico-
raciais, no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e os medos que têm sido gerados (BRASIL, 2004, p. 14). 
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A consciência histórica segundo Rüsen (2010, p. 80), só vem à tona quando as histórias fornecem 

referência a identidade histórica do sujeito. Devemos derrubar os monumentos que pesa sobre 

nós o fardo da opressão. Há uma dificuldade em se assumir enquanto descendente de escravo 

devido o sujeito não se identificar enquanto ser de si mesmo e viver uma realidade que esta alheia 

a sua cognição. Romper com essa barreira é colocar as pessoas envolvidas localizando-se “no 

tempo de um modo aceitável para si mesma”.    

Então questionamos sobre a validade e importância da aprendizagem histórica. Rüsen (2010, p. 

79) afirma que, a aprendizagem histórica, significa a “consciência humana relativa ao tempo, 

experimentando o tempo para ser significativa, adquirindo e desenvolvendo a competência para 

atribuir significado ao tempo”. Em outras palavras, não dá para desenvolver uma educação 

democrática partindo de princípios excludentes. O ensino de história e cultura afro brasileira só 

se efetiva com sua devida aplicação de desenvolvimento. O sujeito histórico percebe sua 

importância somente quando se percebe no meio social. Como define DaMatta (1986), é algo 

complexo e difícil, contudo se não houver nenhuma ação isso não mudará nunca.  

Assim, enquanto historiadores, segundo Gomes (2010, p.101) temos que perceber que a pior das 

desigualdades, está na legitimação das instituições que se colocam na posição de neutra, mas que 

na verdade são “legitimadoras e sistematizadores das diferenças sociais, transformando em uma 

força cultural que sustenta os ideais das classes dominantes que controlam o estado”. E isso está 

interligado nas relações de ensino aprendizado e tem raízes profundas em uma tradição que exclui 

negros, índios e outros do direto aos bens de ordem cultural, material, imaterial e outros. Discutir, 

debater e pesquisar torna-se algo de extrema importância para tomarmos consciência dos fatores 

sociais e a partir disso agirmos em uma educação de qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há em nossa atual conjuntura temporal elementos que nos faz pensar sobre a cultura afro 

brasileira no contexto educacional se olharmos para o ano de 2003 com a lei 10. 639, onde é 

incluso e obrigatório dentro dos currículos educacionais das instituições de ensino do país, o 

ensino da “História e Cultura Afro Brasileira”, alem é claro da historia indígena. Tomando isso 

como norte, lançamos análises pautando-nos em notar como a educação e a escola, recebem 

essa temática da cultura afro brasileira. Notar como a escola lida e trabalha com essa temática 

na formação de novos cidadãos é buscar entende como na atualidade é trabalhado o ensino de 

história e os elementos ligados ao respeito e à diversidade em relação aos princípios da 

democracia.   
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Recorrendo a teoria de Jörn Rüsen (2001), temos que o sujeito orienta-se na vida, avaliando e 

ordenando os fenômenos e a partir do momento que ele reflete sobre as suas ordenações. Em 

muitos casos, criando não por que gosta, e sim, porque precisa. O sujeito só cresce enquanto 

ser humano, quando cria e ordena as formas, dando sentido ao mundo. A história enquanto 

conhecimento da vida humana é formadora de múltiplas possibilidades e cabe ao meio 

educacional e social a responsabilidade de trabalhar a emancipação crítica do indivíduo com 

ênfase na diversidade de culturas existentes no nosso contexto social.  

Então, segundo Gomes (2011, p. 92) os homens, mas do que fazedores e formadores são 

capazes de estabelecer múltiplos eventos que ocorrem em suas experiências de vida e lhe dar 

significado. As nossas indagações apontadas ao longo do trabalho fazem parte da busca do 

entender dos processos relacionados entre “o agir, pensar, imaginar, sonhar e sentir”, pois, o 

homem se orienta no mundo, quando supre as necessidades de orientação temporal 

alimentando os sentidos de carências temporais. Assim, a orientação é completa no momento 

em que a significação da experiência humana apossa-se da realidade a qual ele está inserido. 

Então, entender nosso processo educacional é se perceber enquanto sujeito do ofício de 

historiador.  

    No ofício de historiador e no exercício docente, observamos que os alunos têm carências 

de conhecimentos ou informações sobre os aspectos da sua cultura afro-brasileira. Enquanto 

pesquisadores percebemos, que essa grande carência de conhecimentos relativos ao universo 

da cultura afro brasileira tem uma ação justificada na permanência de uma prática excludente, 

conforme Romanelli (2010). A lei 10.639/03 que determina a aplicação dos elementos da 

História e Cultura Afro - brasileira nas instituições de ensino do país, entretanto, como já 

focalizamos, uma coisa é a lei, outra é a realidade das relações sociais que fazem o cotidiano 

das escolas. Com isso, temos alguns fatores que reforça a importância desse trabalho na sua 

relevância para o meio educacional e social, além de acadêmico, pois nossa pesquisa, motiva 

conhecer, entender e agir em nossa realidade social, cultural e histórica. 

    Então, a propositura deste artigo foi desenvolver uma pesquisa que analisasse e 

criticasse nossa realidade social e cultural. Essa é uma ação que vai de encontro com o âmbito 

acadêmico, pois procuraremos estimular debates e discussões que ampliem a base da produção 

do conhecimento e através disso que surjam artigos, monografias, comunicações e outros, que 

discutam as várias dimensões apresentadas no tocante à cultura afro-brasileira. As realidades 

são sempre produzidas por sujeitos em condições sociais e históricas determinadas, portanto 

muito mais que apenas olhar para a realidade, faz – se necessário, antes conhecer a realidade 

e compreender seus mecanismos que promovem as atitudes que comumente não damos conta 

de perceber, ou seja, entender os indivíduos produtores da realidade como sugere E. H. Carr 

(1981). Esta pesquisa é importante para investigar como as escolas lidam com as questões de 

ordem étnica e social.  
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A Importância do Mapeamento Criminal no Auxílio ao Controle de Homicídios na 
Região Metropolitana de São Luís 

 

 

The importance of the Crime Mapping as support to the Control of the Homicides in the 

Metropolitan Region of São Luís 

 

Luis Augusto Bastos dos Santos9 

 

 

Resumo: 

Este artigo tem como objetivo falar sobre o Mapeamento Criminal, sua prática e suas principais 
técnicas, analisando as ocorrências dos homicídios de 2005 a 2011 na Região Metropolitana 
de São Luís. A pesquisa caracterizou-se como descritiva e explanatória. O Mapeamento 
Criminal das ocorrências de homicídios, por meio do Google Maps, permitiu a detecção dos 
“hot spots”, demonstrando que dados numéricos associados a dados cartográficos produzem 

uma melhor compreensão de desse fenômeno criminal, o que possibilita ações policiais mais 
eficazes para redução e controle das ocorrências de homicídios, além de uma distribuição mais 
racional de recursos humanos e materiais por parte dos gestores de segurança pública.  
 

Palavras-chave: Mapeamento Criminal. Homicídios. Ações Policiais  

 

 

 

Abstract: 

This article intends to talk about the Crime Mapping, its practice and its main techniques, 
analyzing the crimes of homicides from 2005 to 2011 in the Metopolitan Region of São Luís. 
The research characterized as descriptive and explanatory. The Crime Mapping of the homicide 
crimes, through Google Maps, allowed the detection of "hot spots", showing that numerical data 

                                                           
9 Acadêmico da Pós-graduação em Análise Criminal, Faclions. luisaugustopmma@gmail.com  
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associated with map data produce a better understanding of this criminal phenomenon, which 
allows more effective police actions to reduce and control the homicide crimes, besides a more 
rational distribution of material and human resources by managers of public safety. 

 

Key-words: Crime Mapping. Homicides. Police Acctions 

 

 

 

 

 

1.Introdução 

 

A carência por pesquisas aplicadas ao estudo e compreensão do fenômeno da criminalidade 

vem se constituindo como uma enorme barreira no tocante à formulação de políticas de 

segurança mais contundentes de controle do grande número ocorrências de crimes na maioria 

das cidades brasileiras. No intuito de suprir tal carência, o Mapeamento Criminal surge como 

uma ferramenta de extrema importância no auxílio ao controle da criminalidade, especialmente 

os crimes de homicídios, que têm crescido destacadamente nos últimos anos na Região 

Metropolitana de São Luís - RMS, como mostra dados do Centro Integrado de Operações de 

Segurança – CIOPS. 

 Com a criminalidade cada vez mais articulada e ascendente, cresce o desafio das instituições 

policiais, no sentido de buscar qualificar-se cada vez mais com treinamento, preparo policial e 

a inserção de tecnologia agregada à sua atividade, a fim de ao menos não ficar para trás em 

relação à evolução e aumento da criminalidade. Países de primeiro mundo, a exemplo dos 

Estados Unidos, foram os primeiros a implementarem tecnologia nos trabalhos de suas 

policiais, bem como todas as práticas relacionadas a uma nova forma de fazer policiamento, a 

chamada Análise Criminal. 

Se em países em que a criminalidade não é tão alarmante, se comparada à criminalidade dos 

países que forma a periferia mundial, houve a necessidade de sofisticação e melhoria de suas 

polícias com tecnologias e treinamentos, para os países subdesenvolvidos com seus problemas 

crônicos de exclusão social, concentração de renda e desemprego, torna-se um forte 

imperativo, de maneira que estes busquem se alinharem às melhores práticas internacionais 

de combate e controle do crescimento da criminalidade.  
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A justificativa para escolha deste tema é primeiro pelo fato de na RMS, e mesmo em todo o 

estado do Maranhão, ainda não ter a cultura de fazer mapeamento criminal em suas análises 

de crimes, produzindo tão somente dados numéricos e gráficos puros não associados a outras 

informações, tais como, fotografias, mapas, entre outras informações geográficas. Segundo, a 

escolha das ocorrências de homicídios, por motivo destas estarem apresentando índices de 

tendência ascendente nos últimos sete anos, além deste tipo de crime atentar contra o maior 

bem que uma pessoa pode ter que é a própria vida. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi definido como problema: é possível reduzir e controlar 

a incidência de homicídios na RMS, por meio de técnicas de Mapeamento Criminal?  

Esta pesquisa tem como objetivo geral: analisar e diagnosticar padrões nas ocorrências de 

homicídios nos últimos sete anos na RMS, mapeando os locais de maior concentração de 

incidências, a fim de detectar os “hot spots”. 

Como objetivos específicos o trabalho tem: falar sobre o Mapeamento Criminal, sua prática e 

suas principais técnicas; analisar as ocorrências dos homicídios nos últimos sete anos na RMS; 

fazer o Mapeamento Criminal das ocorrências de homicídios dos últimos três anos, a fim de 

apontar os “hot spots”, demonstrando que dados numéricos associados a dados catográficos 

produzem uma melhor compreensão de desse fenômeno criminal; sugerir ações táticas para 

redução e controle das ocorrências de homicídios, bem como avaliar e propor como ferramenta 

de mapeamento criminal web, o Google Maps, para implementação no setor de Análise 

Criminal da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, que é o setor que produz os 

relatórios para a RMS.  

As hipóteses são: 1) associando dados numéricos a dados geográficos computadorizados, é 

possível uma melhor compreensão das ocorrências de homicídios na RMS; 2) detectando as 

regiões de maior concentração de crimes de homicídios, será possível a atuação da Polícia 

Militar no sentido de dissipar esses “hot spots”, reprimindo e ao mesmo tempo inibindo futuras 

ocorrências de crimes nesses mesmos locais; 3) diagnosticando de maneira precisa padrões 

que favorecem as ocorrência de homicídios nos pontos de maior densidade, propiciará a Polícia 

Militar desenvolver ações de policiamento para redução e controle das mesmas. 

 

1. Fundamentação Teórica 

 

1.1  Conceito de Mapeamento Criminal 
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Mapeamento Criminal trata-se de um procedimento da moderna Análise Criminal que agrega a 

tecnologia dos Sistemas de Informação Geográfica – SIG, baseado em um espaço geográfico 

computadorizado, que congrega as informações naturais do terreno com outras artificiais, como 

as ocorrências de crimes, unidades ou viaturas policiais e outros atributos geocodificados 

(latitude e longitude), permitindo a visualização de áreas problemáticas, análise espacial e 

temporal, controle e prevenção do crime e da violência. 

DANTAS e SOUZA (2004), corroborando com essa idéia, ressaltam a importância dessa 

tecnologia, como uma ferramenta otimizadora de recursos e de extraordinária relevância no 

diagnóstico de área críticas, elaboração de políticas e atuação policial, dizendo: 

 

“[...] tecnologias chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) [...] possibilitam o 
posicionamento espacial de variáveis, incluindo a espacialização das ocorrências criminais, distribuição de 
recursos humanos, bens e serviços, características sócio- econômicas etc. A utilização de ferramentas 
de SIG vem apoiando de forma inovadora a gestão da segurança pública na formulação de novas políticas, 
programas e planos no que concerne a prevenção e repressão da criminalidade, através da visualização 
imediata de tendências, padrões e  
outras regularidades do fenômeno. Um exemplo disso é a identificação de pontos quentes, locais de alta 
densidade da criminalidade.”   

 

O Mapeamento Criminal se constitui numa ferramenta capaz de integrar e associar 

várias informações, conferindo maior precisão ao analista criminal na compreensão da 

fenomenologia dos crimes. Nesse sentido, LAVIGNE e MAMARIAN (1999) afirmam 

que:  

 
Mapas computadorizados mostrando representações gráficas do crime e da violência tornam possível 
às organizações policiais, identificar dados relativos a esses fenômenos, 'plotando' sua expressão sobre 
representações gráficas do espaço geográfico de pequenas comunidades, cidades e regiões Dessa 
maneira, dados estatísticos podem ser visualizados e sistematicamente comparados e analisados, tanto 
entre si quanto vis-à-vis outras fontes de informação.  Metades das organizações policiais que usam 
sistemas de mapeamento criminal os utilizam de maneira articulada com outras fontes externas de 
informação, entre elas: (i) bases de dados do censo, (ii) bases de dados de organizações locais de 
planejamento e (iii) bases de dados (particularmente  endereços) mantidas por empresas de água, 
esgotos, luz e telefonia.  Isso torna possível o estabelecimento de correlações entre expressões do 
fenômeno da violência e da delinqüência com manifestações de outros fenômenos políticos, econômicos 
e sociais, 'refinando' a capacidade de inteligência a serviço da gestão policial.  

 

 

2.2 Métodos de Prática do Mapeamento Criminal  

 

Para MAGALHÃES (2007) o analista criminal realiza basicamente três processos iniciais, quais 

sejam: primeiramente, mapeamento da região a ser estudada; segundo, mapeamento do 

fenômeno criminal; e por fim, o georeferenciamento dos dados obtidos com as pesquisas nos 
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bancos de dados. A atividade consiste em agregar os dados obtidos em um mapa na tentativa 

de buscar solução para as perguntas: (onde e quando o fenômeno criminal ocorre com maior 

intesidade?). Existem vários métodos para e realização dessas atividades, porém  neste 

trabalho abordaremos apenas o método manual (mais simples) e o método conhecido como 

mapa de densidade (mais complexo). 

