
 

1 

 



 

Publicação semestral da Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia – FIBRA  

BR 060-153km 97 n.3.400 CEP 75133-050 – Anápolis/GO – Brasil.  

Telefone: (62) 3313-3500 

E-mail: revistaaltosconhecimentos@fibra.edu.br 

 

 

 

 
Revista Altos Conhecimentos [Recurso eletrônico] / Faculdade FIBRA. Vol. 2, n. 2 –      

(jul/dez.2017) -.- Anápolis: Faculdade FIBRA, 2017. 
 
       Semestral 
      ISSN Online 2526-4508 
 
      1. Multidisciplinar.   I. Faculdade FIBRA 
 

CDU 001.89 

 

 

 

 



 

2 

 

CONSELHO EDITORIAL 

   
  O Conselho Editorial da Revista Altos Conhecimentos tem caráter consultivo 

e é constituído por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento pertencentes 

ao Instituo Brasil de Ciência e Tecnologia e de outras IES (públicas e privadas). 

CONSELHO 

Editor Chefe 

Prof. Me. Tiziano Mamede Chiarotti – Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia 

Conselho Editorial 

Prof. Me. Adriano Felipe Neto – Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia 

Prof. Dr. Alisson Martins de Oliveira – Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia 

Prof. Me. Charles Lima Ribeiro – Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia 

Prof. Dr. Emerson Sill – Universidade Estadual de Goiás 

Profa. Ma. Gisélia dos Santos Pereira Carmo – Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e 
Tecnologia 

Profa. Dra. Leandra de Almeida Ribeiro Oliveira – Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e 
Tecnologia 

Profa. Dra. Rosa Silva Lima – Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia 

Prof. Dr. Wilson Clério Paulus – Universidade Estadual de Goiás 

Equipe Técnica – Normatização 

Profa. Ma. Gisélia dos Santos Pereira Carmo – Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e 
Tecnologia 
 
Revisão 

Profa. Esp. Ana Maria Brito – Faculdade do Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia 
 
Profa. Ma. Áurea Marchetti Bandeira – Centro Universitário UniEvangélica 

Diagramação 

Alex Fabiano Xavier Júnior 

 



SUMÁRIO 

 
EDITORIAL................................................................................................................05 

ARTIGOS 

Os preceitos de marketing aplicados à agricultura familiar 

Adriano Felipe Neto...................................................................................................07 

História do município no Brasil: do Período Colonial à Primeira República 

Tiziano Mamede Chiarotti..........................................................................................18 

A voz e o silêncio: numa coexistência entre a liberdade de expressão e a 
legalidade de silenciar o verbo 

Zilmar Wolney Aires Filho..........................................................................................46 

A importância dos contos de fada no desenvolvimento social e emocional da 
criança: uma análise psicopedagógica 

Ana Paula Baptistella Faracini...................................................................................59 

A importância da higienização dos materiais pedagógicos utilizados na prática 
pedagógica em ambiente hospitalar 

Charles Lima Ribeiro.................................................................................................78 

Vivendo A EM: os relatos e as inquietações das portadoras 

Danielle Ferreira da Silva 

Jeferson da Silva de Oliveira 

Leila Batista Ribeiro 

Vanessa Costa Mota da Silva...................................................................................94 

Análise físico-química da água potável fornecida pela SANEAGO em sete 
pontos do bairro de Lourdes na cidade de Anápolis-Goiás no mês de 
outubro/2016 

Loise Costa Oliveira da Silva 

Vinícius Antônio Ferreira Silvestre..........................................................................110 

 

 



 

 VOL. 02  N. 02  JUL./DEZ. 2017 

 

5 

 

EDITORIAL 

 
A produção do conhecimento acadêmico, mediante a confecção de artigos, é 

um dos lados do tripé que se ancora os objetivos institucionais do ensino superior. 

Juntamente com o ensino e a extensão, a pesquisa do corpo docente em várias 

áreas do conhecimento, divulgada por meio de uma revista acadêmica, sintetiza o 

escopo desse nível de ensino – a formação plural de todos e da comunidade 

acadêmica em particular. Assim, a Revista Altos Conhecimentos, da Faculdade do 

Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia – FIBRA realiza mais uma vez tais objetivos 

com a disponibilização do seu 2° volume. 

No primeiro grupo de artigos, compostos por textos das áreas das ciências 

sociais aplicadas e humanas, têm-se a contribuição da Administração, do Direito e 

da Pedagogia para o construto do saber. No artigo “Os preceitos do marketing 

aplicados à agriculta familiar”, de autoria de Adriano Felipe, aborda-se a contribuição 

dos conhecimentos sistematizados pela Administração ao contexto da agricultura 

familiar, atendendo as expectativas e necessidades de quem atua nesse tipo de 

negócio. Na sequência, artigos que evocam objetos da ciência jurídica, sendo o 

texto “História do município no Brasil: do período colonial à primeira república”, de 

Tiziano Mamede, faz-se presente a história do direito, elucidando a trajetória da 

instituição municipal em nosso país e, no artigo “A voz e o silêncio: numa 

coexistência entre a liberdade de expressão e a legalidade de silenciar o verbo”, de 

Zilmar Wolney, há interessante reflexão sobre a coexistência entre a liberdade de 

expressão e o silêncio legal. No fechamento dessa parte, com o artigo intitulado “A 

importância dos contos de fada no desenvolvimento social e emocional da criança: 

uma análise psicopedagógica”, de autoria de Ana Paula Faracini, demonstra-se a 

relevância do uso dos contos de fada como poderoso instrumental metodológico 

para o processo ensino-aprendizagem. 

 Por sua vez, na última parte da revista são abordados os resultados das 

pesquisas efetivadas na área das ciências da saúde com os seguintes artigos, a 

saber: “A importância da higienização dos materiais pedagógicos utilizados na 
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prática pedagógica em ambiente hospitalar”, “Vivendo a EM: os relatos e as 

inquietações das portadoras” e “Análise físico-química da água potável fornecida 

pela Saneago em sete pontos do Bairro de Lourdes na cidade de Anápolis-Goiás no 

mês de outubro/2016”. No primeiro artigo, de autoria de Charles Lima, evidencia-se 

o necessário combate aos processos de transmissão de micro-organismos 

patogênicos, especialmente nos materiais pedagógicos utilizados no ambiente 

hospitalar. No segundo artigo, dos autores Danielle Ferreira, Jeferson da Silva, Leila 

Batista e Vanessa Costa, importante estudo de abordagem qualitativa e método 

descritivo é realizado, mostrando a maneira como o portador de Esclerose Múltipla 

(EM) vivência e enfrenta a doença a partir do seu diagnóstico. E, finalmente, no 

último artigo, dos autores Loise Costa e Vinícius Antônio, analisam-se as condições 

de potabilidade da água distribuída aos moradores do Bairro de Lourdes, na cidade 

de Anápolis-GO no mês de outubro de 2016, através de amostras coletadas em 

diferentes pontos do respectivo bairro. 

 Diante do exposto, então, a reunião dos artigos acima citados revela o 

caráter multidisciplinar que a Revista Altos Conhecimentos possui em sua linha 

editorial – buscar o conhecimento em diferentes áreas, sabendo que este só é 

possível com a contribuição de todos. Portanto, tenham uma boa leitura! 

 

Prof. Me. Tiziano Mamede Chiarotti 
Editor Chefe da Revista  

Altos Conhecimentos 
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OS PRECEITOS DE MARKETING APLICADOS À AGRICULTURA FAMILIAR  

 
THE MARKETING PRECEDENTS APPLIED TO FAMILY FARMING 

 
 

Adriano Felipe Neto 

Mestre em Ecologia e Produção Sustentável (PUC-GO), Especialista em Marketing e Comunicação (Faculdade) 
e em Gestão de Projetos (Faculdade). Consultor sênior de empresas e professor universitário. 

 
 
 

RESUMO: Os agricultores familiares são aqueles em que, propriedade e trabalho, estão 
ligados à família, e o trabalho se baseia no grupo familiar e não na exploração patronal. 
Esses agricultores quase sempre descapitalizados têm carência de capacitação para a 
gestão de seu empreendimento, e o marketing que evoluiu de simples ferramenta de 
administração para um sistema de gestão, muito pode contribuir para sua consolidação. Os 
agricultores familiares que trabalham com a produção leiteira, podem se beneficiar desse 
sistema de gestão e para isso devem estar capacitados para que consigam gerir o negócio 
de forma a atender suas necessidades e expectativas. 
 
Palavras chave: Agricultura Familiar. Produtores Leiteiros. Marketing. 
 
ABSTRACT: The farmers are those in which property and labor, are linked to family, and 
work is based on the family group and not at the farm employer. These farmers are often 
undercapitalized lack of capacity to manage its business, and marketing that has evolved 
from simple management tool to a management system, can greatly contribute to its 
consolidation. Family farmers working in dairy production, can benefit from this management 
system and it must be able to manage the business able to meet their needs and 
expectations. 
 