Segundo MAGALHÃES (2007), no método manual o analista realiza a busca de dados e passa 

a realizar a plotagem manual dos dados no mapa, transformando as entidades em valores 

representativos no mapa computadorizado em que se está trabalhando. De maneira prática, o 

analista criminal começa plotando ou incluindo no mapa digital da cidade, todos os pontos onde 

estão instalados postos de venda de combustíveis ou agencias bancárias, unidades policiais, 

por exemplo. Posteriormente verifica os horários em que os criminosos cometem seus crimes 

e atribui valores de data/hora através de planilhas para o mapa representativo. Daí então, é 

possível identificar os horários e locais críticos para orientar o policiamento da área na 

prevenção e repressão aos crimes. Esse método, apesar de antigo, porém bastante comum 

em ferramentas SIG com softwares livres, como o google maps, quando utilizado com os 

conceitos e fundamentos corretos é bastante útil na produção do conhecimento para os 

gestores públicos 

Ainda conforme MAGALHÃES (2007), o segundo método que abordaremos é o mapa de 

densidade da criminalidade. Neste método o valor agregado da tecnologia da informação é 

bastante avançado. Os softwares específicos de GIS (Geographic Information System) 

realizam todo o trabalho de captação de dados e distribuição dos mesmos em diversas 

camadas de mapeamento, representando tudo visualmente de forma automática para o usuário 

do sistema. Realiza inclusive a manifestação visual da variação de densidade dos fenômenos 

criminais por localidade e hora específica. Sem dúvida, quando utilizado de forma correta, é 

uma ferramenta muito poderosa na construção do conhecimento necessário para nortear a 

ações de segurança pública nas cidades conflagradas com grandes incidências de crimes e 

criminalidade. Este método é mais comum em softwares de SIG, cuja aquisição de licenças são 

pagas, a exemplo do ArcGis, da empresa americana Esri. 

Não se pode esquecer de enfatizar, entretanto, que tão importante quanto toda a tecnologia 

que gira em torno do Mapeamento Criminal, é o Analista Criminal, que deve ter a consciência 

de que as atividades de policiamento direcionadas após estudos e análises, por si só,  não 

resolvem o problema da criminalidade e que, em tese, na realidade, vão ocasionar o fenômeno 

do deslocamento espacial ou a migração do crime e por esse motivo a atividade do Analista 

Criminal deve ser constante e perene. É importante ressaltar que o acompanhamento 

ininterrupto dos fenômenos criminais pelo Analista Criminal possibilita a mudança de estratégia 

de ação dos gestores da segurança pública na condução do enfrentamento pelo Estado, do 
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crime, da criminalidade e questões conexas procurando deixar o poder estatal sempre alguns 

passos à frente no cumprimento de seu dever de proteção à sociedade. (MAGALHÃES, 2007) 

 

2.3 Técnicas de Mapeamento Criminal 

 

Existem várias técnicas de Mapeamento Criminal, no entanto, será abordado  aqui, duas que 

possuem uma aplicabilidade mais prática na atividade da polícia, quais sejam, a análise 

espaço-temporal e a análise de densidade de crimes, ambas de extrema valia no combate e 

controle da criminalidade, inclusive os crimes de Homicídios na Região Metropolitana de São 

Luís - RMS. 

 

2.3.1 Análise Espaço-Temporal 

 

Para DANTAS, FELIPE e MAGALHÃES (2007), graças a essa técnica, o analista pode estudar 

o fenômeno de padrões espaço-temporais, para assim determinar o local, a data e a hora 

(LDH), em que os criminosos, possivelmente escolherão para atuar novamente, se constituindo, 

pois, em uma análise e estudo de crimes, ampla, panorâmica e, por isso mesmo, permitindo 

alguma capacidade predictiva. Por meio desta técnica é possível se verificar em que horários 

ao longo do dia, por exemplo, estão ocorrendo maior concentração de crimes, os chamados, 

“hot times”. 

 

2.3.2 Análise de Densidade Criminal – Hot Spots 

 

Conforme DANTAS, FELIPE e MAGALHÃES (2007) também comumente chamada de 

“mancha de criminalidade”, a Análise de Densidade é feita, basicamente, a partir de um 

conceito estatístico aplicado ao mapeamento criminal que é a “estimativa de kernel” ou método 

de “suavização de kernel”. Sua aplicação no mapeamento criminal, por meio de bases 

interrelacionáveis de dados, tem como finalidade mostrar a densidade ou concentração de fatos 

em um determinado espaço e tempo.  

DANTAS, FELIPE e MAGALHÃES (2007, apud MCLAFFERTY, 2000) citam em seu artigo a 

definição da aplicação de Kernel da seguinte maneira:  
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O método é utilizado para produzir uma superfície de densidade criminal contínua, a partir de pontos de 
incidência criminal. O analista começa a utilização do método a partir de um mapa de pontos de 
ocorrências criminais. O método de suavização de Kernel resulta em uma espécie de “mapa 

meteorológico” que mostra variações geográficas na densidade ou intensidade do crime. Picos no mapa 

representam áreas de alta criminalidade (pontos quentes da criminalidade), enquanto os vales 
representam áreas de baixa criminalidade. Cada vez mais, os analistas criminais estão empregando o 
método de suavização de kernel para visualizar e analisar padrões criminais (...) 

 

 

É por meio desta técnica, que mapas são frequentemente usados para diagnosticar os pontos 

quentes (hot spots) da criminalidade. Os hot spots nada mais são do que áreas com grande 

concentração de crimes e são representados no mapa computadorizado em cores indicativa da 

densidade, ou seja, concentração de frequencia ao longo do tempo. Geralmente, essa 

aplicação do GIS utiliza gradientes de coloração vermelha, de mais claras (menor concentração 

de crimes) às mais escuras (pontos do mapa onde as atividades delitivas são mais intensas ao 

longo do tempo e do espaço), daí vindo o nome “pontos quentes”.  

A Análise de Densidade é uma técnica nova quanto a sua aplicação na segurança pública. Os 

profissionais que a utilizam precisam entender que tal aplicação não deve se ater apenas à 

identificação de pontos quentes. Ela também pode proporcionar a descrição de padrões 

geográficos de atividades delitivas. Descrições geográficas, por sua vez, podem contribuir para 

a determinação de “pontos âncora”, locais onde os agentes da delinquencia passaram, em 

deslocamento, até os locais onde irão perpetrar seus crimes. Esta seria uma técnica muito útil 

quando os operadores de segurança pública estão tratando, por exemplo, de analisar o perfil 

geográfico de endereços onde residam uma grande concentração de criminosos com 

predisposição a cometer homicídios e de locais com grande tendência para ocorrência de 

homicídios, que possuem caracteristicas marcantes de rotas de ação e fuga bem delimitadas e 

consequentemente mapeáveis e previsiveis. (DANTAS, FELIPE e MAGALHÃES, 2007)  

A utilização desta técnica será de inestimável importância para a polícia ostensiva no 

embasamento das suas ações preventivas de patrulhamento e alocação de efetivo e viaturas, 

corroborando efetiva e eficazmente no controle e redução da criminalidade. 

 

2.4 O crime de Homicídio  

 

À luz do Código Penal Brasileiro (1940), o crime de homicídio está tipificado na Parte Especial, 

no Título II (Dos Crimes Contra a Pessoa), dentro do Capítulo I (Do Crimes contra a Vida).  

SIQUEIRA (2007) afirma que comete homicídio quem provoca a morte de outrem, ou, na 

linguagem do Código Penal, em seu artigo 121,caput, “aquele que mata alguém”. Como se 

pode inferir do tipo básico, o bem jurídico tutelado é a vida humana extra-uterina. Deve-se 

observar que o homicídio, segundo a sistemática do Estatuto Penal, apresenta-se sob três 
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modalidades: homicídio doloso simples, homicídio doloso qualificado e homicídio culposo. Os 

homicídios dolosos são aqueles em que o criminoso tem a intenção de matar ou assume esse 

risco, enquanto que os culposos não se têm a referida intenção de ceifar a vida de outrem. 

 

 

 

3. Metodologia 

3.1  Localização 

Este trabalho foi realizado na Região Metropolitana de São Luís – RMS, também 

conhecida como Grande São Luís, é composta pelos municípios de São José de 

Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar e São Luís, situados no estado do Maranhão. Estes 

três municípios totalizam uma população de 1.266.066 habitantes 

(IBGE/2010). Localizada no arquipélago de ilhas do Golfão Maranhense com mais de 

1000 km². A ilha é quase dividida em duas pelos rios Anil e o Bacanga. 

 Na região entre os rios está o núcleo inicial de povoação da região, a norte e oeste do 

rio Anil ficam os bairros mais modernos e de melhor infraestrutura cidade, ao sul e ao 

leste do Bacanga estão os bairros mais periféricos e de população mais pobre. 

3.2 Levantamento dos Dados Estatísticos 

Com o intuito de não tornar a análise das ocorrências tão trabalhosa e extensa, em razão das 

limitações de um artigo científico, tampouco de não fazer uma análise imprecisa, foram 

levantados dados das ocorrências de homicídios dos últimos sete anos, ou seja, de 2005 a 

2011, a fim de verificar a evolução do número de vítimas de homicídios em toda RMS. As fontes 

de entrada de dados são, através da extração das informações dos registros de Ocorrências 

no CIOPS, através das ligações do 190 e das entradas de cadáveres vítimas de arma de 

fogo, arma branca e de outros meios, no Instituto Médico Legal – IML, além das vítimas 

oriundas dos hospitais.  

A análise dos dados está focada na elaboração de gráficos em anos, meses, dias da semana, 

horários, locais de maior incidência, instrumentos utilizados para cometer os homicídios e faixa 

etária das vítimas. 

Essas informações foram tratadas e armazenadas em um banco de dados do CIOPS – Centro 

Integrado de Operações de Segurança, órgão subordinado a Secretaria de Segurança Pública 

do Estado do Maranhão e tabulados em programa Microsoft Excel 2007, para o fim de serem 

transformados em gráficos e relatórios.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Ribamar
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Ribamar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raposa_(Maranh%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%A7o_do_Lumiar
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_(Maranh%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquip%C3%A9lago
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3.3 Levantamento dos Dados Digitais 

 

Como a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão ainda não desenvolve o mapeamento 

criminal na análise de suas ocorrências, não possuindo, por conseguinte, banco de dados 

cartográficos georreferenciados sobre as ocorrências de homicídios, buscou-se nesta 

pesquisa, utilizar o mapa digitalizado da Região Metropolitana de São Luís oriundo base 

cartográfica do Google Maps, por se tratar de uma ferramenta web gratuita, que permite a 

realização das técnicas de mapeamento aqui mencionadas.  

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pela apresentação dos gráficos se torna possível gerar informações estatísticas sobre a 

variação mensal, diária, horária e as localidades de maior incidência de homicídios, detectando 

padrões e tendências, mas não é possível tirar inferências mais detalhadas, por falta de 

associação com informações da geografia onde esse crime ocorre, conforme demonstraremos 

a seguir.  

4.1 Apresentação dos dados estatísticos 

4.1.1 Freqüência quantitativa anual dos homicídios de 2005 a 2011 

 

Gráfico 1 – Distribuição anual dos homicídios na RMS /2005 a 2011 
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Fonte: CIOPS 

Analisando o gráfico 1, é possível notar que os homicídios ocorridos na Região Metropolitana 

de São Luís – RMS vêm aumentando constantemente a uma taxa média em torno de 12% ao 

ano, ao longo dos anos apresentados. 

 

4.1.2 Freqüência quantitativa do acumulado por mês, por dia da semana, por horário e por 

local de 2005 a 2011 

 

Gráfico 2 – Distribuição do acumulado por mês dos homicídios na RMS /2005 a 2011 

 

Série1; 2005; 
274

Série1; 2006; 
341

Série1; 2007; 
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 Fonte: 
CIOPS 

 

O gráfico acima revela que comparativamente há um elevado número de homicídios no mês de 

janeiro. A partir de fevereiro até abril há uma queda no número de ocorrências, sendo que de 

maio até junho, os números mantêm-se razoáveis. Ao contrário do que se costuma pensar, não 

é no período do carnaval que acontece mais homicídios na Região Metropolitana de São Luís, 

por duas razões. Primeiro, porque nesse período, grande parte da população da capital se 

desloca para as cidades dos interiores, especialmente na baixada maranhense, onde os 

carnavais são mais animados e mais atrativos. Segundo, há um aumento no número de policiais 

militares nas ruas, pois há a diminuição da folga dos mesmos. 

Ainda analisando o gráfico 2, o número de homicídios volta a crescer em julho, período de 

férias, oscilando altos e baixos até novembro. Daí então, em dezembro apresenta o maior 

número de homicídios, quando acontecem as festas de final de ano e o Réveillon, além do 

indulto natalino concedido a vários presidiários. 

Em relação aos dias da semana que vem ocorrendo mais homicídios ao longo do período 

analisado, verifica-se que é no domingo o dia em que ocorre a maior incidência de homicídios, 

por ser um dia em que mais pessoas saem às ruas, devido ao elevado número de festas e 

consumo de bebidas alcoólicas. Um detalhe chama atenção para o fato de a segunda-feira 

aparecer em segundo lugar, com elevados índices, já que é um dia em que, diferente do 

domingo, não há festas ou grande movimentação de pessoas nas ruas. Acontece que, pela 

metodologia do CIOPS os homicídios são contabilizados somente no dia do óbito da pessoa, e 
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grande parte dos que morrem na segunda-feira, foram lesionados no domingo. De terça a 

sexta-feira, os índices matem-se comparativamente mais baixos, voltando a crescer no sábado, 

quando o número de pessoas nas ruas começa a intensificar.    

 

Gráfico 3 – Distribuição do acumulado por dia da semana dos homicídios na RMS /2005 a 2011 

 

Fonte: CIOPS 

 

Observando o gráfico 4 revela que os crimes de homicídios  tiveram um aumento quantitativo 

a partir das 19:00 horas até às 02h00 horas da manhã, apresentando um pico às 20:00 horas. 

Os demais horários mantiveram comparativamente níveis razoáveis, sem grandes variações.  

Gráfico 4 – Distribuição do acumulado por horário dos homicídios na RMS /2005 a 2011 
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Fonte: CIOPS 

 

 

Gráfico 5 – Distribuição da freqüência acumulada pelos 20 bairros com maior incidência de homicídios na RMS 

/2005 a 2011 

 

Fonte: CIOPS 

Em relação aos 20 (vinte) bairros com maior incidência de homicídios, destacam-se os bairros 

da Cidade Olímpica e Vila Embratel, seguidos de Coroadinho. Como já foi dito, a análise 

numérica desses locais, permite constatar que são pontos de alta concentração de homicídios, 

por apresentarem os maiores quantitativos, mas não permitem a análise de padrões relativos 
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às características geográficas, que se constituem como informações comuns a essas 

localidades. 

 

4.1.3 Instrumentos utilizados na prática do crime e faixa etária das vítimas de homicídios 

Os instrumentos utilizados na prática de homicídios, dizem respeito aos tipos de armas que são 

utilizados e as faixas etárias remetem ao perfil dos grupos de pessoas que estão sendo 

assassinadas. Em relação aos tipos de armas utilizadas, a categoria “outros meios”, diz respeito 

a mortes, por exemplo, a pauladas, furadas de chuço, etc. 

Gráfico 5 – Distribuição percentual do acumulado dos homicídios por instrumento utilizado na prática do crime 

na RMS /2005 a 2011 

 

Fonte: CIOPS 

 

Observando-se no gráfico abaixo, temos uma visão clara de que a juventude é a maior vítima dos 

homicídios praticados.  

 

 

Gráfico 6 – Distribuição percentual do acumulado dos homicídios por faixa etária na RMS /2005 a 2011 
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Fonte: CIOPS 

 

Esta constatação pode estar associada a fatores sócio-econômicos, uso de álcool e drogas 

ilícitas, formação de quadrilhas e tráfico de drogas. Estes fatores tendo como pano de fundo 

a desagregação familiar aumentam significativamente a exposição da juventude ao crime.   

 

4.2 Apresentação dos dados dos dados cartográficos  

 

Com a finalidade de demonstrar que dados numéricos dos homicídios associados a dados 

cartográficos computadorizados permitem uma melhor compreensão do fenômeno criminal, 

buscou-se plotar homicídios dos de 2009 a 2011 da RMS. Em relação à atuação policial, foram 

divididas as Áreas Operacionais de atuação do Comando de Policiamento Metropolitano da 

Policia Militar - CPM, conforme figura a seguir: 

 

 

Figura 1 – Mapa da divisão das áreas de atuação do CPM na RMS  
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Fonte: Google Maps 

 

Figura 2 – Mapa distribuição espacial dos homicídios registrados na RMS em 2009 

 

 Fonte: Google Maps 



65 
 

Para o entendimento da figura 2, bem como da aplicação da técnica espaço-temporal, os 

homicídios foram plotados em colorações diferentes, para além designar, além de onde, em 

que horário elas estão ocorrendo. Assim sendo, atribui-se as cores “azul-claro” para o turno da 

manhã, “vermelho” para o turno da tarde, “roxo” para o turno da noite e “verde” para o turno da 

madrugada. Os pinos roxos em maior quantidade revelam que o horário em que os homicídios 

concentram-se e no turno da noite.  

Em relação às 4 (quatro) áreas de atuação do CPM, a zona oeste (polígono em amarelo), é a 

que concentra maior números de ocorrências plotadas em 2009, seguidas das zonas leste e 

sul, polígonos bege e verdes, respectivamente. É justamente nessas áreas que estão 

localizados os “hot spots”, pontos com maior concentração de homicídios. Os bairros “Cidade 

Olímpica”, “Vila Embratel” e “Liberdade” estão situados nessas áreas.  

 

Figura 3 – Mapa distribuição espacial dos hot spots de incidência de homicídios na RMS em 2009 

 

Fonte: Google Maps 

A figura 3 ilustra a aplicação da técnica de “hot spots”, pela qual é possível identificar 

nitidamente, os bairros da Vila Embratel, Liberdade, Cidade Olímpica, Cidade Operária, São 

Francisco, Bairro de Fátima e Vila Palmeira, nos quais formam manchas de homicídios, com 

maior concentração desses crimes. Fazendo uma análise em relação a geografia dessas áreas, 
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nota-se um padrão em relação a essas localidade, todas situadas na periferia do centro da 

cidade e da região nobre e mais rica da RMS, que é a zona norte, em cinza. 

Figura 4 – Mapa distribuição espacial dos homicídios registrados na RMS em 2010 

 

Fonte: Google Maps 

A figura 4 mostra a distribuição espacial dos homicídios ocorridos em 2010. Nota-se a enorme 

semelhança com a distribuição dos homicídios ocorridos no ano anterior, que demonstra 

padrões de repetição e previsibilidade. Fazendo uma análise em relação a geografia dessas 

áreas, nota-se um padrão em relação a essas localidade, todas situadas na periferia do centro 

da cidade e da região nobre e mais rica da RMS, que é a zona norte, em cinza. 

A figura 5 aponta claramente que um ano depois, os locais de incidência ainda continuam os 

mesmo, havendo praticamente apenas algumas inversões de colocações, com a Cidade 

Olímpica assumindo a primeira posição em lugar da Vila Embratel, que aparecia em primeiro 

no ano seguinte e no ano de 2010 caiu para terceiro lugar, por exemplo. 

Figura 5 – Mapa distribuição espacial dos hot spots de incidência de homicídios na RMS em 2010 
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Fonte: Google Maps 

 

Em 2011, a distribuição dos homicídios na base cartográfica computadorizada da Grande Ilha, 

apresenta poucas alterações em relação aos locais de maior incidência de homicídios. O 

destaque é para o bairro da Vila Embratel, que vinha despontando ou em primeiro ou segundo 

lugar nos anos anteriores, mas que após algumas operações policiais direcionadas caiu para 

última posição no grupo dos bairros com maior incidência.  

Entretanto, bairros como Cidade Olímpica e Liberdade ainda continua a liderar a posição de 

maior concentração de homicídios. Em três anos consecutivos, nota-se exatamente as mesma 

tendências e mesmo padrões em relação à distribuição espacial e temporal dos homicídios 

ocorridos em toda Região Metropolitana de São Luís. 

As figuras 6 e 7 demonstram bem as situações descritas acima: 

Figura 6 – Mapa distribuição espacial dos homicídios registrados na RMS em 2011 
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Fonte: Google Maps 

 

 

Figura 7 – Mapa distribuição espacial dos hot spots de incidência de homicídios na RMS em 2011 
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Fonte: Google Maps 

 

Foi feita a distribuição espacial das viaturas (figura 8) com base nos cartões programa dessas 

viaturas, fornecido pelas Unidades Operacionais do CPM. Entende-se por cartão programa, 

uma área delimitada para atuação de cada viatura, com um roteiro definido pelo Comandante 

das Unidades.  Analisando tal distribuição, nota-se que a área norte (polígono cinza) é onde 

está concentrada a maioria das viaturas, e pelas análises espaciais, é o local onde ocorreu 

menor incidência de homicídios. Áreas relativamente pouco policiadas como o oeste (em 

amarelo), sul (em verde) e leste (bege), apresentaram os maiores índices.  

 

Figura 8 – Mapa distribuição espacial das viaturas da Policia Militar na RMS/ 2009-2011 

 

Fonte: Google Maps 

 

A proposta de adoção de um SIG para a realização do Mapeamento Criminal no Setor de 

Análise Criminal também se constitui com um dos objetivos deste trabalho. Como se pode 

notar, as bases cartográficas computadorizadas utilizadas para as análises espaciais dos 

homicídios são todas provenientes do Google Maps, uma ferramenta SIG, disponibilizada 

gratuitamente na web. As próprias demonstrações aqui feitas, falam em favor da adoção dessa 
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ferramenta pelo setor de Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública do estado do 

Maranhão.  

6.  Considerações Finais 

Diante da pesquisa e dos resultados apresentados, percebe-se o quão importante é o 

mapeamento criminal para a redução e o controle dos homicídios na Região Metropolitana de 

São Luís, uma vez que contribui de forma extraordinária no estudo e melhor compreensão 

desse fenômeno criminal, auxiliando a policia em suas ações de repressão e controle da 

criminalidade. 

Através desse estudo foi possível identificar padrões e tendências nas ocorrências de 

homicídios na grande São Luís, o que poderá servir como subsídio as forças de segurança 

pública na Região Metropolitana de São Luís, ou mesmo em todo o estado do Maranhão, 

baseado no conhecimento gerado a partir do estudo realizado, indicando focos de concentração 

de crimes, por meio de freqüência anual, mensal, semanal, horária e detecção dos “hot spots”, 

servido, sobremaneira, para a alocação racional de recursos humanos e materiais, a fim de se 

alcançar eficiência e eficácia nas ações de redução e controle desses crimes. 

A análise estatística associada à análise espacial do Mapeamento Criminal dos homicídios 

possibilita o devido suporte ao patrulhamento ostensivo eficaz da Polícia Militar, por meio de 

informações detalhadas, permitindo o planejamento até mesmo qual a modalidade de 

policiamento será mais conveniente para emprego (motorizado, a pé ou a cavalo), a partir dos 

levantamentos e análise das informações, deslocando policiais nos locais, dias da semana e 

horas certas, em vez das rondas aleatórias de baixa eficácia, baseadas no empirismo e no 

“achismo” 

A repetição de padrões e dos mesmos “hot spots” ao longo dos anos analisados aponta que a 

maioria dos homicídios estão ocorrendo na periferia da RMS, a despeito das localidades mais 

modernas e melhor estruturas. Essas áreas, por serem mais pobres, carecem de uma maior 

presença do Estado, em termos de melhoria de infra-estrutura e saneamento, alem de 

investimentos em educação e ocupação da população jovem, que é o grupo de pessoas que 

mais estão morrendo. 

A Polícia Militar direcionando suas ações e concentrando seus esforços nas áreas críticas que 

nesta pesquisa foram levantadas e nos horários de maior incidência, que vêm se repedindo ao 

longo dos anos, certamente reduzirá as ocorrências de homicídios, contribuindo para redução 

e o controle da ocorrência de homicídios na Região Metropolitana de São Luís.  

As aplicações dos princípios e das técnicas de Mapeamento Criminais aqui mencionadas 

também poderão no futuro, se constituir como análise de outros tipos de crimes no mesmo 

contexto desse estudo, levando em consideração os mesmo objetivos levantados nesta 

pesquisa.  
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Assim sendo, em face ao que foi apresentado, espera-se ter demonstrado a importância do 

Mapeamento Criminal na redução e no controle dos homicídios na Região Metropolitana de 

São Luís, como uma ferramenta capaz produzir conhecimento para realização de um 

planejamento adequando, a fim de que gestores da segurança pública possam formular 

políticas eficazes de segurança pública. 
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 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL COMO FERRAMENTA DE MELHORIA 
DOS PROCESSOS OPERACIONAIS10 

 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AS A TOOL FOR IMPROVING 
OPERATIONAL PROCESSES 

 

RIBEIRO, Nayara Borges11 

ANDRADE, Tânia Maria de12 

 

 

RESUMO: este artigo tem por objetivo verificar a eficiência do sistema de informação gerencial como 
ferramenta de auxílio para que as operações atinjam a Qualidade Total, e propor melhorias para seu 
desempenho. A metodologia utilizada foi pesquisa de campo e a bibliográfica. A pesquisa de campo foi 
baseada na observação e na coleta de informações disponíveis em um software interno de um grupo 
de concessionárias automotivas, obtidas durante auditoria interna operacional, realizada em 14 filiais. 
A pesquisa bibliográfica contém informações sobre a evolução da gestão da qualidade, sobre a 
auditoria interna operacional como ferramenta de controle e o conceito de sistema de informação 
gerencial. Os resultados obtidos apontam para ineficiência do sistema de informação gerencial como 
ferramenta de auxílio para que as operações atinjam a Qualidade Total. São feitas propostas que visam 
aperfeiçoar o uso do sistema. 

 

 

Palavra- chave: Auditoria. Informação. Qualidade. 
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ABSTRACT: this article aims to examine the efficiency of information management system as a tool to 
aid the operations achieve Total Quality, and propose improvements to its performance. The 
methodology used is in the research field, based on observation and, in gathering information 
available on an internal software of a group of automotive dealerships, through the processes of 
internal audit operating in a sample of 14 subsidiaries and literature containing information on the 
evolution of quality management, operational internal audit as a tool of control and the concept of 
management information system. The results obtained indicate inefficiency of the management 
information system as a tool to aid the operations achieve Total Quality. Proposals to improve the use 
of the system are made. 

 

 

Key- word: Auditing. Information. Quality. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a expansão do mercado automotivo e a concorrência acelerada entre as empresas deste ramo, é 

inevitável a necessidade que as organizações tem de buscarem fatores diferenciais para se manterem 

e também alcançarem vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.  

E se tratando de organizações de grande porte e com diversas filiais, muitas contam com profissionais 

vinculados à própria empresa para realizar auditoria de suas operações, com o intuito de padronizar os 

processos nas filiais e identificar os erros, também chamados de não conformidades. 

Desta forma, para que haja um controle sistematizado dos resultados obtidos, é importante fazer uso 

de um sistema de informação gerencial automatizado, capaz de gerir informações que forneçam 

suporte, para que a equipe de auditores possa acompanhar as ações desenvolvidas para correção das 

não conformidades, visando à melhoria contínua das operações. 

Este artigo justifica-se por se tratar de uma exigência acadêmica que proporciona a extensão do 

conhecimento da autora, e por contribuir para que as organizações que fazem uso do sistema de 

informação gerencial possam agregar maior valor a esta ferramenta, afim de que as operações atinjam 

um alto nível de qualidade, uma vez que a consequência da qualidade é gerar confiança ao cliente.  

Segundo Sahay (2003 apud RAMACCIOTTI, 2007) a confiança, acompanhada de outras características 

comportamentais, determina a longevidade do relacionamento. Este clima de confiança reconhecido 

por todos, constrói um recurso valioso, que facilita obter um melhor desempenho e 

consequentemente uma boa reputação. Ramaciotti (2007) afirma que boa reputação da organização 

produz um efeito poderoso sobre suas relações com clientes, empregados, fornecedores e 

investidores.  

O objeto estudado trata-se de um grupo de concessionárias automotivas, o qual o nome será 

preservado devido a não autorização para identificação. O grupo atua no comércio multimarca de 

veículos novos, seminovos, peças e serviços de pós-venda das montadoras Audi, Ford, Fiat, Hyundai, 

Peugeot, Renault e Volkswagen, com 37 filiais presentes no Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso, Minas Gerais e Rondônia.  
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Foram acompanhados fisicamente os processos de auditoria interna operacional nas 37 filiais da 

organização estudada, também foram utilizadas informações sobre os resultados dos processos de 

auditoria, coletas a partir do sistema de informação gerencial CAD (Controle de Apoio à Decisão), em 

uma amostra de 14 filiais presentes no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia. 

O sistema CAD foi desenvolvido no ano de 2008 pela área de Tecnologia da Informação (T.I) da 

empresa estudada, com a finalidade de coletar, processar e transmitir informações que contribuam 

para que os níveis tático e estratégico possam tomar decisões rápidas e assertivas quanto a todas as 

áreas de atuação da organização.  

Em 2011 foi desenvolvido no CAD o módulo de auditoria, com o objetivo de disponibilizar um banco de 

dados com recursos que permitam a realização do cadastro dos itens a serem auditados e a abertura, 

desenvolvimento e digitação dos processos de auditoria, a fim de gerar relatórios sistematizados; a 

interação entre as não conformidades apresentadas pelos auditores e as respostas dos gestores 

responsáveis, conforme figura 1; e mensurar e também disponibilizar a qualquer usuário cadastrado 

toda ou qualquer informação que se faça necessária. 

 

Figura 1: quadro de análise da justificativa do gestor. 

Fonte: CAD Controle de Apoio à Decisão, 2012.



 
 

Os auditores decidem como utilizar os recursos disponíveis, e os integrantes da equipe do departamento de T.I 

realizam as programações necessárias para que o sistema funcione de modo a atender as necessidades da equipe 

de auditoria.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O objetivo deste trabalho é verificar a eficiência do sistema de informação gerencial como ferramenta de auxílio 

para que as operações atinjam a qualidade total, e propor melhorias para seu desempenho, buscando analisar três 

casos: primeiro, se as informações descritas pelos gestores como ação para corrigirem os erros operacionais, 

contribuem para que a auditoria possa confrontá-las com a realidade encontrada; segundo, se ações implantadas 

apresentam resultados positivos; e terceiro, se os gestores tem acesso a informações que podem colaborar para o 

bom desempenho das operações. 

Daí então surge o questionamento: Os recursos disponíveis no sistema CAD estão sendo aproveitados de forma a 

melhorar a qualidade dos processos? 

Em primeiro caso, foram verificadas as informações recebidas dos gestores, quanto às justificativas das não 

conformidades, através do processo de auditoria, em amostra de 07 filiais. De acordo com a figura 2, das 167 

respostas analisadas, apenas 29 apresentam a justificativa da não conformidade, o plano de ação desenvolvido e 

seu respectivo prazo de execução. As demais 138 respostas se limitam à justificativa da ocorrência da não 

conformidade. 

 

Figura 2: análise das respostas dos gestores. 

 

Fonte: a autora, 2012. 

Em segundo caso, foram acompanhados em 03 auditorias consecutivas, os itens apontados como não 

conformidade no primeiro processo do ano de 2012, em amostra de outras 7 filiais.  

Foram 343 itens em não conformidade em todas as unidades analisadas. Na segunda auditoria, 136 itens, 

correspondendo a 40%, permaneceram sem correção, sendo apontados como não conformidade reincidente. A 

partir da terceira auditoria, constatou-se que 111 dos 136 itens, correspondendo a 82% das não conformidades 

reincidentes, permaneceram sem correção, sendo apontados como reincidências consecutivas, ou seja, os mesmos 

erros operacionais constatados em três auditorias consecutivas, sem nenhuma apresentação de melhorias, 

conforme exposto na figura 3. 
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Figura 3: mensuração dos resultados de 3 auditorias consecutivas. 

Fonte: a 
autora, 
2012. 