Key words: Family Agriculture. Milk Farmer´s. Marketing. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Com o mercado cada vez mais competitivo e o aumento de poder de 

negociação dos clientes, consequência da concorrência acirrada, as organizações 

precisam buscar formas de maximizar seus recursos através de um eficiente modelo 

de gestão. 

O marketing contemporâneo é considerado não apenas como vendas ou 

propaganda, mas como sistema de gestão, o que torna sua aplicação cada vez mais 
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necessária a todos os tipos de organizações, pois possibilita uma visão sistêmica e 

busca o equilíbrio entre a organização e seu público alvo. 

A agricultura familiar que por sua vez tem muita dificuldade para conseguir 

sua subsistência, sofre os efeitos das mudanças constantes no cenário econômico, 

perdendo cada dia mais o poder nas relações com sua cadeia produtiva.  

Os agricultores familiares, especificamente os produtores leiteiros, recebem 

esporadicamente o auxílio derivado de políticas públicas, em que a maioria das 

ações se volta para a atividade técnica e manejo de seu negócio. A gestão do 

empreendimento fica relegada a plano secundário e o controle, quando existe, é 

precário e as informações geradas não são utilizadas para a tomada de decisões. 

O presente artigo visa efetuar a revisão bibliográfica do tema, demonstrando 

a relevância em compreender a importância aos produtores leiteiros integrantes da 

agricultura familiar da implantação do sistema de marketing, para que possam se 

consolidar no mercado competitivo em que atuam. 

 
Agricultura familiar 

A definição de Lamarche (1993) é clara e conceitua a atividade agrícola 

familiar como uma unidade onde trabalho e a propriedade liga-se diretamente à 

família, existindo integração entre os fatores propriedade, trabalho e família que 

fundamentam a diferença da produção tipo patronal. Segundo Veiga (1996), a 

agricultura familiar ainda possui diferenças básicas em relação à agricultura patronal 

como ênfase na diversificação, na durabilidade de recursos naturais e qualidade de 

vida, trabalho assalariado apenas a título complementar e no uso de insumos 

internos. 

Pietrafesa (2002, p. 80) afirma que “Nesse caso, não estamos falando, 

unilateralmente, de propriedade familiar e de trabalho familiar, mas sim de 

exploração agrícola ancorada no trabalho familiar. Essa definição ajuda, 

fundamentalmente, a diferenciar processos de produção distintos ao tipo patronal.” 
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Percebe-se, portanto, que na agricultura familiar a produção é voltada para o 

consumo sendo o excedente usado como mercadoria de troca.  

Historicamente o agricultor familiar no Brasil consegue apenas o necessário 

para a sua subsistência, carecendo de políticas públicas que possibilitem a melhoria 

do sistema de produção e auxiliem na gestão de seu empreendimento, pois a 

maioria das políticas públicas existentes se dirige para os agricultores capitalizados, 

que não é o caso da maioria dos agricultores familiares. 

Percebe-se claramente a necessidade de melhoria na gestão do negócio e 

não somente na produção e manejo, o que requer a capacitação dos agricultores 

para que possam gerir com eficácia o empreendimento. 

 
Marketing 
 

Como observa Yanaze (2007), a expressão “Marketing” aparece pela 

primeira vez no final da II guerra mundial, numa época em que se buscava a 

reconstrução dos países devastados pelos conflitos armados. Os Estados Unidos 

lideraram todo o processo e instalaram empresas norte-americanas nesses países, 

de acordo com o plano Marshall. 

Com o pós-guerra, essas empresas, buscando o crescimento em terras 

estranhas, conheceram um novo tipo de consumidor, mais exigente, imediatista e 

com disposição de aproveitar melhor a vida por meio do consumo de produtos e 

serviços.  

O novo comportamento desse consumidor surge com as mudanças 

mundiais provocadas pela consciência do poder destrutivo da guerra e da 

necessidade de se pensar a vida em curto prazo, valorizando o conforto e os 

benefícios imediatos da vida, e não somente a médio e longo prazo como era feito 

até então, quando as pessoas se preocupavam mais em acumular bens, visando 

herança aos seus descendentes e perpetuação da fortuna do que usufruir as 

conquistas. Frente a esse consumidor, as empresas buscaram formas de conhecê-

lo melhor, para entender os motivos que os levam ao consumo. 
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Assim tem início nas universidades americanas as disciplinas dedicadas a 

estudar o mercado, e surge então a expressão Market Studies (mercadologia). Tudo 

isso no início da década de 50. 

Posteriormente, observando a limitação da expressão Market Studies que 

significa estudo do mercado, alguns acadêmicos passaram a usar a expressão 

“Marketing”, que tem maior abrangência, por usar a palavra “market” (mercado) com 

o sufixo “ing” indicando que tudo o que pode ser relacionado ao mercado está 

incluído no Marketing, isso incluía a pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, 

a gerencia de produtos, a logística de vendas, a precificação, o controle de vendas, 

a propaganda etc. Dotto (1998), admite que: 

Naquela fase as vendas estavam crescendo rapidamente na 
maioria dos setores econômicos. O problema era decidir onde situar 
o esforço da empresa. Alguém precisava unir os esforços de 
pesquisa, compra produção, embarque e vendas (DOTTO, 1998, p. 
49). 

 
O marketing se desenvolve, então, baseado na necessidade que as 

empresas tiveram em vista das mudanças em seu ambiente. Assim, visando 

solucionar os desafios do marketing, surge na década de 1960 com McCarthy que 

cria a teoria dos 4 P’s como solução estratégica dos problemas de marketing. 

Kotler (2006), afirma que: “McCarthy popularizou uma classificação dessas 

ferramentas chamada os quatro P’s: Produto, Preço, Praça (isto é, distribuição) e 

promoção.” 

Conforme Yanaze (2007), desde então houve grande evolução e o conceito 

de marketing não está mais ligado apenas aos 4 P’s, Product (produto), Price 

(preço), Place (lugar ou ponto de venda) e Promotion (promoção). Hoje, temos um 

conceito mais abrangente e atualizado, onde o Marketing não se restringe aos 

quatro P’s, entendendo que eles são os efeitos de todas as operações da empresa. 

Portanto, para ter um bom produto a empresa deverá ter recursos financeiros, 

humanos e materiais eficientes, além de processos de produção, sistemas 

administrativos, logística, e todas as suas políticas coerentes e eficazes.  
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Yanaze (2007), desenvolveu a teoria dos 3 Puts onde Inputs que em Inglês 

significa aquilo que se coloca para dentro, são as entradas ou os recursos humanos, 

materiais e financeiros, além da tecnologia e informações necessárias à operação 

da organização; Throughputs que significa, por meio de, ou por intermédio de, é a 

forma de se organizar, estruturar e operacionalizar a fim de atingir seus objetivos, e 

os outputs, que significa o que sai, ou o resultado dos processos anteriores, 

substituindo os antigos quatro P’s, através do Produto, Preço, Distribuição e 

Comunicação.   

A teoria dos 3 Puts demonstra a necessidade de se ter uma visão sistêmica 

da empresa, como se pode observar através da tabela 1. 

Tabela 1: Teoria dos Três Puts  

INPUTS THROUGHPUTS OUTPUTS 

 
 Recursos 

Financeiros 
 
 

 Recursos 
Humanos 

 
 

 Recursos 
Materiais 

 
 

 Tecnologias 
 
 

 Informações 
 

Processos: 
 De produção; 
 De compras. 

Sistemas: 
 Administrativo; 
 Financeiro; 
 Contábil. 

Política: 
 Vendas; 
 Lucros; 
 Gestão; 
 Atendimento; 
 Relacionamento com a 

comunidade; 
 Outras. 
 

Cultura organizacional 
Clima empresarial 
Logística 

 
 
 Produto 
 
 
 Preço 

 
 

 Distribuição 
 
 

 Comunicação 
 

Fonte: Yanaze (2007). 

Nota-se que a função do marketing não se restringe à propaganda ou 

vendas, como se entendia antes, mas que ele tem a função de coordenar, 

acompanhar, avaliar e corrigir todo o processo da empresa, desde sua 

infraestrutura, passando pelos processos de produção ou comercialização até 
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chegar aos Outputs, que como se pode perceber será apenas o resultado de todo 

um planejamento anterior. Yanaze (2007), reconhece que: 

[...] Entende-se que Marketing, longe de ser uma atividade de um 
simples departamento, é uma responsabilidade que envolve todos 
os elementos que compõem a organização. É uma administração 
sistêmica que mobiliza todos e cada um dos seus setores, com o 
objetivo de atender adequada e equilibradamente as demandas e 
as condições de mercado em que a empresa está inserida e do qual 
não pretende ser alijada (YANZE, 2007, p. 47). 
 