 

 

Em 

terceiro 

caso, no 

decorrer 

do 

processo de auditoria, os gestores são comunicados verbalmente pelos auditores, em relação a informações 

importantes para o desempenho das operações, como, normas e políticas da empresa, alguns itens auditados no 

departamento o qual o gestor é responsável, a forma que devem responder o processo de auditoria, as não 

conformidades reincidentes, e em alguns casos, uma breve apresentação sobre a importância e o método de 

realização do trabalho de auditoria, principalmente para os gestores novos na organização. 

 Os itens auditados ficam disponíveis no sistema CAD para consulta dos auditores e, caso algum gestor entre em 

contato e solicite essas informações, é gerado um relatório, e transmitido via e mail para o mesmo. As normas da 

empresa são arquivadas e disponibilizadas em situações oportunas assim como o arquivo com a descrição da 

importância e a forma de realização do processo de auditoria. 

METODOLOGIA 

 

Este artigo foi elaborado através da pesquisa descritiva, a qual o leitor é capaz de visualizar exatamente aquilo que 

o pesquisador observou (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). Para Barros e Lehfeld (2007), a pesquisa descritiva 

engloba dois tipos: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, as quais serviram de base para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

A pesquisa de campo é um método científico no qual o investigador assume o papel de observador e explorador, 

sendo que através do contato direto são coletados dados sobre o fenômeno estudado (BARROS; LEHFELD, 2007), 

iniciando com a observação de um fato, reconhecimento de um problema e a busca em solucioná-lo (AZEVEDO, 

2009). 

A pesquisa bibliográfica propõe adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante de informações 

advindas de material gráfico, sonoro e informatizado (BARROS; LEHFELD, 2007). 

A abordagem utilizada na pesquisa foi o método quantitativo, que tem como objetivo principal quantificar ou 

mensurar uma ou mais variáveis estudadas, com uso de modelos matemáticos e utilizando de amostragem sempre 

que possível; e o método qualitativo, que descreve o fenômeno, através da caracterização de sua ocorrência e sua 

relação com outros fatores (CASARIN, 2011). 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Para a fundamentação teórica, foram coletadas informações sobre a evolução da gestão da qualidade, a 

auditoria interna operacional como ferramenta de controle e o conceito de sistema de informação gerencial.  
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EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE QUALIDADE. 

 

 A Qualidade tal qual a conhecemos hoje é fruto de um processo de evolução, pois desde os tempos das 

cavernas, pode-se afirmar que já havia “qualidade” quando o homem selecionava o seu alimento ou escolhia o 

melhor local para se abrigar. 

Segundo Oliveira (2004 p. 4) a evolução da Qualidade passou por três grandes fases: 

 

a era da inspeção, que ocorreu pouco antes da Revolução Industrial e baseava na detecção de eventuais defeitos de fabricação 
do produto sem nenhum método pré-estabelecido; a era do controle, a qual aprimorou a inspeção por meio da utilização de 
técnicas estatísticas através da seleção aleatória de certo número de produtos, de forma que representasse todo o grupo e 
verificava-se a qualidade de todo o lote. 

 

 

A partir daí o foco foi se distanciando do produto e passando a ser do processo, marcando assim a terceira fase do 

conceito, a qual Paladini (2012) descreve como a evolução do Termo Qualidade para Qualidade Total. 

Segundo Lelis (2012 p. 5) o conceito de Qualidade Total surgiu no Japão, após a Segunda Guerra Mundial: 

 

o Japão sofreu o ataque de duas bombas atômicas durante a guerra e ficou completamente destruído. Quando o conflito 
terminou, as empresas japonesas tinham um desafio e tanto pela frente: era necessário não apenas crescer, mas também ter 
um algo a mais para sobreviver em um mundo onde a concorrência era cada vez maior. Por isso o Japão não pensou duas 
vezes antes de colocar em pratica a Gestão da Qualidade Total. O resultado não poderia ser melhor: até hoje, os produtos 
japoneses são conhecidos no mundo todo por sua qualidade. 

 

Mas o que seria o Controle da Qualidade Total? Como esta pratica colocou o Japão no topo da qualificação dos 

produtos oferecidos ao consumidor? 

Campos (2004) define Controle da Qualidade Total como sistema conhecido no Japão como TQC (Total Quality 

Control), ou seja, Controle da Qualidade Total, enquanto para os outros países os japoneses utilizam a sigla CWQC 

(Company Wide Quality Control) para diferenciá-lo do sistema TQC difundido pelo Dr. Armand Feigenbaum. 

Campos (2004) esclarece que o termo baseia-se na junção das expressões Qualidade Total + Controle Total. 

A Qualidade Total trata-se da busca em satisfazer as necessidades de todas as pessoas, enquanto o Controle Total 

refere-se ao controle exercido de forma sistemática. Em poucas palavras Campos define: TQC é o controle exercido 

por todas as pessoas para a satisfação das necessidades de todas as pessoas (CAMPOS, 2004). 

A prática do Controle Total é realizada através da metodologia PDCA (CAMPOS, 2004) que origina-se do termo em 

inglês – Plan, Do, Check, Act e refere-se a um ciclo de operações que segundo Pearson (2011) baseia-se na melhoria 

contínua dos processos, podendo ser usado tanto para controlá-los quanto para aperfeiçoá-los. O ciclo é baseado 

em quatro etapas: Plan: trata-se da fase de planejar, definir metas e métodos. Do: realizar o que foi proposto no 

planejamento. Check: checar e analisar o resultado desejado com o concreto. Act: ação corretiva para melhorar ou 

corrigir o processo. 

Em comparação com a gestão dos processos referente à empresa estudada, verifica-se que a etapa plan baseia-se 

nas definições de diretrizes para execução dos processos e desenvolvimento de políticas internas. A etapa do trata-

se da concretização e disseminação das definições para todas as filiais do grupo, a etapa check é realizada através 

dos trabalhos de auditoria interna e externa da organização, e a etapa act é aquela que busca a ação corretiva dos 

processos apontados pela auditoria como não conformidade. 
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CONCEITO E EVOLUÇÃO DO TERMO AUDITORIA. 

 

Segundo Araújo (2008) o termo auditoria em sentido mais amplo refere-se a uma ação independente de se 

confrontar uma condição com um critério pré - estabelecido, ou seja, a situação ideal, para que se possa opinar ou 

comentar a respeito.  

A origem do termo auditoria foi bastante discutida pelos especialistas, no entanto seu surgimento está diretamente 

relacionado com o início das atividades econômicas e contábeis, conforme afirma Boynton (2002 apud DIAS, 2011). 

Diante da clara relação entre a contabilidade e a auditoria, concluímos que seu objetivo inicial baseava-se na 

verificação quanto à veracidade das demonstrações financeiras e a garantia de que os bens estavam sendo 

cuidados com incorruptibilidade. 

De acordo com Almeida (1996 apud DIAS, 2011), o surgimento da auditoria se deu pelo crescimento do sistema 

familiar após a Revolução Industrial. Com o desabrochar das empresas do sistema familiar fechado para o sistema 

de empresa aberta, as organizações começaram a buscar novos mercados, competindo por espaço e expandidos 

tanto o mercado como as próprias empresas. Com esse desenvolvimento, precisaram rever as formas de controles 

e procedimentos, visando à redução de custo. 

Dentro deste conceito, afirma-se então que desde os primórdios da atuação da auditoria, o controle é a palavra de 

distinção do processo. Com o passar do tempo e com a crescente aceleração da concorrência, a auditoria foi 

fragmentada para melhor adequar as necessidades dos administradores, sendo classificada por Araújo (2008) como 

auditoria externa e auditoria interna. A auditoria externa é aquela realizada por profissionais qualificados sem 

vínculo empregatício com a entidade auditada, atuando independentemente com base em normas técnicas sobre a 

situação das demonstrações contábeis. A auditoria interna é aquela que é realizada por profissionais vinculados a 

entidade auditada, atuando como órgão de staff, com a finalidade de auxiliar a diretoria e presidência da empresa. 

Os objetivos dos trabalhos de Auditoria se baseiam em dois âmbitos, sendo: o contábil e financeiro, que são os 

procedimentos técnicos aplicados com o intuito de emitir uma opinião sobre a adequação das demonstrações 

contábeis tomadas em conjunto, e no âmbito operacional, que se trata da avaliação do desempenho e a eficácia 

das operações, os sistemas de informação e de organização, os métodos de administração; a propriedade e o 

cumprimento das políticas administrativas; e a adequação e a oportunidade das decisões estratégicas (Araújo, 

2008). 

 

Segundo O Institute of Internal Auditors a Auditoria Interna é: 

 

uma garantia objetiva independente e atividade de consultoria, destinada a agregar valor e melhorar as operações de uma 
organização. Ela ajuda uma organização a alcançar seus objetivos, trazendo uma abordagem sistemática e disciplinada para 
avaliar e melhorar a eficácia da gestão de riscos, controle e governança de processos.13 

 

 

A partir desses conceitos concluímos que a Auditoria Interna Operacional trata-se de um trabalho realizado por 

auditores vinculados a empresa auditada, com o objetivo de apontar os erros operacionais e emitir opiniões, de 

modo que auxilie os líderes a buscarem soluções e melhorias para as operações organizacionais.   

 

                                                           
13 Disponível em: <https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx>. 

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL (SIG) 

 

Para que os dados coletados sejam acessíveis a todos os envolvidos e gerem informações rápidas e precisas, utiliza-

se o Sistema de Informação Gerencial (SIG), que é o processo de transformação de dados em informações que são 

utilizadas na estrutura decisória da empresa, o qual, sob condições eficientes de gerenciamento proporcionam 

melhorias na produtividade, redução de funcionários em atividades burocráticas e aumento do nível de motivação 

e de comprometimento das pessoas envolvidas (OLIVEIRA, 2012). Enfim, proporciona melhorias na qualidade das 

operações internas da organização. 

Ainda segundo Oliveira (2012), o sistema de informações gerencial deve ser suportado por um sistema de 

processamento, seja manual, mecânico ou eletrônico e deve tratar da natureza de dados passados, bem como dos 

dados futuros. 

 

 

SISTEMA INTEGRALIZADO DE GESTÃO 

 

Para integralizar informações referentes a diferentes áreas da organização o sistema ERP (Enterprise Resources 

Planning – ou sistemas de planejamento dos recursos do empreendimento) é usado como um sistema de 

processamento de dados que auxilia na eficiência das operações (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2011). 

Para entender melhor a forma de atuação do sistema ERP é necessário fazer um paralelo entre sua evolução e a 

própria evolução dos computadores. 

Segundo Corrêa, Gianesi e Caon (2011), nos anos 60 houve o surgimento dos primeiros computadores, disponíveis 

para uso comercial com a intenção de automatizar as listas de materiais componentes dos produtos – bill of 

materials (BOM), e coordenar melhor a demanda por itens , o que e quanto produzir e comprar, de forma a 

trabalhar com estoques menores. Nos anos 70 passou a ser: o que, quanto e quando produzir e comprar, surgindo 

então o MRP (Material Requirements Planning, ou planejamento da necessidade de materiais). Nos anos 80 o MRP 

evoluiu para MRP II a partir da valorização não apenas dos produtos, mas também do planejamento de 

necessidades de capacidade produtiva. Nos anos 90 houve a possibilidade de integralizar o MRPII com sistemas 

administrativos, financeiros e de outras áreas da organização, expandindo se para fora do setor de manufatura e 

sendo rebatizado como ERP. 

Segundo Laudon e Laudon (2010) o ERP trata-se de um sistema fundamentado em um banco de dados de 

diferentes departamentos da empresa, tornando- os disponíveis para aplicações utilizadas em todas as atividades 

internas da organização. Quando um processo acrescenta novas informações, estas se tornam imediatamente 

disponíveis para outros processos de negócios. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o primeiro caso, as informações descritas pelos gestores como ação para corrigirem as não 

conformidades, são inadequadas para que a equipe de auditoria possa confrontá-las com a situação real, visto que 

83% das respostas dos gestores não apresentam um o plano de ação para correção do item. 

 Em vista disso, há a necessidade constante dos auditores entrarem em contato com os gestores 

responsáveis, para orientá-los a como responderem as não conformidades, desencadeando em demora na 
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finalização do processo e itens concluídos apenas com uma justificativa, o que gera incerteza quanto à correção 

e/ou melhoria do processo em questão. 

Para adequação deste, sugere-se alterar o layout dos processos de auditoria, conforme figura 4. 

 

Figura 4: proposta para quadro de análise da justificativa do gestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAD Controle de Apoio à Decisão adaptado pela autora, 2013. 

A finalidade desta alteração é esclarecer os gestores sobre o que devem responder quanto às não conformidades 

encontradas. As respostas devem contemplar uma justificativa, ou seja, as causas que levaram ao erro no processo; 

o plano de ação desenvolvido para corrigi-lo, informando qual a ação será realizada, como será realizada e quem 

será o responsável direto, assim como, o prazo para execução do plano de ação. 

De acordo com o segundo caso, mesmo com a ineficiência quanto às informações dos gestores, 60% não 

conformidades encontradas estão sendo corrigidas, porém os outros 40% de não conformidades apresentam 82% 

de chances de não serem corrigidos, indicando a necessidade de uma análise mais acurada. 

Para isto propõe-se a criação de uma política de ação e correção das não conformidades operacionais, através de 

um novo método de auditoria baseado no acompanhamento e também na intervenção dos auditores, com a 

finalidade de garantir que os itens apontados como não conformidade sejam devidamente corrigidos, através das 

etapas descritas na figura 5. 

 

Figura 5: esquema de análise dos itens em não conformidade. 
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Fonte: a autora, 2012. 

 

 

Este modelo sugere que após apuração dos resultados em auditoria interna operacional seja gerada uma Lista de 

Pendências Auditadas, com a relação dos itens apontados como não conformidade na unidade. Conforme a 

realização de novas auditorias na filial, os itens que forem sendo solucionados serão eliminados da lista.  

Os itens que não apresentarem correções serão analisados pelos auditores de modo a verificar se a correção da 

não conformidade dependente diretamente do gestor ou se existem fortes influências que possam interferir 

quanto ao padrão operacional estabelecido, como: contratação de novos gestores, mudança de políticas, normas e 

padrões internos, alterações quanto aos padrões da montadora que atende a filial, processos que dependem da 

liberação de órgãos governamentais, e também os que dependem de tomada de decisão estratégica, ou seja, que 

estão fora da competência gerencial. Assim, os itens que dependem diretamente de uma ação corretiva por parte 

dos gestores farão parte da Lista Gerencial de Inconformidades. 

Para os itens da Lista Gerencial de Inconformidades, os gestores responsáveis deverão desenvolver outro plano de 

ação, por sua vez mais detalhado, através da ferramenta 5W2H, e realizar a prestação de contas dos processos em 

questão para a diretoria do grupo. 

Segundo Seleme e Stadler (2008) o 5W2H é uma ferramenta da qualidade que permite que um processo seja 

dividido em etapas, estruturadas a partir dos termos what (o que), who (quem), where (onde), when (quando), why 

(porque), how (como) e how much (quanto custa) que dão base para as perguntas investigadoras: o que deve ser 

feito, quem será o responsável, onde deve ser feito, quando será feito, porque é necessário fazer, como será feito e 

quanto vai custar, com a finalidade de realizar uma exposição para uma analise mais acurada das falhas 

identificadas que impedem que o processo seja adequadamente realizado e alcance a eficácia almejada. 

Os resultados do plano de ação deverão ser apresentados em uma reunião aos auditores internos e, a um 

representante do corpo diretivo que avaliará a aplicação da correção proposta pelo gestor, ficando sob sua alçada a 

decisão sobre o item em questão. 

De acordo com o terceiro caso, muitas informações importantes para o desenvolvimento dos processos são 

repassadas apenas verbalmente para os gestores. Devido à quantidade e complexidade dessas informações, 
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estima-se que somente a comunicação verbal não é eficaz para que essas informações não se percam e sejam 

usadas adequadamente pelos gestores. 

A terceira proposta é incluir e disponibilizar aos gestores uma nova aba no CAD intitulada Politica de Ação e 

Correção (P.A.C), onde deverá conter informações sobre a política, a mensuração dos itens em não conformidade 

apontados na filial, a relação dos itens da Lista Gerencial de Inconformidades e o modelo padrão para 

desenvolvimento do plano de ação 5W2H. Na aba também deverá conter informações sobre a relação dos itens 

auditados e as normas e padrões da organização, conforme figura 6: 

 

Figura 6: Politica de Ação e Correção das não conformidades. 

 

Fonte: CAD 
Controle de 
Apoio à 
Decisão 
adaptado 
pela autora, 
2013. 

 

 

Os 

resultados 

da pesquisa 

realizada apontam para um aproveitamento parcial dos recursos disponíveis no sistema CAD, pois os relatórios de 

auditoria são desenvolvidos sistemicamente e é utilizado o recurso de interagir as informações entre auditores e 

gestores, o que otimiza tempo para ambos, facilita a comunicação e fornece a possibilidade da auditoria ter o 

controle sobre o acompanhamento os processos operacionais.  

 Porem o recurso de interagir as informações entre auditores e gestores não esta sendo devidamente 

utilizado, de forma que, há lacunas na comunicação, pois, as informações solicitadas pelos auditores são 

incoerentes com o que realmente é necessário, ou seja, solicitam uma justificativa, porém é necessário, a 

justificativa, o plano de ação e o prazo. Também há recursos que não são utilizados, como por exemplo, a liberação 

de determinadas informações aos gestores que sejam relevantes para o desenvolvimento dos processos. 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos apontam para ineficiência do sistema de informação gerencial como ferramenta de 

auxílio para que as operações atinjam a Qualidade Total, pois, para que isto aconteça é necessário não somente um 

aproveitamento parcial dos recursos disponíveis no sistema, mas um gerenciamento adequado que busque 

aproveitá-los totalmente. 

 A partir da implantação das três propostas citadas anteriormente, o sistema de informação gerencial da 

empresa estudada, poderá alcançar este resultado, visto que, os gestores passarão a ter livre acesso a 
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informações relevantes para o desempenho dos processos, os erros serão tratados de forma mais apurada e 

finalmente as reincidências serão analisadas através de uma intervenção da auditoria contribuindo para garantir a 

melhorias nos processos. 

 Assim como em todos os ambientes de mudanças, o fator impeditivo para a implantação de novas 

propostas baseia-se na possibilidade de inicialmente haver certo desconforto cultural principalmente pelo fato das 

mudanças requererem um maior nível de esforço por parte dos gestores, fato que pode ser gradativamente 

adequado às mudanças visto que as organizações atuam na era da contingência e a flexibilidade principalmente no 

que se refere à busca da melhoria contínua, é um fator diferencial das grandes empresas no mercado. 

 

  

REFERÊNCIAS 

 

 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 1996. In O PAPEL DA AUDITORIA INTERNA NAS EMPRESAS Disponível em: 
<http://www.artigonal.com/administracao-artigos/o-papel-da-auditoria-interna-nas-empresas-
4439769.html>. Acesso em 14 nov. 2011. 
 

ARAUJO, Inaldo da Paixão Santos. Introdução à Auditoria Operacional. 4 ed. Rio de Janeiro: Editoria FGV, 2008. 

 

AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia Cientifica ao alcance de todos. 2 ed. Barueri: Manole, 2009. 

 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos da Metodologia Científica. 3 ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

BOYNTON, William C.; JOHNSON, Raymond N.; KELL, Walter G. Auditoria. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2002.  In O PAPEL 
DA AUDITORIA INTERNA NAS EMPRESAS Disponível em: <http://www.artigonal.com/administracao-artigos/o-
papel-da-auditoria-interna-nas-empresas-4439769.html>. Acesso em 14 nov. 2011. 

 

CAMPOS, Vicente Falconi. TQC Controle da Qualidade Total (no estilo japonês). Nova Lima: INDG Tecnologia e 
Serviços Ltda, 2004. 

 

CASARIN, Helen de Castro Silva; CASARIN, Samuel Jose. Pesquisa cientifica: da teoria a prática. Curitiba Ibpex, 
2011. 

 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto. Metodologia Cientifica. 6 ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
 

CORRÊA, Henrique L; GIANESI, Irineu G .N; CAON, Mauro. Planejamento, Programação e Controle da Produção 
MRP II / ERP: Conceitos, Uso e Implantação. 4.ed Editora Atlas, 2011. In DE ONDE VIERAM E PARA ONDE VÃO OS 
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO ERP. Disponível em:< http://www.salaviva.com.br/livro/ppcp>. Acesso em 01 
out. 2013.  

http://www.artigonal.com/administracao-artigos/o-papel-da-auditoria-interna-nas-empresas-4439769.html
http://www.artigonal.com/administracao-artigos/o-papel-da-auditoria-interna-nas-empresas-4439769.html
http://www.artigonal.com/administracao-artigos/o-papel-da-auditoria-interna-nas-empresas-4439769.html
http://www.artigonal.com/administracao-artigos/o-papel-da-auditoria-interna-nas-empresas-4439769.html
http://www.salaviva.com.br/livro/ppcp/arquivos/artigos/De%20onde%20vieram%20e%20para%20onde%20vao%20os%20sistemas%20integrados%20de%20gestao.pdf


 

Revista Eletônica da Faculdade Lions - Edição n° 02  - Ano 02  - 2016-1 

 

DIAS, Sidney. O papel da auditoria interna nas empresas. Disponível em: 
<http://www.artigonal.com/administracao-artigos/o-papel-da-auditoria-interna-nas-empresas-4439769.html>. 
Acesso em 14 nov. 2011. 

 

IAA, The Institute Internal Auditors. Internal Auditing Definition. Disponível em: <https://na.theiia.org/standards-
guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx>. Acesso em 26 ago. 2013. 

 

LAUDON, Kenneth; LAUDON, Jane. Sistemas de Informação Gerenciais Essentials of management information 
systems. tradução Luciana do Amaral Teixeira; revisão técnica Belmiro Nascimento João. –9. Ed . –São Paulo – 
Prentice Hall, 2010. 

  

LÉLIS, Eliacy Cavalcante. Gestão da Qualidade. 1 ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2012.  

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: estratégicas, táticas, operacionais. 
15 ed. São Paulo: Atlas, 2012 

 

OLIVEIRA, Otávio J. et. AL. Gestão da Qualidade – Tópicos Avançados. São Paulo: Thomson, 2004. 

 

PALADINI, Edson Pacheco, Gestão da Qualidade – Teoria e Prática. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

PEARSON EDUCATION DO BRASIL. Gestão da Qualidade. São Paulo; Pearson Education do Brasil. 2011. 

 

RAMACCIOTTI, Claudio. A Ética e a Confiança nas Organizações, um estudo descritivo junto 
a profissionais da Grande São Paulo”. 2007. 177 f. Tese (Doutorado em Administração de 
empresas) – Faculdade de Administração. Fundação Getulio Vargas, 2007. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2520/Tese.pdf?sequence=2> 
Acesso em 09 out. 2013. 
 

SAHAY, B. S. Understanding trust in supply chain relationships. Industrial Management & 
Data Systems. 103, n. 8/9, p. 553-563, 2003. In A ETICA E A CONFIANÇA NAS 
ORGANIZAÇÕES, UM ESTUDO DESCRITIVO JUNTO A PROFISSIONAIS DA GRANDE SÃO 
PAULO. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2520/Tese.pdf?sequence=2>. 
Acesso em 09 out. 2013. 
 

SELEME, Robson; STADLER, Humberto. Controle da Qualidade As ferramentas essenciais. 20 ed. Curitiba. Editora 
Ibpex. 2008. 

 

 
 
 

http://www.artigonal.com/administracao-artigos/o-papel-da-auditoria-interna-nas-empresas-4439769.html
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2520/Tese.pdf?sequence=2
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2520/Tese.pdf?sequence=2


 

Revista Eletônica da Faculdade Lions - Edição n° 02  - Ano 02  - 2016-1 

http://relflions.faclions.com.br/index.php/br 

 
 
 

 

 A IMPORTÂNCIA DO CONSULTOR EMPRESARIAL PARA AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS14 

 
THE IMPORTANCE BUSINESS CONSULTANT FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES  

 
GOMES, Regiani de Souza Rodrigues15 

MORAIS, Wagner Pedro de16 
 

 

RESUMO: o presente artigo visa demonstrar a importância do consultor empresarial na obtenção 
de diagnóstico, aconselhamento e orientação para a implantação de soluções nas Micro e 
Pequenas Empresas (MPEs). Para alcançar os objetivos propostos, o estudo foi pautado na 
abordagem do método indutivo de pesquisa, na pesquisa bibliográfica através de livros, revistas, 
artigos científicos e via internet, além da aplicação de questionários. A partir do desenvolvimento 
desta pesquisa, constatou-se que os micro e pequenos empreendedores têm utilizado pouco o 
serviço de consultoria, embora a presença do consultor dentro das MPEs tenha o condão de 
afastar a precoce mortalidade dessas empresas, garantindo-lhes ligação com oportunidade de 
mercado, inovação e crescimento. 
 
Palavras-chaves: Consultor Empresarial. Conscientização. Micro e Pequenas Empresas. 
 
 
ABSTRACT: this article aims to demonstrate the importance of business consultant in the 
obtainment of diagnosis, counseling and orientation to the implantation of solutions in the Micro 
and Small Enterprises (MPEs). To reach proposed objectives, the study was guided by the 
approach for inductive research technique, literature search through books, magazines, scientific 
articles and internet, as well as questionnaires. From the development of this research, it was found 
that the micro and small entrepreneurs have used rare consulting service, although the presence 
of the consultant within the MPEs has the power to ward off premature mortality of these 
companies, providing them link with market opportunity, innovation and growth. 
 
Key-words: Business Consultant. Awareness. Micro and Small Enterprise. 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

O estudo em epígrafe expõe os contornos que envolvem a importância do consultor empresarial 

frente aos micro e pequenos empreendimentos, em razão da carência gerencial característica 

destas empresas, e apresenta a relevância delas no contexto socioeconômico brasileiro. 

                                                           
14 Artigo científico elaborado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Administração pela 
Faculdade Lions 2013-2. 
15 Bacharelando em Administração pela Faculdade Lions. 
16 Professor orientador na Faculdade Lions, Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. 
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A partir dos indícios de que muitos microempreendedores não procuram apoio junto ao profissional 

da área de consultoria, importa evidenciar a necessidade da relação entre o consultor empresarial 

e as MPEs, e buscar saber: Por qual razão a maioria destas empresas não utiliza ou posterga os 

serviços de consultoria empresarial? Quais benefícios podem ser obtidos a partir da atuação do 

consultor dentro das MPEs? Quanto aos micro e pequenos empreendedores que já contrataram 

o consultor empresarial, quais foram os critérios utilizados para escolha desse profissional?  

Diante disso, estabeleceu-se os seguintes objetivos: Verificar a razão pela qual a maioria dos 

micro e pequenos empreendedores não utiliza ou posterga os serviços de consultoria; Evidenciar 

os benefícios da atuação do consultor empresarial dentro das MPEs; Relacionar os critérios que 

foram utilizados para escolha do consultor empresarial nos micro e pequenos empreendimentos 

que já contrataram os serviços deste profissional; e Desenvolver propostas relativas à atuação e 

aplicação de técnicas do consultor empresarial para a melhoria da gestão nas MPEs. 

No que tange à justificativa para realização do presente estudo, é possível afirmar que ele 

fornecerá dados acerca das MPEs às empresas de consultoria, fato que contribuirá com a 

elaboração de estratégias e atuação mais apropriada à realidade de seus clientes, no sentido de 

alcançar o melhor resultado possível. 

As informações aqui divulgadas também são de suma importância para os micro e pequenos 

empreendedores, pois demonstram que a participação do consultor empresarial contribui para 

evitar a mortalidade das MPEs, as quais desempenham relevante papel na economia brasileira. 

Notadamente, este trabalho possui, ainda, grande relevância para academia, pois representa um 

estudo adaptado à realidade brasileira e, sobretudo, o assunto abordado servirá como fonte de 

pesquisa a outros acadêmicos que desejam discorrer em seus artigos científicos acerca do papel 

do consultor junto às MPEs, haja vista que o tema em análise é pouco abordado em pesquisas. 

Por outro lado, além de relacionar-se aos interesses da academia, a justificativa do presente 

estudo reside no fato de que a disseminação da consciência do papel do consultor empresarial 

tem o condão de criar novos postos de trabalho, nos quais se inserem administradores.  

É inegável, aliás, que o desenvolvimento deste trabalho colabora de modo original e estimulante 

à formação acadêmica da presente autora, pois contribui com a aquisição de conhecimento acerca 

da importância dos consultores junto às Micro e Pequenas Empresas, entre outros aspectos 

relevantes. 

Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento deste artigo contribuíram para a constatação 

de que a presença do consultor empresarial dentro das MPEs reduz significativamente a 

mortalidade precoce dessas empresas, já que este profissional contribui com a solução dos 

problemas enfrentados pelos empresários e oferece aos empreendimentos uma sustentabilidade 

que é estruturada no tripé: desenvolvimento econômico, social e ambiental.  
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A respeito da estruturação deste artigo, o tópico “Estágio atual das MPEs” apresenta a importância 

que essas empresas possuem para a economia nacional, e subdivide-se em: Mortalidade das 

MPEs no Brasil; Principais causas de insucesso das MPEs; e Classificação das MPEs brasileiras.  

Em seguida, aborda-se o tema “Consultoria”, onde são apresentadas a definição de consultoria 

empresarial e sua classificação quanto à estrutura e quanto à amplitude.  

Posteriormente, no tópico “O consultor empresarial”, apresenta-se: sua definição; a diferença entre 

o consultor interno e externo; a vocação do consultor empresarial; as características básicas deste 

profissional, bem como os métodos para coleta de dados utilizados por ele.  

Ao final desta pesquisa, expõem-se as informações pertinentes aos resultados e discussões, as 

conclusões, os agradecimentos e as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

Para o alcance dos objetivos propostos, o estudo foi pautado na abordagem do método indutivo 

de pesquisa, pois partiu de premissas de informações de caso concreto para se aferir uma verdade 

ou conhecimento universal, isto é, desenvolveu-se a partir de experiências particulares enquanto 

funcionária contratada por Micro e Pequenas Empresas. 

Optou-se, ainda, pela pesquisa bibliográfica através de livros, revistas, artigos científicos e via 

internet, a qual aborda os principais aspectos envolvidos com o tema em questão, além da 

aplicação de questionários direcionados a dois públicos distintos, a saber: 

a) Proprietários de MPEs: foram realizados questionários direcionados a dois micro e pequenos 

empreendedores que já contrataram o serviço de consultoria empresarial, e dois que ainda não 

realizaram tal contratação; 

b) Consultores Empresariais: foram realizados questionários direcionados a quatro profissionais 

da área de consultoria empresarial. 

A aplicação de tais questionários serviu como apoio para fortalecer o entendimento do assunto 

estudado e possibilitou o alcance dos objetivos propostos. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para desenvolver a presente pesquisa partiu-se da compreensão a respeito da inter-relação entre 

consultoria empresarial e Micro e Pequenas Empresas, pois percebe-se que atualmente a 
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economia do nosso país encontra-se fortemente influenciada pelos resultados das atuações das 

empresas deste segmento. 

Diante disso, busca-se enfatizar a importância do relacionamento entre as MPEs e o consultor 

empresarial, proporcionando, assim, o entendimento sobre o valor deste profissional para o melhor 

desempenho das atividades empresariais.  