Assim percebe-se que o marketing não deve ser entendido como função 

isolada de um departamento, mas deve ser considerado como um sistema de 

gestão da empresa ou forma de administrá-la, o que exige uma mudança de 

paradigmas. 

Alguns imaginavam que o Marketing teria que ser aplicado apenas em 

grandes empresas. Porém fazer um diagnóstico avaliando todos os processos, e a 

partir daí determinar objetivos e traçar estratégias para atingi-los é dever 

principalmente dos pequenos empreendimentos, para que possam além de 

permanecer no mercado, buscar sua consolidação.  

Compreende-se que buscar o equilíbrio entre a organização e o mercado é 

tarefa do marketing, em que serão beneficiados os clientes externos e internos 

(colaboradores), a própria organização e por conseqüência a comunidade local e o 

meio ambiente. 

Entende-se, portanto, que a adequada gestão de marketing pode contribuir 

para a sustentabilidade da atividade em que seja implantado. 

 
Sustentabilidade nas atividades rurais e a produção leiteira 
 

Segundo Malayang III (2004), com a segunda guerra mundial surgiu a 

concepção de que o desenvolvimento é basicamente o crescimento econômico. 

Baseados, nessa idéia, foram determinadas metas crescentes para o PIB mundial 

de 5, 6 e 7% entre 1950 e 1980. 
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Essa definição de desenvolvimento visava o crescimento econômico como 

prioridade, o que causou danos ao meio ambiente e às pessoas. Conforme Carson 

(1962), os venenos utilizados na agricultura e nas indústrias destruíram populações 

de insetos e como decorrência os animais que dependiam de suas ações. 

Shambaugh et al. (2001), Vitug (1993) e Myers (1992) esclarecem que os abusos na 

exploração de florestas, rios, minerais e da biodiversidade, causaram a migração de 

comunidades bem como o comprometimento de suas culturas. 

Preocupado com esse cenário as nações unidas realizam em 1972 na 

cidade de Estocolmo a primeira conferência internacional sobre meio ambiente, 

onde foi formada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMAD), também conhecida como Comissão Brundtland. Essa comissão que era 

formada por personalidades, tinha a atribuição de analisar a relação existente entre 

meio ambiente e desenvolvimento. Somente em 1987 a comissão apresenta seu 

relatório em que consta um conceito de desenvolvimento sustentável e que vai de 

encontro à definição até então aceita de crescimento econômico como forma de 

desenvolvimento. Assim o mundo conhece o conceito decorrente da comissão que 

diz: “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”. E 

promove a visão de que o crescimento econômico deve considerar a qualidade 

ambiental e a questão social e cultural e tal conceito de Brundtland foi aceito e 

adotado pela comunidade internacional como uma grande evolução.  

Em 1992 a ONU promove no Rio de Janeiro – Brasil, a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou UNCED. Participaram 

do evento chefes de estado de mais de duzentos países e aproximadamente 

trezentos grupos da sociedade civil se encontraram em eventos paralelos, isso 

demonstrou a preocupação das pessoas com a questão do meio ambiente e 

sustentabilidade do planeta. Dessa conferencia surgiu a agenda 21 que define os 

princípios do desenvolvimento sustentável no mundo. 
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Depois da conferencia no Rio em 1992, surgem vários eventos ligados ao 

tema e em 2002 acontece a segunda conferencia da ONU sobre meio ambiente e 

desenvolvimento que foi realizada em Johanesburgo. 

Apesar dessas iniciativas e da evolução do conceito de desenvolvimento 

sustentável, o que se percebe nos dias atuais é que existe muito mais discurso dos 

diversos governos sobre as questões sociais e de meio ambiente do que ações 

efetivas. Percebe-se assim, que ainda são privilegiadas as metas de crescimento 

econômico como forma de desenvolvimento. 

A busca pelo desenvolvimento sustentável, especialmente no meio rural se 

mostra cada vez mais importante, pois, as atividades agropecuárias dependem dos 

recursos naturais para a produção e sustentação da atividade, bem como da 

tecnologia que auxilia o aumento de produtividade. Sobre isso Xavier e Dolores 

(2001), sustentam que 

[...] a base de recursos disponíveis (determinante de "com que se 
produz?") e o uso dado a estes recursos, assim como a tecnologia 
utilizada (que define o "como se produz?"), são questões 
substantivas para entender e definir a sustentabilidade rural a partir 
da perspectiva ambiental (XAVIER E DOLORES, 2001, p. 3). 

 
Compreende-se que a destruição dos recursos renováveis tanto pode ter 

origem no mau uso dos recursos, como pode ser causada pela utilização de 

tecnologias inadequadas. Portanto, a determinação da tecnologia adequada é 

fundamental à sustentabilidade da atividade. As soluções de manejo e uso de 

tecnológicas devem ter caráter individual a cada caso e somente deve ser definido a 

partir da análise dos recursos locais, estilo de gestão, capacidade de investimento e 

os objetivos estabelecidos. 

A busca pela equidade da produção agropecuária deve ser constante e 

significa o quanto equânime é a distribuição dos produtos, que muito pode contribuir 

para a diminuição das desigualdades sociais. Essa deve ser uma das metas 

daqueles que buscam a sustentabilidade nos empreendimentos rurais. 
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Assim, para alcançar a sustentabilidade, fica clara a necessidade de um 

planejamento adequando para que o produtor rural consiga o crescimento 

econômico em equilíbrio com a devida preservação do meio ambiente e a busca 

pela justiça social.  

O marketing compreendido como sistema de gestão, pode ser implantado 

como meio de alcançar essa sustentabilidade, através da correta utilização de 

metodologias e ferramentas que auxiliarão o desenvolvimento sustentável do 

empreendimento rural. 

Os pequenos produtores rurais que historicamente tem deficiências técnicas 

e de gestão na produção, tem tido cada vez mais dificuldades no momento de 

comercializar seus produtos. Lago et al (2006), admitem que: 

Na concepção moderna do comportamento do consumidor de 
alimentos, percebem-se mudanças de hábitos, com preocupações 
no que tange, principalmente, à qualidade sanitária e nutricional. 
Estas implicam a valorização de atributos que caracterizam certo 
produto, determinando a decisão final do consumidor (LAGO et al, 
2006, p. 3). 

 
Para buscar soluções a essas dificuldades é necessário que os produtores 

possam contar com um sistema de gestão que consiga integrar os vários esforços 

do empreendimento como a produção, logística, gestão e distribuição. O marketing 

é o sistema de gestão que permite ao gestor uma visão sistêmica do seu 

empreendimento, possibilitando alcançar os objetivos traçados. 

O produtor rural ao adotar o marketing como sistema de gestão, terá 

condições de buscar a sustentabilidade de seu negócio, alcançando equilíbrio entre 

o empreendimento e o mercado, que passa pela saúde econômico/financeira do 

negócio, a preservação de seu principal sistema de produção, ou seja, o meio 

ambiente, e, por conseguinte contribuirá com a comunidade local e a melhoria social 

através da criação de empregos e investimentos efetuados na região. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a intensificação da globalização, a competitividade está cada vez mais 

acirrada, o que exige dos empreendimentos mais eficácia na gestão. 

A agricultura familiar tem suas atividades voltadas apenas para a 

subsistência e encontra muita dificuldade em capitalizar-se para investimentos na 

solidificação do empreendimento. 

O marketing deve ser considerado não apenas como propaganda ou venda, 

mas sim, como um sistema de gestão que visa o equilíbrio entre expectativas e 

necessidades do empreendimento e do mercado. Entende-se que esse sistema de 

gestão pode e deve ser adotado em qualquer tipo de organização. 

A necessidade de fortalecimento dos empreendimentos rurais e 

principalmente dos produtores leiteiros integrantes da agricultura familiar é evidente, 

pois colabora para a manutenção do homem do campo em seu ambiente natural, o 

trabalho que antes era baseado na estrutura familiar vem se tornando cada vez 

mais difícil e hoje as grandes cidades estão superlotadas de trabalhadores rurais 

que se mudam em busca da subsistência que não conseguiram no campo. 

Diante do atual cenário, percebe-se a importância de um planejamento de 

marketing adequado na gestão das propriedades rurais para que se adéquem a 

esse mercado tão dinâmico e clientes cada vez mais exigentes, buscando o 

crescimento ou a solidificação com sustentabilidade. 
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Resumo: Este texto visa realizar uma análise jurídica sobre a evolução da organização do 
Município no Brasil, particularmente do período colonial até o da primeira república, quando 
a instituição municipal era regida pelas Ordenações do Reino português até a Constituição 
Republicana de 1891. A ideia é trazer ao leitor esclarecimentos acerca do desenvolvimento 
desta instituição. 
 
Palavras-chave: Direito Constitucional. Direito Municipal. História do Direito. 

 
Abstract: This text aims to carry out a juridical analysis on the evolution of the organization 
of the Municipality in Brazil, particularly from the colonial period until the first republic, when 
the municipal institution was governed by the Ordinations of the Portuguese Kingdom until 
the Republican Constitution of 1891. The idea is To bring to the reader clarification about the 
development of this institution. 
 
Keywords: Constitutional Law. Municipal Law. History of Law. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

 O artigo apresenta uma análise sobre a instituição municipal no Brasil nos 

períodos colonial, imperial e durante a Primeira República. A ideia básica é traçar 

sua trajetória, levando-se em consideração os dispositivos legais que as disciplinam, 

principalmente no tocante à sua criação, atribuições e organização territorial. 

Para percorrer o caminho enunciado no parágrafo anterior, divide-se o texto 

da seguinte forma: As origens do município no Brasil, A instituição municipal na 

Constituição de 1824 e, finalmente, a instituição municipal na Constituição de 1891. 

Na primeira parte, analisam-se as origens da instituição municipal no Brasil, no 

chamado período histórico colonial, quando essa organização era regulamentada 

pelas Ordenações Reais. Num segundo momento, mostra-se como era o município 

no período imperial, quando esta instituição é inserida, de forma expressa, no 

mailto:tizianomamedeadvogado@gmail.com
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ordenamento jurídico como parte da organização administrativa da nação. Por fim, 

num último momento, analisa-se o tratamento dispensado ao município no período 

da Primeira República, na denominada Constituição Republicana de 1891. 

 
AS ORIGENS DA INSTITUIÇÃO MUNICIPAL NO BRASIL 
  

Sabe-se que a instituição municipal na região que viria a ser o Brasil foi 

criada em 1532, quando a mesma estrutura administrativa do reino de Portugal se 

instalou na colônia por época da fundação da Vila de São Vicente, pois segundo o 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM (2012), as Ordenações Reais, 

regendo Portugal, também regeram o Brasil desde seu descobrimento até a 

Independência, em 07 de setembro de 1822.  

 De acordo com J. H. Saraiva (1979), as legislações que compunham as 

Ordenações Reais eram formadas pelas Ordenações Afonsinas, Manuelinas e 

Filipinas que adquiriram estes nomes por terem sido promulgadas, no caso das 

Ordenações Afonsinas, da junção de diplomas de leis avulsos da época da Dinastia 

Afonsina (1143-1383), mas só recebendo este nome com a primeira compilação 

sistemática da legislação portuguesa feita na época do monarca D. Afonso V (1438-

1481), no caso das Ordenações Manuelinas por época da Dinastia de Avis (1385-

1580), quando o monarca D. Manuel I (1495-1521) mandou compilar nova legislação 

a partir das anteriores e, finalmente, no caso das Ordenações Filipinas, com uma 

nova compilação de leis promulgadas a partir do período de sessenta anos, 

chamado domínio filipino, durante o qual os reis Filipe II, Filipe III e Filipe IV de 

Espanha cingiram a Coroa portuguesa em regime de monarquia dual que, a rigor, 

durou até 1668. 

No caso específico do município, são as Ordenações Reais que o 

regulamentam, mas, antes de qualquer coisa, deve-se ressaltar que, para evitar 

anacronismos, a administração colonial era muito diferente da que se tem 

atualmente e, para esclarecimento, recorre-se a análise de alguns historiadores que 

se debruçaram sobre o assunto1. 

                                                           
1 É somente com o constitucionalismo que ocorre a modernização da administração pública e, ainda, a 
separação dos poderes estatais, pois este movimento nasceu com o Estado Moderno, estruturando-se com as 
revoluções burguesas – Independência Americana, em 1776, e Revolução Francesa, em 1789 – e identificando-
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De acordo com o historiador Caio Prado Júnior, em sua obra “Formação do 

Brasil Contemporâneo”, editado pela primeira vez em 1942, as funções ou poderes 

do Estado na época do Brasil Colônia não estavam separados e substancialmente 

distintos em Legislativo, Executivo e Judiciário, tampouco as esferas paralelas e 

diferentes das atividades estatais como as de caráter geral, regional ou local. Para o 

autor, isso se deve, fundamentalmente, pelas seguintes razões abaixo citadas: 

 
O Estado aparece como unidade inteiriça que funciona num todo único, e 
abrange o indivíduo, conjuntamente, em todos seus aspectos e 
manifestações. Há, está claro, uma divisão de trabalho, pois os mesmos 
órgãos e pessoas representantes do Estado não poderiam desenvolver sua 
atividade, simultaneamente, em todos os terrenos; e nem convinha 
aumentar excessivamente o poder de cada qual. Expressão integral deste 
poder, e síntese completa do Estado, só o rei; das delegações que 
necessariamente faz do seu poder, nasce a divisão das funções. Mas uma 
tal divisão é mais formal que funcional; corresponde antes a uma 
necessidade prática que a uma distinção que estivesse na essência das 
coisas, na natureza específica das funções estatais. A própria divisão 
marcada, nítida e absoluta, entre um direito público, que diz respeito às 
relações coletivas, e privado, às individuais, distinção fundamental em que 
assenta toda estrutura do nosso direito moderno, deve ser entendida então, 
e entre nós, de uma forma bem diversa da dos nossos dias (PRADO 
JÚNIOR, 1995, p. 299). 

  

O que se deduz é que, conforme a citação, não se deve entender a estrutura 

administrativa do Brasil Colônia com a visão da atualidade administrativa do país ou 

com as divisões dos poderes estatais atuais, pois isto significa realizar o maior 

“pecado” do historiador: fazer uma análise anacrônica.  

As distinções existentes na estrutura estatal que compreende os órgãos e 

pessoas representantes do Estado desse período, portanto, são mais formais que 

funcionais, dado as características da monarquia absolutista portuguesa, cujo 

monarca era o representante de Deus na Terra. 

A título exemplificativo e com base nas informações fornecidas por R. Aguiar 

(2008), a organização do Poder Judiciário no Brasil Colônia era assim estabelecida, 

conforme o quadro exposto abaixo. 

 

                                                                                                                                                                                     
se com a ideologia liberal, em oposição ao absolutismo. Cf. NOGUEIRA, C. V. Direito Constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 1. 
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Quadro 1. Organização judiciária do Brasil Colônia 

 
 
 
1ª INSTÂNCIA 

Era formada por juízes singulares que eram 
distribuídos nas categorias de ouvidores, juízes 
ordinários e juízes especiais que, por sua vez, 
se desdobravam em juízes de vintena, juízes 
de fora, juízes de órfãos, juízes de sesmarias, 
dentre outros, com sede nas Vilas ou Cidades. 

 
 
 
2ª INSTÂNCIA 

Composta de juízes colegiados que atuavam 
nos chamados Tribunais de Relação, 
apreciando os recursos e embargos. O 
primeiro foi criado na Bahia, em 1587, depois 
foram criados no Rio de Janeiro, em 1751, no 
Maranhão, em 1812 e Pernambuco, em 1821. 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUPERIOR 

Era a terceira e última instância, com sede em 
Lisboa e se chamava “Casa da Suplicação”, 
sendo uma espécie de tribunal de apelação. 

 Fonte: AGUIAR, R. História do Direito. São Paulo: Saraiva, 2008, p.124.  
 
 

 Esse quadro mostra no caso do Judiciário, a sua organização mais 

funcional que formal, pois se misturavam com outras “esferas” da administração. 

Assim, de forma bem geral, conforme estabelece C. Froés (2006), a história da 

administração pública no período colonial brasileiro, pode ser entendida da seguinte 

forma: Capitanias Hereditárias (1534-1759), Governo Geral (1548-1759), Vice-

reinado (até 1808) e Brasil-Reino (1808-1821)2.  

Todas aquelas etapas possuem suas características específicas que, muitas 

vezes, existiram concomitantemente com outras, como é o caso da instituição 

municipal. Porém, para os objetivos aqui propostos, não se vai discutir os 

pormenores dessa estrutura como um todo, apenas se mostra alguns relatos para 

conhecer a organização territorial desse período. 