 

 

ESTÁGIO ATUAL DAS MPEs  

 

Para o melhor esclarecimento do atual estágio das MPEs brasileiras, faz-se necessário, 

primeiramente, compreender sua importância para economia nacional, conforme demonstram os 

dados a seguir. 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE (2011), 

no Brasil são criados anualmente mais de 1,2 milhão de novos empreendimentos formais, sendo 

que, mais de 99% são Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (EI). Os dados 

apontam ainda que, as MPEs são responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira 

assinada no Brasil. 

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010)17, desde 

2000 a participação das MPEs no total de empreendimentos produtivos brasileiros aumentou 

bastante. Enquanto a taxa de crescimento anual foi de 4% para o total de empresas, independente 

do porte, para as pequenas empresas foi de 6,2%, e 3,8% para as micro empresas, entre 2000 e 

2008.  

A partir desse crescimento percebe-se que a atual economia brasileira está marcada pela 

presença das MPEs, como pode ser observado no quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Participação das MPEs na Economia Brasileira 

Das empresas comerciais 99,1% 

Das empresas do setor de serviço 99,0% 

Das empresas no país 98,5% 

Das empresas do setor industrial 95,0% 

Do Produto Interno Bruto 21,0% 

Fonte: Adaptado de: <http://www.faccamp.br/ojs/index.php/RMPE/article/view/13>. 
 

                                                           
17 Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/02/o-mapa-das-micro-e-pequenas-
empresas>.  
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Com esta expressiva representatividade das MPEs na economia nacional, observa-se como 

resultado alta geração de empregos no Brasil, que pode ser expressa através dos dados 

apresentados no quadro a seguir, conforme Hamilton & Takeshy (2007): 

  

Quadro 2: Geração de Empregos no Brasil 

Dos empregos no comércio 80,2% 

Da mão-de-obra do setor de serviços 63,5% 

Do pessoal ocupado na indústria 42,0% 

Fonte: Adaptado de: <http://www.faccamp.br/ojs/index.php/RMPE/article/view/13>.  
 

Diante da grande participação das MPEs na economia brasileira, faz-se necessária a realização 

de um planejamento para garantir a sustentação e a sobrevivência destas empresas no mercado 

atual. No entanto, nota-se uma realidade contrária ao considerarmos a falta de qualificação e 

experiência da maioria dos micro e pequenos empreendedores, ou seja, muitos não se encontram 

preparados para enfrentar os desafios impostos pelo mercado. 

 

 

Mortalidade das MPEs no Brasil  

 

Embora as estatísticas demonstrem que os micro e pequenos empreendimentos desempenham 

relevante papel na economia nacional, observa-se que há um elevado índice de mortalidade 

destas empresas nos primeiros anos de existência. 

Chiavenato (2008, p. 15), afirma que "nos novos negócios, a mortalidade prematura é 

elevadíssima, pois os riscos são inúmeros e os perigos não faltam", fato este corroborado pelo 

SEBRAE (2011) no estudo “Taxa de Sobrevivência das Empresas no Brasil”, onde afirma que os 

dois primeiros anos de existência é o período considerado mais difícil para o desenvolvimento das 

atividades de uma nova empresa, e o mais importante em termos de monitoramento da 

sobrevivência.  

Em busca de conhecer melhor o perfil das MPEs no Brasil, o SEBRAE realiza diversos 

levantamentos estatísticos em relação à mortalidade dessas empresas nos primeiros anos de 

existência. Tais dados caracterizam-se como indícios de que muitos empreendedores, além de 

não estarem preparados para enfrentar os desafios do mercado, não procuram apoio junto ao 

profissional da área de consultoria. 

Conforme revela o estudo “Sobrevivência e Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas 

Paulistas de 1 a 5 anos”, apresentado pelo SEBRAE-SP (2005), as taxas de mortalidade das 

MPEs do Estado de São Paulo, foram: 29% para empresas até 1 ano, 42% para empresas até 2 

anos, 53% para empresas até 3 anos, e 56% para empresas até 5 anos.  
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Os dados apontam que a taxa de mortalidade das MPEs com até 5 anos era de 71% em 2000, e 

56% em 2005. Entretanto, essa taxa continua sendo superior à encontrada em outros países. Em 

números absolutos, significa que, em 2005, 72 mil MPEs fechavam até o quinto ano de vida.  

Estes dados foram confirmados cinco anos depois também pelo SEBRAE-SP (2010), pois 

divulgou que 58% das empresas de pequeno porte fecham as portas antes de completar cinco 

anos.  

A título de exemplo, e partindo de experiências vividas enquanto funcionária contratada por Micro 

e Pequenas Empresas, é possível afirmar que, a maioria destes empreendedores, embora esteja 

enfrentando sérios problemas empresariais, não realiza nenhum tipo de investimento relativo à 

contratação do profissional da área de consultoria. 

Assim, a partir dos dados obtidos sobre o contexto das MPEs, e do fato de que o consultor 

empresarial contribui com a redução do índice de mortalidade destas empresas, evidencia-se a 

necessidade de destacar a importância da relação entre eles. 

 

 

Principais causas de insucesso das MPEs 

 

As inúmeras dificuldades enfrentadas pelas MPEs podem levá-las ao fracasso. São fatos que 

confirmam os estudos sobre as elevadas taxas de mortalidade das empresas desse seguimento. 

De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE (2010)18, os principais fatores descritos pelos 

empreendedores para explicar o fechamento das MPEs foram:  

 Falta de clientes (29%)  

 Falta de capital (21%) 

 Concorrência (5%) 

 Burocracia e impostos (7%)  

A pesquisa aponta ainda diferentes fatores que se caracterizam como causa de insucesso das 

MPEs, a saber: falta de planejamento, de técnicas de marketing, de avaliação de custos, fluxo de 

caixa, entre outros. 

Segundo o estudo “Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade das MPEs do Estado de Goiás” 

- SEBRAE (2007)19, as razões para o fechamento dessas empresas foram:  

 

Quadro 3: Causas de fechamento das MPEs no Estado de Goiás 

                                                           
18 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/02/sobrevivencia-e-mortalidade>. 
 
19 Disponível em: <http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/ 
58FF7BDA4E81F70A8325734C00636D6B/$File/NT00036062.pdf>. 
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FALHAS GERENCIAIS 87% 

Falta de capital de giro 61% 

Problemas financeiros 30% 

Desconhecimento do mercado 26% 

Ponto/Local inadequado 22% 

Falta de conhecimentos gerenciais 13% 

CAUSAS ECONÔMICAS CONJUNTURAIS 78% 

Falta de clientes 39% 

Concorrência muito forte 35% 

Inadimplência/Maus pagadores 22% 

Recessão econômica no país 17% 

POLÍTICAS PÚBLICAS E ARCABOUÇO LEGAL 70% 

Carga tributária elevada 61% 

Falta de crédito bancário 22% 

Problemas com fiscalização 4% 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL 13% 

Falta de mão-de-obra qualificada 13% 

BASE 23 

Fonte: Sebrae/2007 
 
 
 
Estes resultados demonstram que a adesão de práticas e mecanismos geradores de eficiência e 

inovação, são desafios que devem fazer parte da gestão das MPEs no Brasil. É neste contexto 

que se insere a figura do consultor empresarial, pois através do seu trabalho as MPEs receberão 

informações e apoio necessários para o alcance do sucesso desejado, fortalecendo, assim, sua 

chance de sobrevivência. 

Para Meriellin20, é necessário que o micro e pequeno empreendedor contrate o trabalho de 

consultoria, especialmente quando não há profissionais qualificados para pensar de maneira 

estratégica nos diversos segmentos da sua empresa.  

 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS MPEs 

 

                                                           
20 Disponível em: <http://carreiraenegocios.uol.com.br/gestao-motivacao/36/artigo238949-1.asp>. 
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Segundo Palermo (2002), “Microempresa é um conceito criado pela Lei nº 7.256/84 e regulado 

pela Lei nº 9.841/99, que estabelece normas também para as empresas de pequeno porte, em 

atendimento ao disposto nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal.” 

Microempresa é fruto de uma política de desburocratização, iniciada em 1979, para agilizar o 

funcionamento dos pequenos organismos empresariais. Mas seu reconhecimento foi somente em 

1984, com a promulgação da Lei nº 7.256, conhecida como a Lei do Estatuto da Microempresa 

(PALERMO, 2002)21.  

O Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (RAIS-Relação Anual de Informações Sociais) e o 

SEBRAE são entidades que atuam com as MPEs, e definem o porte das empresas pelo número 

de empregados.  

Já o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 9.841/99, reajustada pelo 

Decreto nº 5.028/04), e o SIMPLES (Lei nº 9.317/96, alterada pela Lei nº 11.196/05) utilizam a 

receita bruta anual como critério para classificação das MPEs, conforme quadro a seguir: 

 

 

Quadro 4: Classificação de Micro, Pequenas e Médias Empresas no Brasil  

Porte das empresas 
 

Ordenamentos Jurídicos 
Microempresa Pequena Empresa Média 

Empresa 

Estatuto da MPE 
Receita bruta anual 

Até R$ 433.755,14 
De R$ 433.755,15    até     
R$  2.133.222,00 

----------- 

SIMPLES 
Receita bruta anual 

R$ 240.000,00 R$ 2.400.000,00 ----------- 

MTE/RAIS 
Nº de empregados 

0 – 19 20 - 99 100 - 499 

SEBRAE 
Indústria 

Nº de empregados 
0 – 19 20 - 99 100 - 499 

SEBRAE 
Comércio e Serviços 

Nº de empregados 

 
0 – 9 

 
10 - 49 

 
50 - 99 

Fonte: Adaptado de: <http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/mpm/forpermanente/dad 
           segmento/definempe.pdf>. 
           Lei nº 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte)  
               

As definições do porte de empresas são importantes porque o Estatuto da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 9.841/99) e o SIMPLES (Lei nº 11.196/05) concedem a estas 

categorias de empresas, ainda que de forma tímida, tratamento jurídico diferenciado e simplificado 

em questões tributárias, creditícias e burocráticas, entre outros benefícios22.  

                                                           
21 Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/2735/as-micro-e-pequenas-empresas-como-propulsoras-do-
desenvolvimento-economico-e-social>.  
 
22 Disponível em: <http://www.fiec.org.br/artigos/tecnologia/PDTI.pdf>. 
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CONSULTORIA  

 

Definição de consultoria empresarial 

 

Em linhas iniciais, impende conhecer a origem etimológica da palavra consultoria, que “vem do 

latim - consultare - que significa dar ou receber conselhos, aconselhar e também ser aconselhado” 

(PEREIRA, 1999, apud SUCESSO, 2005, p. 4). 

A consultoria representa uma das atividades que mais tem evoluído ao longo dos anos em todo o 

mundo, e pode ser considerada uma prática extremamente antiga, pois há relatos de diversos 

personagens históricos que adotaram a postura de consultores.  

Pereira (1999, apud SUCESSO, 2005) assegura que já na antiguidade, baseados na observação 

sistemática e inteligente dos fenômenos naturais, os primitivos consultores desenvolviam a base 

de seu saber, como a exemplo os Magos Chineses e o Oráculo de Delfos, este último considerado 

como possivelmente o primeiro consultor digno deste nome.  

Atualmente, a consultoria é uma importante prática no âmbito empresarial, pois ao longo dos anos 

as organizações vêm enfrentando inúmeros desafios cada vez maiores, dentre eles, a mudança 

de informações que ocorrem a todo tempo e de modo veloz, a globalização, a concorrência e a 

busca pela sua sobrevivência num mercado cada vez mais competitivo. 

Diante disso, as organizações necessitam de uma grande variedade de informações e habilidades 

para se adaptarem ao ambiente de incertezas e mudanças e, assim, vencerem os desafios e 

alcançarem os objetivos almejados.  

Portanto, investir em serviços de consultoria significa ampliar a capacidade de sobrevivência das 

empresas, e torná-las mais aptas para o sucesso, já que a consultoria visa o estudo e a solução 

dos problemas relativos à estrutura e ao funcionamento das organizações. 

Segundo Rosa (2002, apud TIMOSSI & DIAS, 2010)23 a consultoria refere-se a um serviço, que 

“por natureza baseia-se na prestação de um conselho, num método de diagnosticar um problema 

ou oportunidade para pensar e agir num modelo de ajuda para delinear alternativas e apoiar 

decisões.” 

Conforme o Estatuto do Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização - IBCO (2012), 

consultoria é: 

 

                                                           
 
23 Disponível em: <http://www.taniazambelli.com.br/conhecimento-alunos/consultoria-interna-uma-nova-forma-de-
atua-o-para-o-profissonal-de-recursos-humanos>. 
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A atividade que visa a investigação, identificação, estudo e solução de problemas, gerais ou parciais, atinentes à 
estrutura, ao funcionamento e à administração de empresas e entidades privadas ou estatais. Compreende a 
indicação dos métodos e soluções a serem adotados e a criação de condições para a sua implantação nas 
organizações assessoradas.  
 

 

Apreende-se, portanto, que a consultoria empresarial é uma ferramenta rica em inovação, e um 

diferencial estratégico que se torna cada vez mais expressivo para o alcance do sucesso das 

Micro e Pequenas Empresas. 

 

 

 

Classificação da consultoria  

 

Segundo Oliveira (2012), a classificação apresentada a seguir procura alocar as diferentes 

empresas de consultoria – ou consultor autônomo – em um tipo genérico de atuação e de interação 

com a empresa-cliente. 

 

 

Quanto à estrutura 

 

Para o autor (2012, p. 56), “nesse caso, as empresas de consultoria podem ser classificadas, de 

maneira mais genérica, em consultoria de pacote ou em consultoria artesanal.” 

 

 

Empresa de consultoria de pacote  

 

É realizada às empresas-clientes por meio da transferência de fortes estruturas de metodologias 

e de técnicas administrativas, sem a preocupação da otimizada adequação à realidade atual ou 

esperada para empresa. 

 

 

Empresa de consultoria artesanal 

 

É aquela que procura atender às necessidades da empresa-cliente por meio de um projeto 

baseado em metodologias e técnicas desenvolvidas especificamente para a referida empresa, 

tendo, entretanto, sustentação de outras abordagens e modelos aplicados em outros 

empreendimentos. 
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Quanto à amplitude 

 

Oliveira (2012, p. 62) ensina que, “neste contexto, as consultorias podem ser classificadas como 

especializada, consultoria total e consultoria globalizada.” 

 

Consultoria especializada 

 

É a que atua em um ou poucos assuntos dentro de uma área de conhecimento. Esta consultoria 

é a que mais tem crescido nos últimos anos e pode ou não evoluir para a consultoria total. 

 

 

Consultoria total 

 

É a que atua em, praticamente, todas as atividades das empresas-clientes, e tem sofrido várias 

restrições e questionamentos por parte das mesmas, pois pode estar atacando vários problemas 

de maneira não interligada, provocando desperdício de esforços da empresa-cliente. 

 

 

Consultoria globalizada 

 

Consolida serviços em empresas globalizadas e atua em diferentes países. Nesse caso, a questão 

da amplitude da consultoria é basicamente territorial e não pelos assuntos abordados, como nos 

casos das consultorias especializada e total. 

 

 

O CONSULTOR EMPRESARIAL 

 

De acordo com Oliveira (2012, p. 156), o consultor empresarial é “o agente de mudanças externo 

à empresa-cliente que assume a responsabilidade de auxiliar seus executivos e profissionais no 

processo decisório, não tendo, entretanto, o controle direto da situação.” 

Com base nesta citação, é possível assegurar que o consultor é um profissional de extrema 

importância para as organizações, pois a partir da realização do processo diagnóstico ele apontará 

os problemas enfrentados pela empresa e apresentará as medidas necessárias para solucioná-

los.  
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Diante disso, compreende-se que são inúmeras as vantagens que podem ser obtidas a partir da 

atuação deste profissional dentro das MPEs. No entanto, cada empreendimento possui uma 

realidade distinta, com isso, alguns benefícios podem ser mais evidenciados que outros, admitindo 

escalas diferentes de acordo com cada situação e cada realidade. 