Conforme aponta Caio Prado Júnior, a administração geral do Brasil Colônia 

dividia-se em uma estrutura que começava de um “órgão” superior para outro 

inferior, com o Conselho Ultramarino, depois com as Capitanias que, 

                                                           
2 Cf. FROÉS, C. Administração Pública. Rio de Janeiro: UCB/EB, 2006. Essa estrutura é detalhada por A. E. 
Guerra em pesquisa do IBGE denominada “Evolução da divisão territorial do Brasil 1872-2010”. No entanto, 
existem outras obras que indicam outras nomenclaturas para a divisão territorial. Assim, utiliza-se esta divisão 
por ser mais didática. Ver, também, GUERRA, A. E. Breve histórico da configuração político-administrativa 
brasileira. In: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/default.htm. Acesso em: 20 de julho, 2012. 

http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/default.htm
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administrativamente, eram divididas em Comarcas que, por sua vez, dividiam-se em 

Termos, com sede em Vilas ou em Cidades. De acordo com R. Aguiar (2008), do 

ponto de vista legal, toda essa estrutura era regulada pelas Ordenações Reais que 

possuíam a seguinte divisão: 

 
O sistema jurídico que vigorava durante todo o período do Brasil 
Colônia era o mesmo que existia em Portugal, ou seja, as 
Ordenações Reais, compostas pelas Ordenações Afonsinas (1446), 
Ordenações Manuelinas (1521) e Ordenações Filipinas (1603), estas, 
fruto da união das Ordenações Manuelinas com as leis 
extravagantes em vigência. (...) Dividiam-se em cinco livros, com 
cada um deles contendo títulos e parágrafos: Livro I – Direito 
Administrativo e Organização Judiciária; Livro II – Direito dos 
Eclesiásticos, do Rei, dos Fidalgos e dos Estrangeiros; Livro III – 
Processo Civil; Livro IV – Direito Civil e Direito Comercial; Livro V – 
Direito Penal e Processo Penal (AGUIAR, 2008, pp. 122-124).  

 

Esse sistema jurídico regulamentava o Reino de Portugal e suas colônias e 

se estruturavam em cinco Livros e variados Títulos e Parágrafos com as respectivas 

funções estabelecidas na citação. A análise feita em tais diplomas legais, cuja 

consulta foi proporcionada nos textos em fac-símile elaborados pelo Instituto de 

História e Teoria das Ideias, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 

mostra que nas Ordenações Afonsinas, o Título XXVII ao XXXIV do Livro I tratam da 

instituição municipal e que na letra dessa lei a sede recebe o nome de Vila ou 

Cidade. Já nas Ordenações Manuelinas, o tratamento da instituição municipal é 

dado no Título XLV ao LVIII do Livro I e, por fim, nas Ordenações Filipinas, o 

tratamento é dado no Título LXV ao LXXXIX do seu Livro I. 

O que se pode perceber é que a instituição municipal vai sendo 

regulamentada aos poucos, de uma forma crescente, à medida que o Reino de 

Portugal vai aumentando suas possessões ultramarinas. Isso fica claro com o 

aumento dos Títulos que são utilizados para regulamentar a instituição municipal, 

pois nas Ordenações Afonsinas, os títulos são em número de apenas 08 (oito), já 

nas Ordenações Manuelinas esses números aumentam para 14 (quatorze) títulos, 

enquanto que nas Ordenações Filipinas, o número sobe para 25 (vinte e cinco) 

títulos, o que denota uma maior especialização. Embora não se deva esquecer que 

a instituição municipal, nesse período, era mais uma extensão do rei do que um 
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órgão estatal propriamente dito, constituindo-se mais em uma espécie de “ponta-de-

lança” da estrutura administrativa colonial, vez que era comum certa mistura entre 

aspectos religiosos, civis ou administrativos numa mesma instituição.  

Nesse ínterim, para se perceber mais didaticamente a estrutura municipal do 

Brasil Colônia atente-se ao que é estabelecido em pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE no ano de 2010: 

 
Quando os colonos chegaram para efetivamente ocupar a América 
portuguesa, eles se organizaram em torno de núcleos de 
povoamento, denominados de arraiais. À medida que se 
desenvolviam economicamente, esses núcleos ganhavam aportes 
populacionais e conseguiam se emancipar de outros núcleos mais 
antigos e desenvolvidos, assumindo gerência própria em assuntos de 
ordem civil, militar e religiosa. Passavam, então, à categoria de 
freguesias (paróquias). Com a elevação à categoria de freguesia, o 
povoado passava a ter um território delimitado, um cartório 
eclesiástico e um padre que passava a residir permanentemente na 
igreja (padre colado). A organização administrativa do povoado se 
completava ao ser elevado à categoria de vila, quando era criada e 
instalada a câmara municipal. Já quando a vila era elevada à 
categoria de cidade havia pouca ou nenhuma mudança em sua 
organização administrativa. A vila ou a cidade podiam ainda, 
dependendo de seu tamanho populacional, abarcar uma comarca, 
que é a divisão territorial que distribui a justiça na região. Os limites 
da comarca podiam coincidir com os limites de uma vila ou englobar 
várias vilas pequenas (GUERRA, 2010, p. 18). 

 

Ao que tudo indica, a instituição municipal passava por várias fases até 

chegar à sua consolidação, quando da criação e instalação da Câmara Municipal3, 

que podia ocorrer numa povoação com categoria de Vila ou de Cidade. Mas, o que 

se nota é que as funções desta organização são diversas da atual, pois durante sua 

trajetória rumo à efetivação, aquelas mesmas funções são de ordem civil, militar e 

religiosa até sua completa independência administrativa em relação a outro 

povoamento. No que tange a questão da categoria de Vila ou Cidade ser a sede 

                                                           
3 Conforme aponta Pontes e Faria, a Câmara Municipal era o órgão que administrava o município durante o 
período colonial e imperial brasileiro, apresentando funções executivas, legislativas e até judiciárias no caso do 
primeiro período, com algumas exceções a essa regra, como a instituição, pela primeira vez no Brasil, do cargo 
de Prefeito pela Província de São Paulo, em 11 de abril de 1835, mas como delegado do Executivo e de 
nomeação do Presidente da Província. A denominação de Prefeito como chefe do executivo municipal só será 
consagrado com a Constituição de 1934, no seu art. 13, inciso I. Cf. PONTES, D. R. e FARIA, J. R. V. Direito 
Municipal e Urbanístico. Curitiba: IESDE Brasil, 2009. 



 

 VOL. 02  N. 02  JUL./DEZ. 2017 

 

24 

 

municipal no período do Brasil Colônia, pesquisa realizada pelos autores Lima e 

Silva (2010) esclarece de forma cabal esse ponto: 

Nessa época, o aglomerado que sediava o município abrigando a 
câmara podia ser uma cidade ou uma vila. A diferença entre essas 
categorias não estava no tamanho ou importância do aglomerado, 
mas sim na sua origem: a fundação de uma cidade era um direito 
exclusivo da Coroa, enquanto as vilas podiam se originar de ações 
dos donatários, capitães ou governadores. Apenas em 1938 essa 
situação foi modificada pelo Decreto-Lei nº. 311 que determinou que 
as sedes de município teriam categoria de cidade (LIMA e SILVA, 
2010, p. 22). 

 

Como se pode perceber, a organização territorial do município no período 

colonial era dividida, num primeiro momento, em Arraiais que compreendiam 

incipientes núcleos de povoamento, depois, quando havia o seu desenvolvimento, 

passavam à condição de Freguesia, que era um povoamento mais consistente, com 

delimitação territorial e, também, com um cartório eclesiástico que tinha a função 

primordial de registro civil (expedir certidões de nascimento, casamento e óbito) e, 

finalmente, o coroamento da organização municipal era efetivado com a criação da 

Câmara Municipal, em povoado com categoria de Vila ou Cidade, em cuja sede 

ainda se instalava, no caso de haver um considerável tamanho populacional, uma 

Comarca, à qual cabia a distribuição da justiça.  

De acordo ainda com a historiografia sobre o tema, por todo o período 

colonial, a Coroa portuguesa sempre se preocupou com uma maior interferência nos 

assuntos da colônia brasileira, principalmente com a questão da arrecadação de 

riquezas e, também, com a autonomia dos povoados, em face das grandes 

distâncias entre a Metrópole e a Colônia, que eram restringidas, ora de forma tênue, 

ora de forma mais incisiva, pela ideia centralizadora das Capitanias, nos termos do 

que bem relata H. L. Meirelles (1996): 

No período colonial, a expansão municipalista foi restringida pela 
ideia centralizadora das Capitanias, afogando as aspirações 
autonômicas dos povoados que se fundavam e se desenvolviam 
mais pelo amparo da Igreja que pelo apoio dos donatários. Mesmo 
assim, as Municipalidades de então tiveram inegável influência na 
organização política que se ensaiava no Brasil, arrogando-se, por 
iniciativa própria, relevantes atribuições de governo, de 
administração e de justiça. Realizavam obras públicas, estabeleciam 
posturas, fixavam taxas, nomeavam juízes-almotacéis, recebedores 
de tributos, depositários públicos, avaliadores de bens penhorados, 
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alcaides-quadrilheiros, capitães-mores de ordenanças, sargentos-
mores, capitães-mores de estradas, juízes de vintena e tesoureiros-
menores. Julgavam injúrias verbais e, não raras vezes, num 
incontido extravasamento de poder, chegaram essas Câmaras a 
decretar a criação de arraiais, a convocar “juntas do povo” para 
discutir e deliberar sobre interesses da Capitania, a exigir que 
governadores comparecessem aos seus povoados para tratar de 
negócios públicos de âmbito estritamente local, a suspender 
governadores de suas funções e, até mesmo depô-los, como fez a 
Câmara do Rio de Janeiro com Salvador Correia de Sá Benevides, 
substituído por Agostinho Barbalho Bezerra (MEIRELLES, 1996, pp. 
28-29). 