Vale ressaltar, ainda, que o consultor não substitui o empresário na execução das tarefas ou na 

tomada decisões. Ao contrário disso, ele deverá executar seu trabalho juntamente com a 

participação e o envolvimento de toda empresa, de modo que o êxito final seja uma realização 

conjunta de esforços.  

 

 

Classificação dos consultores empresariais 

 

Segundo Oliveira (2012), existe o consultor interno e o consultor externo, no entanto, na visão do 

autor, apenas este último consegue exercitar, na plenitude, a consultoria empresarial.  Afirma, 

ainda, que o consultor externo é representado por um profissional autônomo ou por um profissional 

de uma empresa de consultoria. Já o interno é representado por um funcionário da empresa-

cliente, o qual realiza serviços para áreas diversas da referida empresa. 

 

 

Vocação de consultor empresarial 

 

A carreira desse consultor é extremamente desafiadora. Manter-se no mercado como profissional 

da área de consultoria requer, dentre outras competências, capacidade de transformação própria, 

assimilação e renovação constante de conhecimento, sem abandonar, acima de tudo, a ética e o 

senso de humanidade.  

Tais características podem ser confrontadas com a definição apresentada por Oliveira (2012, p. 

156) ao afirmar que “vocação representa escolha, tendência, inclinação e predileção, mas também 

significa pendor e talento.” Assim como ocorre com a profissão de consultor, todas as profissões 

demandam das pessoas: inclinações, pendor e talento – vocação. 

Oliveira (2012) contribui ainda ao afirmar que a sustentação da vocação de um profissional de 

consultoria é efetuada por um tripé: 

a) A integridade do profissional para atuar como consultor. 

É consolidada quando o consultor se coloca totalmente a serviço e auxílio da empresa-cliente, 

visando a um elevado engajamento em atividade profissional. 

 

b) O valor que o profissional de consultoria proporciona para a empresa- cliente. 
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Refere-se ao serviço realizado, correlacionado ao resultado proporcionado para a empresa-

cliente. 

 

c) A qualidade de vida que o consultor tem e expressa por sua atuação profissional. 

Essa felicidade e qualidade de vida são resultantes de fatores como, a realização profissional, a 

liberdade de atuação e o aprendizado na tarefa junto com os executivos da empresa-cliente. 

Entretanto, o consultor só será feliz se conseguir identificar seus fatores pessoais de vocação 

como consultor empresarial. 

Vale ressaltar que, além dessas inclinações que levam um profissional a seguir uma carreira de 

consultor empresarial, é importante que sua vocação seja incrementada com algumas 

características específicas indispensáveis para o ramo de consultoria. 

 

 

Características básicas do consultor  

 

Para o exercício da consultoria é indispensável que o consultor empresarial possua experiência e 

conhecimento de diversas situações e problemas organizacionais, ou seja, deve apresentar 

características adequadas para auxiliar os executivos na resolução de conflitos, proporcionando-

lhes o alcance de melhores resultados.  

Oliveira (2012, p. 157) apresenta as principais características do consultor empresarial e separa-

as em três grupos, sendo o primeiro referente às características comportamentais, as quais 

“consideram a forma do consultor se posicionar perante as situações que o mesmo provoca ou 

que são colocadas a sua frente”, pois lhe exigirão comportamentos estruturados num contexto 

global e específico às atividades empresariais. 

O segundo grupo relaciona-se às características de habilidades, que conforme o autor (p. 157), 

“consideram, de maneira geral, o nível de jogo de cintura que o consultor apresenta para otimizar 

os resultados inerentes às situações apresentadas.” 

No terceiro grupo o autor (p. 157) destaca as características de conhecimento, onde se deve 

considerar “o nível de preparo que o consultor tem para otimizar o resultado inerente à situação 

apresentada”, o qual enfatiza a formação específica na área de atuação, que pode ir desde o 

acúmulo de conhecimentos populares até a titulação por meio de conhecimentos sistematizados. 

 

 

Métodos para coleta de dados do consultor 
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Existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas pelo consultor para coletar dados e 

informações corretas e confiáveis, que irão demonstrar quais os problemas que a empresa está 

enfrentando. Tais informações servirão como base para realização do diagnóstico. 

A análise e o detalhamento dos métodos de coleta de dados são de extrema importância, pois, 

conforme ensina Pereira (2012), o instrumento escolhido para coletar as informações 

proporcionará uma interação entre o pesquisador, o informante e a pesquisa que está sendo 

realizada.  

 

 

Entrevista 

 

A entrevista proporciona informações importantes sobre a forma como a empresa-cliente trabalha, 

contribuindo com dados imprescindíveis para o esclarecimento dos problemas por ela enfrentados 

e quais as suas causas. 

Para Vergara (2009, p. 3) “a entrevista é uma interação verbal, uma conversa, um diálogo, uma 

troca de significados, um recurso para se produzir conhecimento sobre algo.”  

De acordo com Pereira (2012, p. 163) “a entrevista pode ser entendida como uma técnica de 

conversação direta, conduzida por uma das partes, de forma metódica, com vista em compreender 

uma situação, o que exige do pesquisador uma ideia clara da informação que está buscando.” 

Portanto, essa ferramenta é considerada como um processo de desenvolvimento da comunicação 

através da interação entre as pessoas, a qual tem o objetivo de buscar informações importantes 

sobre o assunto pesquisado. 

 

 

Questionário  

 

O questionário é mais um instrumento que pode ser utilizado pelo consultor no processo de 

levantamento de informações sobre a empresa-cliente.  

Pereira (2012, p. 166) informa que “o questionário é um instrumento no qual estão contidas um 

elenco de perguntas organizadas, que devem ser respondidas por escrito pelo entrevistado, tendo 

como objetivo adquirir informações sobre o objeto em estudo.” 

Para o autor (2012), o questionário pode conter perguntas abertas, fechadas e de múltiplas 

escolhas. Diferencia-se da entrevista porque nesta as perguntas e respostas são feitas de maneira 

oral. 
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Análise de documentos 

 

A partir da análise detalhada dos documentos da empresa, o consultor obterá uma série de 

informações indispensáveis sobre toda a organização. É um método que serve como material de 

apoio e comprovação de outros dados coletados. 

Segundo Crocco e Guttmann (2005, apud ARMANI, 2009)24 a análise de documentos “serve 

muitas vezes como suporte a dados coletados de outra maneira, para comprovar e revelar os 

motivos de determinado fator estar no patamar em que se encontra.” 

 

 

 

Observação direta 

 

Através da observação direta, o consultor poderá participar diretamente das atividades rotineiras 

da empresa, como reuniões, visitas, entre outras. É uma ferramenta que facilita a identificação da 

maneira como os funcionários trabalham, bem como suas atitudes e comportamentos mediante 

os problemas, ou seja, proporciona conhecimento geral da vida da empresa. 

Crocco e Guttmann (2005, apud ARMANI, 2009) colaboram ao afirmar que ”a percepção do 

consultor sobre a organização, a maneira como ele é tratado, como as pessoas se comportam em 

relação a problemas, à rotina e ao projeto de consultoria, são aspectos de observação.” 

 

 

Autodiagnóstico dos empresários 

 

Muitos empreendedores não possuem percepção clara do quanto é necessário seu próprio 

envolvimento no trabalho de consultoria. Diante disso, é adequado que o consultor envolva-os 

logo no início do processo, através da solicitação de um autodiagnóstico, fato que também 

contribui com a fase de levantamento de informações sobre a empresa-cliente. 

Desse modo, o consultor permitirá que estes empresários percebam a importância da participação 

da empresa durante todo o trabalho a ser desenvolvido, para que o êxito final seja uma realização 

conjunta de esforços.  

De acordo com Miguens (2013)25, presidente do IBCO, o consultor sabe que não resolverá os 

problemas para os quais foi chamado sem envolver o próprio cliente na busca de uma solução e 

na implantação da alternativa escolhida. 

                                                           
24 Disponível em: < http://ged.feevale.br/bibvirtual/monografia/MonografiaMarluArmani.pdf>. 
25 Disponível em: <http://www.ibco.org.br/noticias/1695-que-tipo-de-consultor-sua-empresa-esta-contratando.html>.  
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Comumente, os métodos de coletas de dados citados são empregados pelos consultores, pois 

são técnicas que facilitam a realização de um diagnóstico adequado, proporcionando a 

identificação das dificuldades enfrentadas pela empresa, a busca por mudanças e melhorias e, 

sobretudo, a satisfação da empresa-cliente.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base na análise dos resultados obtidos através dos questionários direcionados à 

compreensão da razão pela qual os serviços de consultoria empresarial não são utilizados por um 

número maior de microempreendedores, percebeu-se, inicialmente, segundo a afirmação do 

consultor empresarial Rodrigo Campos, que atualmente há muitos consultores aventureiros, isto 

é, despreparados, que sujam o ramo de consultoria empresarial, fato que pode comprometer a 

contratação dos profissionais capacitados da área.  

Além disso, o consultor argumenta que os micro e pequenos empreendedores normalmente 

sofrem de miopia empresarial, ou seja, não possuem visão de longo prazo e reduzem sua 

percepção ao limitado, o que também compromete a busca pelo serviço de consultoria.  

Segundo o consultor Edilson Aguiais, muitos microempreendedores buscam pouco os serviços 

dos consultores porque desconhecem os benefícios que podem ser gerados a partir da atuação 

deste profissional. Para ele o custo é outro fator relevante, pois apesar de ter se “popularizado” 

nos últimos anos, o auxílio de um especialista para diversos empresários ainda “pesa no bolso.” 

O consultor afirma ainda que, diante de situações problemáticas, muitos empreendedores 

preferem usar “remédio caseiro”, mesmo conhecendo o custo-benefício em relação ao serviço de 

consultoria. 

Ao final, o consultor destaca outro gargalo existente que pode explicar porque as MPEs buscam 

pouco os serviços dos consultores: a falta de qualidade do trabalho oferecido por muitos desses 

profissionais, pois diante de uma contratação inicial, logo em seguida há a disseminação de 

informações negativas a respeito do profissional contratado, fato que afetará o empreendedor que 

ainda não contratou a consultoria, impedindo-o de buscar este serviço. 

De acordo com Meriellin26, o grande entrave da contratação da consultoria reside no fato de que 

os empresários acreditam ser capazes de desempenhar o papel desse profissional. 

Por outro lado, conforme resposta do microempreendedor Mário Lúcio, a empresa ainda não 

contratou um consultor empresarial porque, embora o empreendimento necessite e reconheça a 

importância da atuação deste profissional, há uma forte divergência de opiniões entre os sócios, 

fato que impede tal ação. 

                                                           
26 Disponível em: <http://carreiraenegocios.uol.com.br/gestao-motivacao/36/artigo238949-1.asp>. 
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Nota-se que são diversas as razões que podem explicar os motivos pelos quais a maioria das 

MPEs não utiliza ou posterga os serviços de consultoria, dentre elas, a falta de estrutura financeira 

destas empresas compromete severamente a procura pelos serviços de consultoria, já que não 

possuem recursos financeiros suficientes para contratação e manutenção de um profissional com 

alto nível de conhecimento como o consultor empresarial. Assim, até mesmo a atualização dos 

colaboradores da empresa pode ficar comprometida em função dessa escassez de recursos.  

Por outro lado, observa-se que muitos microempreendedores preferem não enxergar a 

contratação do consultor empresarial como um investimento e sim como um gasto a ser evitado, 

ou seja, não buscam eliminar, tampouco remediar os problemas organizacionais da forma mais 

viável. Além disso, até mesmo a falta de confiança no trabalho deste profissional compromete sua 

contratação.  

Para o esclarecimento a respeito dos benefícios que podem ser obtidos a partir da atuação do 

consultor empresarial dentro das MPEs, conclui-se, com base na afirmação da consultora Carla 

Baylão, que este profissional pode contribuir muito com a estruturação do negócio, possibilitando 

que o mesmo se inicie e desenvolva de forma organizada, focada, e utilizando, da melhor maneira 

possível seus recursos humanos, físicos e financeiros. 

Conforme a consultora, em relação aos negócios que já estão em funcionamento, o profissional 

da consultoria pode contribuir para que o empresário reveja os rumos, os procedimentos da 

empresa, e ofereça treinamento às suas equipes com base em novas rotinas, gerando, assim, 

maior eficiência, produtividade e rentabilidade.  

De acordo com o consultor Fábio Nunes, o profissional da consultoria pode agregar e contribuir 

muito com as MPEs, pois ele apresenta conhecimentos teóricos e experiências diferentes das 

vividas pelos empresários. 

No que se referem aos critérios utilizados pelos micro e pequenos empreendedores que já 

contrataram a consultoria, a escolha deste profissional baseia-se em diferentes avaliações 

realizadas antes da contratação.  

Segundo a afirmação da empreendedora Silvana Mattos, constatou-se que os consultores 

atuantes em diversas áreas, com habilidades e experiências comprovadas; e os consultores 

indicados por pessoas de confiança ou que tenham sido referenciados em artigos, livros 

publicados, cursos, ou por outros meios, são critérios determinantes para escolha deste 

profissional. 

 

 

CONCLUSÕES  
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A partir da análise dos dados obtidos ao longo desta pesquisa, surge a ideia de promover a 

conscientização dos empreendedores acerca da melhoria da gestão e a sobrevivência das MPEs.  

Neste contexto, apresentar-se-á uma proposta visando a compreensão destes empreendedores 

quanto à importância da atuação dos consultores nas empresas deste seguimento. Diante disso, 

vislumbra-se realizar um processo de conscientização social, que objetive atingir empreendedores 

e a sociedade em geral.  

Para que os empreendedores possam ser alertados a respeito da importância do trabalho dos 

consultores dentro das MPEs, é necessário que haja planejamento e desenvolvimento de 

atividades voltadas para este fim. 

São ações que podem ser desenvolvidas pelas empresas de consultoria e pelos consultores 

independentes por meio de parceria firmada com o IBCO, incluindo divulgações do tema em 

colunas e artigos impressos em jornais e revistas; exposições no site do IBCO, das empresas de 

consultoria, dos consultores autônomos e em banners; hiperlinks disponibilizados nas redes 

sociais, entre outros meios.  

O contato direto com o empreendedor, visita in locco, ainda é um grande aliado, pois pode de 

imediato esclarecer quais são as técnicas e procedimentos aplicados pelos consultores para o 

melhor desempenho das atividades empresariais, bem como apresentar os benefícios que podem 

ser obtidos por meio dos serviços de consultoria. 

Para incrementar a conscientização faz-se necessário promover também a compreensão a 

respeito da necessidade de destinar parte do capital inicial para a contratação do consultor 

empresarial.  

Propõe-se que este processo busque o entendimento desses empreendedores quanto à 

importância de se preocuparem, logo na abertura do negócio, com o valor relativo ao investimento 

nos serviços de consultoria, de modo que todos os recursos necessários para a empresa sejam 

otimizados, incluindo o próprio honorário do consultor. 

Entretanto, é importante ressaltar que tais ações não estão voltadas exclusivamente aos neófitos 

empresários, mas também aos empreendedores em atividade, pois eles podem vivenciar 

transformações ocorridas ao longo do tempo, como exemplo o crescimento estrutural da empresa. 

Assim, com o auxílio do consultor poderão reformular toda estrutura da empresa em busca do 

sucesso organizacional.  
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 RESENHA 

Mayrielle Vicente 

 

HUNTER, James C. De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe; tradução 

de Vera Ribeiro; Rio de Janeiro: Sextante, 2014. 

 

“De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe”, escrito por James C. Hunter 

e traduzido por Vera Ribeiro, é dividido em capítulos no qual o autor descreve em sua narrativa os três dias de um 

retiro sobre liderança, com um grupo de sete pessoas que são lideres tanto na vida pessoal quanto profissional. No 

primeiro capítulo o autor narra à sensação de fracasso que o personagem principal do livro sente por não ter 

conseguido colocar em prática as técnicas de liderança servidora aprendidas no retiro há dois anos, e sentia-se 

envergonhado porque o monge que o ensinou foi um grande empresário de sua época. 

No segundo capítulo o autor descreve a volta de (os) outros seis personagens ao mosteiro para um novo retiro aonde 

eles iriam se reencontrar após dois anos do último. A partir deste capítulo a narrativa se desenvolve entorno dos três 

dias que estes permaneceram no local. Deste modo, do terceiro ao décimo primeiro capítulo são apresentados os 

acontecimentos do primeiro dia. Neste todos os seis relembram os conceitos de liderança que aprenderam 

anteriormente.  

O terceiro capítulo trás o reencontro dos personagens, momento em que eles contam superficialmente o que lhes 

aconteceu após a experiência do retiro.  Simeão (o monge) lhes propõe rever os conceitos apreendidos 

anteriormente, pois apenas um dos personagens conseguiu colocar em prática o que aprendeu. 

Entre os vários conceitos refletidos está o conceito de liderança como “habilidade de influenciar pessoas para que 

trabalhem com entusiasmo por objetivos identificados como voltados para o bem comum”, desse modo, para ser 

um líder é preciso ter a habilidade de envolver quem está a sua volta. Além disso, definiram também que a liderança 

está ligada à responsabilidade, a influência, a habilidade, a autoridade, ao serviço e ao amor.  

Com relação a ligação da liderança a responsabilidade, o livro destaca que é preciso ter cuidado, por esta envolver 

outras pessoas. Quando se assume um cargo de liderança em uma organização ou até mesmo assume uma relação 

com outra pessoa, esta foi de livre e espontânea vontade. Organizações saudáveis possuem em seu quadro de 

colaboradores vários lideres, que assumem a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso das atividades. 
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O grupo destacou, também, que todas as pessoas ao longo da vida influenciam ou são influenciados por outras 

pessoas, como por exemplo, os pais, professores, amigos, vizinhos, entre outros. Independentemente se tem ou não 

um cargo de liderança dentro de uma empresa ou do meio social que se está inserido, este pode exercer uma 

influência positiva ou negativa. 

A liderança, neste contexto, é uma habilidade de influenciar e inspirar as pessoas que estão a sua volta e que se 

adquire ou aprende ao longo da vida pessoal e profissional. Uma vez que a liderança é uma habilidade adquirida, 

aprendida não pode ser desenvolvida apenas por meio de livros ou seminários, pois o conhecimento tem que ser 

colocado em prática todos os dias, no cotidiano. 

A liderança também está associada a autoridade, esta última é a capacidade de fazer com que outras pessoas 

realizem determinadas atividades por vontade própria mediante a uma influência pessoal. A obra cita também que 

as formas de autoridade é algo próprio de cada pessoa. Se por um lado a liderança é a base para a construção da 

autoridade, por outro a liderança também está associada ao serviço.  

Por meio do serviço é possível identificar e atender as necessidades legítimas das pessoas, e é natural que estas se 

sintam gratas e retribuam do mesmo jeito, servindo. Deste modo, servir é atender as necessidades e não as vontades 

simplesmente. O significado de vontade é o desejo que não leva em consideração as consequências. Já as 

necessidades “é um requisito físico ou psicológico legítimo para o bem-estar de um ser humano”.  

O autor afirma que a liderança tem relação também com o amor e o define como o ato de dar o melhor de si, que 

identifica e atende a suas necessidades e visa o bem de quem está a sua volta. Ele esclarece que amor não é o que 

sentimos um pelo outro e sim o que fazemos, as atitudes tomadas com os liderados ou no grupo, na equipe que se 

participa. Algumas organizações lidam de maneira equivocada quando se trata da palavra amor no ambiente 

corporativo, e acreditam equivocadamente que uma liderança com amor está associada ao incentivo do assédio 

sexual dentro da organização. Mas, para os grandes líderes da história da humanidade o ato de amar na liderança é 

dar aos outros aquilo que se deseja receber, assim como agir com empatia. 

No enredo da narrativa o autor relata que nesse mesmo dia os personagens conceituam a liderança como sendo 

diferente de gerenciamento e poder, e que pode – se gerenciar coisas, materiais, mas não pessoas. Os gerentes são 

definidos, portanto, como pessoas que não possuem habilidades de liderança e o que conseguem é a obediência, a 

mediocridade e ditam ordens a serem seguidas.  

Neste contexto, o autor faz uma citação sobre o comentário de Henry Ford, que diz o seguinte: “Por que é que toda 

vez que eu peço um par de mãos, elas vêm ligadas a um cérebro? ”. Para Ford os colaboradores não precisavam 

pensar, e sim, apenas executar as atividades que foram designadas pelo gerente. Ao contrário, o verdadeiro líder é 

aquele que aprendeu a habilidade de conquistar o coração e a mente das pessoas, com isso consegue inspirá-los a 

cumprir com os compromissos com excelência. 

Para ser um líder não é preciso usar o poder, nem todos que tem poder são líderes. O poder é a “capacidade que 

alguém tem, por causa de sua posição, de forçar ou coagir os outros para cumprirem sua vontade, ainda que eles 
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preferissem não fazê-lo”. É ainda, a possibilidade de obrigar uma pessoa ou um grupo fazer a sua vontade por meio 

do medo, da manipulação ou até da dominação.  

O segundo dia do retiro traz formas de se colocar a liderança em prática e desenvolver equipes de alto desempenho. 

Essa é a segunda parte do livro, que abrange do décimo segundo capítulo ao décimo nono. 

O primeiro ponto citado no segundo dia do retiro sobre o uso do afago e das palmadas no âmbito da liderança. As 

pessoas que estão sobre a liderança de alguém precisam ser reconhecidas pelo trabalho realizado e ter as suas 

necessidades atendidas. E a respeito das palmadas seria a cobrança pelo cumprimento das metas, a busca pelos 

resultados, ambos acompanhados de formas de aprimoramento contínuo. Os líderes servidores usam 

cuidadosamente essa técnica, pois quando se elogia demais os comandados podem achar que não precisam mais de 

orientação, e com relação às palmadas em excesso pode ocorrer um desgaste no relacionamento dentro da equipe. 

Outro ponto é o treinamento como uma prática na liderança. O líder é aquele que motiva e desenvolve as pessoas 

que estão sob a sua orientação para serem os melhores possíveis e dêem o máximo a sua equipe. Essa motivação 

deve vir de dentro das pessoas ao invés de serem por meio de punições e recompensas, pois, isso pode até funcionar, 

mas será temporário. Para uma pessoa se motivar verdadeiramente, é preciso dar a elas condições, como: estimular 

o senso de missão, valores, envolvimento.  

Os personagens da obra abordam também o desenvolvimento das pessoas por meio da técnica que auxilia o 

treinamento denominada de três Fs. “O primeiro F é de Fundamentos, que significa estabelecer padrões, condutas”. 

O líder precisa definir de forma simples e concisa, quais são as regras que a sua equipe irá seguir, porque o que 

acontecer depois dependera dessa fundamentação.  

O segundo F é de Feedback, após a definição dos padrões a serem seguidos pela equipe é preciso que o líder dê um 

retorno do desempenho de quem está sob a sua orientação. Pois, quando um colaborador, ou uma pessoa, está 

tendo um desempenho diferente do estabelecido cabe ao líder mostrar onde pode ser melhorado, modificado para 

que este entre nos padrões estabelecidos. Assim como, quando a conduta do indivíduo está dentro dos padrões, 

torna-se necessário também o seu reconhecimento. O feedback serve não apenas para chamar a atenção, mas 

também para reconhecer o bom desempenho. Este deve ser feito direto, no momento oportuno e com muita 

franqueza. 

O terceiro F significa Fricção ou atrito. E ocorre quando o resultado da equipe está abaixo do padrão necessário pelo 

líder. Para se eliminar os atritos é necessário montar um plano de ação com ferramentas corretivas. 

O autor cita os três Es, como ferramentas corretivas da defasagem, que são: estabelecer a defasagem, explorar as 

razões da defasagem e eliminar a defasagem. O estabelecimento da defasagem é o passo mais importante por conta 

do reconhecimento que há um problema a ser corrigido. Assim, explorar as razões da defasagem, é saber o que levou 

a defasagem, e para isso é necessário o envolvimento tanto do líder quanto do subordinado na busca das causas do 

atrito. Para que o terceiro E aconteça é imprescindível que haja um plano de ações, com o detalhamento dos 

comportamentos passíveis de mudanças, como as datas, os horários das reuniões de acompanhamentos e também 

as consequências, se a defasagem não for corrigida. 
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Para se considerar um líder como excelente, é indispensável que este tenha compromisso com o aprimoramento 

contínuo e a excelência. É por meio de sua própria excelência e disposição de crescer e aprimorar, que este inspira 

seus liderados a crescerem e dar o melhor de si para a equipe.  

O autor reflete ainda, que para determinadas pessoas o líder humilde é uma pessoa fraca, sem poder de influência, 

de inspiração, passiva que permite anarquia na equipe. Contudo, o líder humilde é entendido nesta obra como uma 

pessoa forte, determinada, que não tem pensamentos negativos, e, que possui pouco tempo para pensar em si, pois 

está concentrado nas necessidades da organização e da equipe. 

Nesse capítulo, o caráter é considerado como parte da liderança e que o mesmo é flexível e mutável. O senso do 

certo ou errado, responsável ou irresponsável, paciente ou impaciente se desenvolve conforme há o 

amadurecimento moral, isso ocorre por meio das escolhas feitas e das consequências dessas escolhas. 

O autor destaca também o controle como outro elemento fundamental no verdadeiro líder. Não perder o controle 

sobre a sua equipe descontando em todos as suas frustrações pelo que está acontecendo ou aconteceu. A postura 

correta de um líder é perceber a defasagem, e saber como lidar com as suas responsabilidades e mostrar para sua 

equipe que cada um possui responsabilidades pelo sucesso ou fracasso do grupo. E, que uma crise pode ser a 

oportunidade para o crescimento e desenvolvimento de todos. 

O terceiro e último dia dos personagens no mosteiro é voltado para uma reflexão sobre a construção de uma 

comunidade dentro de uma organização, da família e amigos objetivando o alto desempenho. Essa parte vai do 

capítulo vinte ao vinte e sete. 

O capítulo vinte mostra a história do mosteiro onde acontece o retiro e um fato que aconteceu com os monges anos 

antes ganha destaque. O mosteiro não conseguia atrair novos membros e estava se tornando uma comunidade 

agonizante, por conta da deterioração dos princípios fundamentais. O líder dos monges procurou o rabino em busca 

de conselhos para os problemas que estavam acontecendo no mosteiro, mas o rabino disse que não tinha nenhum 

conselho para ele. Contudo, o rabino disse uma coisa que deixou todos os monges intrigado e sem saber o significado, 

passaram a refletir sobre o fato e mudaram algumas atitudes deles. Com o passar do tempo os visitantes notaram 

essas mudanças que estavam acontecendo no mosteiro e passaram de uma comunidade agonizante para uma 

comunidade próspera. 

No capítulo seguinte são discutidos os pontos de vista de cada personagem sobre a história que ouviram fazendo 

uma relação com o que eles tinham conversando durante o retiro. Com isso o autor refere que as equipes de alto 

desempenho precisam da combinação de bons líderes com a prática de uma cultura de excelência e carinho uns com 

os outros.  

O autor afirma que a organização é formada por duas ou mais pessoas juntas para a realização de um objetivo. Diz 

também que os princípios de liderança, cultura e comunidade pode ser relacionado a qualquer organização, incluindo 

família, empresas, casais, entre outras. E, define a cultura como um conjunto de hábitos e atitudes que determinam 

o modo que nos comportamos na organização, sendo que a cultura é como fazemos as coisas. Já a comunidade é 
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definida como um ambiente em que as pessoas aceitam as diferenças, resolvem os seus conflitos ao invés de evita-

los, assumem responsabilidades pelo grupo, desse modo, a comunidade é onde as pessoas possam ser elas mesmas. 

Ainda nesse capítulo o autor afirma que para se construir uma comunidade saudável existe um processo em que os 

grupos passam para chegar a ela. Este é constituído pelo: fingimento, fricção, formação e funcionamento. Esse 

processo se inicia com o estágio do fingimento, é o estágio em que os grupos fingem estar unidos, sem diferenças 

reais de opiniões, ideias ou visões de mundo. Para identificar esse estágio existe três sintomas sendo eles: evitar 

conflitos, a conversa sobre generalidades e o último o tédio. O sintoma mais claro para identificar esse estágio é 

quando o grupo evita os conflitos que possam causar desconforto entre os membros do grupo, e seus membros usam 

a regra do bom anfitrião. 

Quando os grupos começam a demonstrar o último sintoma do fingimento, inicia-se os atritos necessários para que 

os sujeitos entrem no próximo estágio do desenvolvimento, o da tormenta ou fricção. Sendo que nessa fase as 

máscaras, as diferenças veem à tona, mas as diferenças e as discordâncias são comuns também para grupos 

saudáveis e não apenas para grupos em desenvolvimento. A principal diferença da briga em um grupo saudável e um 

em desenvolvimento, é que a briga é improdutiva, caótica e os membros não procuram compreender o ponto de 

vista do outro. Assim para se tornarem equipes de alto desempenho é preciso aprender a resolver as diferenças que 

há entre os seus membros, a se colocarem no lugar dos outros, praticarem a empatia. 

O terceiro estágio é o da formação ou construção, pois é nele que os grupos começam a transformação e se tornam 

uma equipe saudável. É quando os membros da equipe se empenham na busca do seu desenvolvimento. Para que 

isso aconteça é necessário que haja um feedback, informações sinceras que auxiliam no desenvolvimento de cada 

integrante da equipe. 

Hunter cita uma frase de Phil Jackson, um treinador de basquete da NBA que exemplifica o último estágio do 

desenvolvimento de grupo. Jackson diz que “Criar um time de sucesso exige que os indivíduos envolvidos abram mão 

de interesse pessoal em prol do bem comum, para que o todo seja mais do que a soma das partes”. Assim, para 

construir uma equipe eficiente, de sucesso é preciso que os membros da mesma se envolvam e abrem mão de 

propósitos individuais para o bem do grupo. 

No penúltimo capítulo o autor traz dicas para a construção de comunidades, como por exemplo, assumir a 

responsabilidade pelo sucesso do grupo, eliminação de barreiras, formar um grupo só de líderes, entre outros. Ainda 

afirma que as organizações que são eficientes possuem duas coisas cruciais, sendo elas: uma grande liderança e uma 

grande cultura. E, no último capítulo os personagens retornam suas vidas, suas casas e seus trabalhos, mas agora 

possuem ferramentas para lidarem com os problemas que deixaram antes de irem para o retiro e com os que possam 

aparecer durante a construção da comunidade em suas empresas e nas suas famílias. 

De modo geral, o autor chama a atenção dos leitores para a importância da liderança para a construção da 

comunidade. E, por meio de uma história vivida ao longo de três dias no mosteiro, os distintos personagens da trama 

relatam as dificuldades vividas após a aprendizagem dos princípios da liderança. Estas mesmas dificuldades são 

vivenciadas pelas pessoas na vida real. O autor demostra domínio do tema e traz ao longo de sua obra uma leitura 
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do papel de liderança intercalada com reflexões de grandes líderes da história.  A obra apresenta um equilíbrio na 

quantidade de capítulos e na sua divisão em partes.  

Para concluir, trata-se de um livro envolvente e com leitura atraente. É indicado para adolescentes, jovens, adultos 

e idosos. No campo acadêmico é leitura sugerida para estudantes, professores, pesquisadores, distintas áreas, com 

destaque para os cursos de administração, gestão de pessoas, entre outros. E, no meio profissional é essencial para 

todos níveis, desde o operacional, até a alta esfera de tomada de decisões.  O período vivenciado pelos personagens 

no mosteiro proporciona aos leitores uma imersão no desejo de atingir a excelência na liderança. 

 