 

A organização do município realizada pelas Câmaras Municipais, como é 

observado na citação, apresentava inúmeras atribuições decorridas, em sua maior 

parte, pela ausência da Coroa portuguesa, o que resultava numa maior autonomia 

municipal. Entretanto, quando ocorria maior interferência da Coroa, o conflito com 

outras “esferas” da administração colonial era inevitável. Outro dado que comprova 

as variadas atribuições do município colonial são as diversas funções atribuídas aos 

“munícipes”, como a nomeação de juízes-almotacéis – recebedores de tributos – 

dentre muitos outros. 

Sobre a centralização administrativa promovida pela Coroa portuguesa, é 

oportuno ainda mencionar que: 

 
Nessa fase colonial não havia incentivo à centralização 
administrativa nas cidades, mas sim nas capitanias; mesmo assim, 
os centros mais urbanizados, as vilas e cidades possuíam Câmaras 
Municipais (...): “As Câmaras possuíam finanças e patrimônio 
próprios. Arrecadavam tributos, nomeavam juízes, decidiam certas 
questões, julgavam crimes como pequenos furtos e injúrias verbais, 
cuidavam das vias públicas, das pontes e chafarizes incluídos no seu 
patrimônio”. Essas Câmaras eram controladas, de acordo com o 
autor referido, “sobretudo até meados do século XVII, pela classe 
dominante dos proprietários rurais e expressavam seus interesses”. 
Foi, ainda, a Câmara de Vereadores o órgão que sobreviveu e que 
ganhou novos contornos e atribuições no período pós-Independência 
e que se manteve até o momento atual (PONTES e FARIA, 2009, 
p.10). 

 

As categorias do município (divisão territorial), sua criação, assim como suas 

atribuições, são muito diferentes da atualidade, sendo que a Câmara Municipal 

reunia as atribuições legislativas, executivas e judiciárias, pois em sua estrutura 

organizacional no conjunto do Brasil Colônia havia o Presidente, três Vereadores 
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(que juntos eram encarregados das atribuições legislativas), um Procurador, dois 

Almotacéis e um Escrivão (encarregados das atribuições executivas), um Juiz de 

Fora vitalício (encarregado, especificamente, da justiça, da arrecadação e 

fiscalização dos tributos para a Coroa) e dois Juízes Comuns (encarregados das 

atribuições judiciárias), estes eleitos com os Vereadores. Assim sendo, para se 

visualizar de melhor maneira as informações sobre a instituição municipal nesse 

período, no quadro abaixo são definidas suas características: 

 
Quadro 2. A instituição municipal no período colonial 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

Categoria Criação Atribuição 

 
Arraial 

Iniciativa particular 
(colonos) para colonizar a 
América portuguesa 

 
Mero núcleo de povoamento 

 
Freguesia 

Iniciativa da Igreja 
Católica, em função do 
maior desenvolvimento 
econômico e populacional  

Delimitação territorial e cartório 
eclesiástico, que realizava o 
registro civil 

 
Vila ou Cidade 

Iniciativa particular 
(colonos), no caso de Vila4 
e pela Coroa portuguesa, 
no caso de Cidade 

Política, administrativa, 
financeira e judiciária, com a 
instalação da Câmara Municipal 

Fonte: Dados coligidos pelo autor e Guerra, A. E. Breve histórico da configuração político-
administrativa brasileira. In: IBGE: São Paulo, 2012. 
  

Com o processo de independência política da Colônia, que se torna o 

Império do Brasil, a instituição municipal se estrutura a partir de novos parâmetros. 

 
A INSTITUIÇÃO MUNICIPAL NA CONSTITUIÇÃO IMPERIAL DE 1824 
 
 

Como é conhecido, o evento que desencadeou o processo de emancipação 

política da antiga colônia portuguesa, originando um país, foi o fato ocorrido em 07 

de setembro de 1822, dia consagrado pela historiografia nacional para marcar a 

Independência do Brasil. Nos anos que se seguiram aquela data, ocorreram 
                                                           
4Fernando Lemes mostra que a iniciativa para criação de vilas durante o século XVIII, na capitania de Goiás só 
será da Coroa, por causa da necessidade de um maior controle da colônia  em função da mineração do ouro. 
LEMES, F. L. Pouvoir colonial et réseau urbain: Vila Boa de Goiás au XVIIIe siècle. In: ACERRA, M.; 
MARTINIÈRE, G.; SAUPIN, G. et VIDAL, L. Les Villes et le monde: Du Moyen Age au XXº siècle. Rennes: 
Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 126.  
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mudanças significativas do ponto de vista administrativo e político, porque houve a 

necessidade de sua organização como nação soberana.  

Conforme A. E. Guerra (2010), as antigas Capitanias se transformaram em 

Províncias, cuja divisão ficou assim estabelecida: 

 
Com a declaração da Independência do Brasil, em 1822, as antigas 
capitanias reais foram transformadas em províncias do Império do 
Brasil, assumindo basicamente os mesmos contornos daquelas. 
Algumas das capitanias reais haviam se fundido para formar uma 
capitania maior, como foi o caso da Capitania da Bahia. Essa surgiu 
a partir da junção de cinco capitanias: Porto Seguro, Ilhéus, Baía de 
Todos os Santos, Itaparica e Recôncavo da Baía. Outras surgiram a 
partir da elevação de comarcas em novas capitanias. À época do seu 
nascimento, o Império do Brasil contava com 18 províncias: Alagoas, 
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, São Pedro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo e Sergipe. Durante todo o período Imperial, a divisão 
administrativa do Brasil mudou apenas com a criação da Província 
do Amazonas, em 1850, desmembrada da Província do Pará e 
também com a elevação da Comarca de Curitiba à Província 
Independente, em 1853, com o nome de Província do Paraná 
(GUERRA, 2010, p. 19). 

 
Essa divisão foi realizada aproveitando-se a delimitação territorial já 

esboçada no período colonial, através das Capitanias, mas, como observado, com a 

nomenclatura de Províncias. Este modelo permaneceu por quase todo o período do 

Brasil Imperial, surgindo mais tarde outras divisões. 

No que diz respeito ao ordenamento jurídico e seguindo a tendência política 

dos países europeus e da América do Norte, houve a necessidade de adequar à 

estrutura herdada do período colonial a nova condição de Brasil Império, pois: 

 
Com a solidificação da Independência, havia necessidade de formar 
o novo arcabouço jurídico do jovem país. Para isso, duas principais 
medidas foram tomadas: a criação de cursos jurídicos nacionais e a 
substituição das Ordenações Filipinas por nova legislação. Inicia-se 
então a grande tarefa dos legisladores, que precisavam reformar 
praticamente todas as instituições remanescentes do Antigo Regime, 
como a justiça, o governo e a fazenda (AGUIAR, 2008, p.135). 

 

As instituições coloniais são reformadas, tanto as de justiça, quanto as de 

governo ou as relativas à fazenda. Foi preciso uma nova legislação para substituir a 
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anterior que determinou a passagem da monarquia absolutista para a 

parlamentarista, principalmente no que dizia respeito às questões inerentes à forma 

de governo, divisão de poderes, aos direitos e garantias individuais, entre outros, tal 

qual pregava o liberalismo5, que defendia a ideia de se possuir uma Constituição 

para reger as relações do Estado consigo mesmo, com outros Estados soberanos e 

com sua população.  

 No que se refere à divisão dos poderes, isso foi estabelecido no Art. 9º da 

Constituição Imperial, que prevê como poderes do Império os seguintes: Poder 

Legislativo, Poder Moderador, Poder Executivo e Poder Judiciário. No caso desse 

último Poder, em 29 de novembro de 1832 foi aprovado o Código de Processo 

Criminal que alterou substancialmente o direito brasileiro, definindo sua estrutura 

que também serviu para a justiça civil e teve como principal característica o juizado 

de instrução, de perfil contraditório, dirigido pelo juiz de paz, leigo e eleito conforme 

segue: 

 
Quadro 3. Organização do judiciário no Brasil Império 

 
1ª INSTÂNCIA 

Era formada por juízes de direito, juízes 
municipais, juízes de paz, promotores de 
justiça e jurados, com sede em Vilas ou em 
Cidades. 

 
2ª INSTÂNCIA 

Apreciava os recursos e se compunha das 
“Juntas de Paz” ou das “Juntas de Relações, 
com sedes no Rio de Janeiro, Salvador, São 
Luís e Recife. 

 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Era a última instância, com sede no Rio de 
Janeiro e havia a apreciação apenas do 
recurso de revista. 

Fonte: AGUIAR, R. História do Direito. São Paulo: Saraiva, 2008.  
 
 

Neste caso específico, e sem se ater às explicações mais gerais sobre o 

tema constitucional ou os poderes estatais, a instituição municipal passa a ser 

tratada no texto da Constituição Imperial de 1824, em seu Título VII, particularmente 

no Capítulo II, da seguinte maneira: 

                                                           
5 Esse movimento ganhou ímpeto a partir do século XVIII e defendia a liberdade pessoal, o individualismo, a 
representação política, divisão dos poderes, descentralização administrativa, entre outros. No aspecto jurídico, 
de acordo com o autor, o liberalismo foi o fio condutor no discurso dos brasileiros, que defendiam a luta contra o 
sistema colonial, os monopólios e estancos, o fisco, a antiga administração da justiça, a administração 
portuguesa etc. Cf. AGUIAR, R. História do Direito, op. cit., p. 1.  
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Art. 167. Em todas as Cidades, e Villas ora existentes, e nas mais, 
que para o futuro se criarem haverá Câmaras, às quais compete o 
Governo econômico, e municipal das mesmas Cidades, e Villas.  
Art. 168. As Câmaras serão eletivas, e compostas do número de 
Vereadores, que a Lei designar, e o que obtiver maior número de 
votos, será Presidente.  
Art. 169. O exercício de suas funções municipais, formação das suas 
Posturas policiais, aplicação das suas rendas, e todas as suas 
particularidades, e úteis atribuições, serão decretadas por uma Lei 
regulamentar. 

 
Nos dispositivos constitucionais citados, fica clara a liberdade concedida ao 

município, no sentido do exercício de suas funções municipais. Ocorre que tais 

liberdades são mais caracterizadas no sentido do ordenamento do município, no que 

se refere às suas atribuições meramente administrativas determinadas pela Lei 

Regulamentar de 1º de outubro de 1828, que regulamentou aqueles dispositivos 

constitucionais, do que transformar a criação, as categorias ou as atribuições 

existentes no município.  

Sobre a questão apontada no parágrafo anterior, que apresenta a regulação 

do município no conjunto do ordenamento jurídico imperial, Pontes e Faria (2009) 

escrevem o seguinte: 

 
Em 1828, uma lei ordinária, que vigorou até a Proclamação da 
República, definiria os contornos da nova etapa de autonomia local 
dos municípios, instituindo a estrutura organizacional das 
administrações municipais. Tal lei tratava basicamente das seguintes 
questões: (I) a formação e organização políticas das Câmaras; (II) as 
posturas municipais e o “poder de polícia” nos municípios; (III) a 
aplicação das rendas e; (IV) a estrutura funcional de seus servidores. 
Seguiu-se a esta lei o Ato Adicional, de feição federalista (Lei nº. 16, 
de 12 de agosto de 1834, que alterava a Constituição de 1824 em 
alguns pontos), que também apresentava como objetivo a 
descentralização das decisões administrativas, mas subordinando os 
municípios às assembleias legislativas provinciais (PONTES e 
FARIA, 2009, p. 11). 

 

O município desse período passa a ter autonomia administrativa, que se 

define, na percepção de Petrônio Braz (2008), explicando isso no momento 

presente, como o “poder de se organizar juridicamente através de lei orgânica 

própria, sem a tutela do Estado-membro, e de dispor sobre sua própria 
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administração em tudo que respeita aos interesses locais”6. A autonomia 

administrativa, para o autor, abarca as capacidades de autoadministração e 

normativa própria, significando, para a primeira, como a propriedade de se organizar 

da melhor maneira para o atendimento das suas demandas e, para a segunda, 

implica a participação do Poder Legislativo, ou seja, de elaborar leis.  

Nesse aspecto, trazendo a colocação citada alhures ao contexto em análise, 

o município no Império do Brasil deixa de ter atribuições políticas, financeiras e 

jurídicas como de fato possuía no período colonial e passa a ser subordinado às 

Assembleias Provinciais, nos termos do Ato Adicional7 nº. 16, de 12 de agosto de 

1834, mais tarde complementada pela Lei nº. 105, conhecida como a Lei de 

Interpretação do Ato Adicional, votada e promulgada em 12 de maio de 1840.  

A Constituição Imperial, no seu Capítulo II do Título VII, ao ser outorgada em 

25 de março de 1824 estatuía amplas liberdades às municipalidades, numa espécie 

de continuação às atribuições municipais do período colonial. Porém, ao ser 

regulamentado este dispositivo pela Lei Regulamentar de 1828, tais liberdades 

foram limitadas, sendo confirmada pelo Ato Adicional de 1834 e, posteriormente, 

com a Lei nº. 105 procurou-se dar interpretação mais ampla a dispositivos do Ato 

Adicional, de modo a restituir algumas franquias ao município, mas esta indefinição 

apenas refletia os antagonismos que ocorria em nível nacional entre liberais e 

conservadores que, invariavelmente, reivindicavam ora uma maior centralização, ora 

uma maior descentralização do poder central8.  

Apesar da conjuntura política apontada anteriormente, a atribuição municipal 

sem a tutela da Província seria somente a de realizar obras ou dispor sobre serviços 

no seu território, pois as questões financeiras, por exemplo, seriam dadas pela 

Coletoria Provincial que, por sua vez, estavam subordinadas ao poder central. Já as 

questões inerentes à atribuição política, estas seriam apenas relativas à eleição de 

Vereadores ou Conselheiros para legislar sobre assuntos estritamente locais e, por 

seu turno, as atribuições judiciais seriam mais inerentes ao Poder Judiciário local 

                                                           
6 BRAZ, P. Manual do Assessor Jurídico do Município. Teoria e Prática. Campinas: Servanda, 2008, p. 79.  
7 Essa espécie legislativa correspondia a Emenda Constitucional e que era um mecanismo legal para alterar 
dispositivo constitucional. Cf. NOGUEIRA, O. Constituições Brasileiras: 1824. Brasília: Senado Federal/MCT, 

2001, p. 79. 
8 Cf. MEIRELLES, H. L. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. 
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através dos Termos e das Comarcas e não mais aos municípios enquanto órgão 

administrativo.  

Para elucidar um pouco mais as atribuições do município no período 

imperial, H. L. Meirelles (1996) enfaticamente salienta que: 

 
Na vigência da Lei regulamentar de 1828, que perdurou até a 
República, as Municipalidades não passaram de uma divisão 
territorial, sem influência política e sem autonomia na gestão de seus 
interesses, ante a expressa declaração daquele diploma legal de que 
as Câmaras eram corporações meramente administrativas (art. 24). 
(...) Nem assim ficaram as Municipalidades aptas a uma boa 
administração, porque a Lei regulamentar de 1828, que uniformizara 
toda a organização dos Municípios, não lhes dava órgãos adequados 
às suas funções. Não havia um agente executivo próprio do 
Município; exercia parcialmente essas atribuições o procurador, cuja 
atribuição principal era a de arrecadar e aplicar as rendas do 
Conselho e postular em nome da Câmara perante os juízes de paz 
(art. 81) (MEIRELLES, 1996, p. 30). 

 
Numa outra colocação, Petrônio Braz (2009) elucida de forma mais 

detalhada essa questão, ao relatar que no Império “transferiu-se para as Províncias 

a titularidade do direito de definir as rendas municipais. As Câmaras Municipais, que 

detinham as responsabilidades administrativas, cabiam, em regra, tão somente o 

direito de solicitar recursos ao Conselho Geral da Província”, mostrando sua 

completa subordinação nas questões relativas às finanças9.   

Quanto ao aspecto de criação de município, isto ficou a cargo, 

subsidiariamente, da iniciativa popular com o aval fundamental da Província que, em 

última análise, conferia os seus atos constitutivos. Na luta entre centralização e 

descentralização do poder central no Império, ao município não houve maior 

discussão sobre sua importância no conjunto do país como um ente estatal, por 

exemplo, pois esta relevância ficou entre governo imperial e provincial: 

 
A constatação nesse cenário, que sintetiza a leitura dos municípios 
no Império, é a de que se verifica que nesse período não houve 
governo municipal autônomo, tendo em vista que a construção 
federalista que se iniciara atribuíra poderes basicamente às 
províncias, mas que é a partir da Independência que os municípios 

                                                           
9 Cf. BRAZ, P. Tratado de Direito Municipal. 3 vols. Leme: Mundo Jurídico, 2009, p. 74. 
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passam a apresentar visibilidade e que é dado a estes um tratamento 
constitucional (PONTES e FARIA, 2009, p. 12). 

 
Como se vê, não é dado ao município o mesmo tratamento que era dado no 

período colonial, mas ao menos sua importância é reconhecida, porque tal 

organização aparece no texto constitucional. As categorias ou divisão territorial do 

município continuam do mesmo modo, com algumas pequenas modificações. 

Quando se trata do início do povoamento, recebe o nome de Arraial ou Curado e, 

com seu desenvolvimento, passa a ser considerada Freguesia com sede de cartório 

eclesiástico e delimitação territorial, chegando, finalmente, à categoria de Vila ou 

Cidade, que é a culminância da organização municipal, quando esta adquire 

emancipação política.  

No quadro a seguir, ficam explicitadas as informações sobre o município 

dessa época. 

 
Quadro 4. A instituição municipal no período imperial 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

Categoria Criação Atribuição 

Arraial ou Curado Iniciativa de particulares 
(povo) ou da Igreja 
Católica para povoamento 

Mero núcleo de povoamento 

Freguesia Iniciativa de particulares 
(povo) e da Igreja Católica, 
em função do maior 
desenvolvimento 
econômico e populacional  

Delimitação territorial e cartório 
eclesiástico, que realizava o 
registro civil 

Vila ou Cidade Iniciativa de particulares 
(povo) e da Província 
(Estado), no caso de Vila 
havia 7 (sete) 
Conselheiros e, no caso 
de Cidade, 9 (nove) 
Conselheiros 

Administrativa e legislativa, no 
que se refere ao peculiar 
interesse, com a instalação da 
Câmara ou Conselho Municipal 

Fonte: Dados coligidos pelo autor e Guerra, A. E. Breve histórico da configuração político-
administrativa brasileira. São Paulo: IBGE, 2010. 
 

Tais características são parecidas com as do período colonial, sendo 

necessário somente definir mais claramente as categorias existentes na divisão 

territorial do município. Daí que, explicando essa questão, João Dornas Filho (1938) 

mostra que em função do Regime do Padroado e que perdurou durante o período 
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imperial, a Igreja Católica é que fazia às vezes do Estado, pois era a religião oficial 

do Império do Brasil e este tinha o dever de pagar salários para padres e bispos, 

ficando como competência dessa congregação religiosa realizar o registro civil10.  

Assim, o início do povoamento correspondia ao Arraial ou Curado, que 

pressupunha a existência de uma capelinha, que fornecia a sua legalidade, mas sem 

a presença permanente de um padre. Já na categoria de Freguesia havia o 

chamado “padre colado” e, finalmente, quando havia a emancipação política em 

relação a outro município, a sede municipal podia ser numa povoação com categoria 

de Vila ou de Cidade, sendo a única diferença a quantidade de Conselheiros ou 

Vereadores, regra esta disciplinada pela Lei Regulamentar de 1828, em seu artigo 

1º. Com o fim do Império, por seu turno, o município passa a ter tratamento diverso 

no ordenamento, aparecendo o termo “peculiar interesse”.  

 
A INSTITUIÇÃO MUNICIPAL NA CONSTITUIÇÃO DE 1891 
 

Com a mudança do regime político proporcionado pela Proclamação da 

República, em 15 de novembro de 1889, o país adota a forma republicana, tal qual o 

modelo norte-americano, com sistema de governo presidencialista e forma estatal 

composta11. As instituições administrativas, políticas e jurídicas, por assim dizer, 

sofrem reformulações para se adequar a esta forma de Estado, exigindo uma nova 

dinâmica de funcionamento. Por sua vez, o município sofre outra grande 

reformulação, estruturando-se como uma nova organização para se adequar à 

República brasileira, v.g., as províncias passam a ser os estados-membros, de 

acordo com o que é relatado a seguir por A. E. Guerra (2010): 

                                                           
10 Cf. DORNAS FILHO, J. Padroado e a Igreja brasileira. São Paulo: Nacional, 1938. De acordo com M. Faggion, 
o Decreto nº 5.604/1874 regulamentou o registro civil no Império do Brasil, mas somente alguns municípios 
maiores é que deram início à criação destes ofícios, os chamados “Cartórios de Registro Civil”. Cf. FAGGION, M. 
C. B. O Registro Civil. Belo Horizonte: Água Branca, 2000. Por sua vez, conforme T. Bastos, apenas a partir de 
1888, por força do Decreto nº 9.886 é que se universaliza esse registro pelos cartórios civis, deixando de ser 
uma prerrogativa da Igreja Católica. BASTOS, J. T. Registro civil na República: nascimentos, casamentos e 
óbitos. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1909.  
11 Para Dallari Júnior, a forma de governo representa a organização dada ao Estado no desenvolvimento de suas 
atividades, sendo a forma republicana norteada pela vontade popular, condutora da gestão da coisa pública e o 
presidencialismo caracteriza-se por ter a função executiva exercida de modo unipessoal, ou seja, a chefia de 
Estado e a chefia de governo são exercidas pela mesma pessoa: o presidente. A forma composta, por seu turno, 
é identificada a partir da existência de mais de uma esfera de poder político. Cf. DALLARI JÚNIOR, H. A. Teoria 
Geral do Estado Contemporâneo. São Paulo: Rideel, 2008. 
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Em 1889, com a Proclamação da República, as antigas províncias 
brasileiras passaram à categoria de estados, mantendo as mesmas 
fronteiras. O Império do Brasil passou a denominar-se Estados 
Unidos do Brasil, seguindo o modelo americano de governo. (...) A 
federação brasileira nasceu, então, com 20 estados mais o Distrito 
Federal. Desde o ano de 1834, através do Ato Adicional nº. 12, a 
cidade do Rio de Janeiro havia sido desligada da província de 
mesmo nome e passado a abrigar a Corte, sob a forma de município 
neutro. A administração da província passou a ser sediada na cidade 
de Niterói. Com a Proclamação da República, o município neutro foi 
transformado na pessoa jurídica do Distrito Federal, capital do Brasil 
(GUERRA, 2010, pp. 19-20). 

 

Com o exposto, fica evidente que a conformação dos Estados Unidos do 

Brasil possuía o mesmo formato do Império, mas a dinâmica de funcionamento ou 

os mecanismos legais que disciplinam o país são reformulados. A capital da 

República continua sendo o Rio de Janeiro, transformando-se em Distrito Federal 

que passa a ser a tradição adotada, no caso do município, para se denominar 

núcleos de povoamento mais urbanizados de sua organização territorial – o 

chamado Distrito, que equivalia ao termo Freguesia dos períodos anteriores. Quanto 

à divisão dos poderes, estes passam a ser o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 

No que tange ao Poder Judiciário, este é disciplinado nos artigos 55 a 62 da 

Constituição de 24 de fevereiro de 189112.  

Em prosseguimento, no contexto temporal ora em análise e de acordo com o 

autor citado no parágrafo anterior, a mais alta corte brasileira era o Supremo 

Tribunal Federal, cuja criação foi dada pelo Decreto nº. 858, de 11 de outubro de 

1890 e que também organizou a justiça federal, com tribunais federais e juízes 

federais, mas que não seguiu rigorosamente o modelo norte-americano. Assim, por 

este instrumento legal, a última instância passa a ser o Supremo Tribunal Federal, 

seguida pela segunda instância federal com sede nas capitais dos estados-membros 

e Distrito Federal, tendo como segunda instância estadual o Superior Tribunal de 

Justiça, Tribunal de Justiça, Tribunal de Relação, Superior Tribunal ou Tribunal 

                                                           
12 Para um maior detalhamento de tal poder, sugere-se conferir a importante obra de Carlos Fernando Mathias 
“Notas para uma história do judiciário no Brasil”, que mostra detalhadamente a organização judiciária no país, 
desde o período colonial aos dias atuais, mostrando as três instâncias existentes na época. Cf. MATHIAS, C. F. 
Notas para uma história do judiciário no Brasil. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009. 
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Superior de Justiça, de acordo com a nomenclatura de cada estado-membro e com 

sede nas respectivas capitais. A primeira instância era localizada nas Comarcas, 

cuja sede ficava nas cidades e, subsidiariamente, nos Termos, cuja sede localizava-

se nas Vilas e que eram, substancialmente, separadas como órgão público com 

função de prestação jurisdicional. 

Como se pode perceber há uma nítida divisão dos poderes, e isso fica mais 

explicitado com a criação da justiça federal, que passa a dirimir questões ligadas ao 

ente estatal União e com sua separação em relação à segunda instância estadual. 

As divisões administrativas, por sua vez, são mais bem definidas, pois deixam de ser 

mais formais e passam a ser mais funcionais, diferentemente do período colonial ou 

do imperial, já que a diferença mais clara é a extinção do poder moderador, o que 

pressupõe uma maior profissionalização da administração pública.  

Com base nesse autor a composição do judiciário se dava da seguinte 

forma: 

 
Quadro 5. Organização judiciária da Primeira República 

 
1ª INSTÂNCIA 

Era formada por juízes de direito, municipais, de 
comarca ou distritais, juízes de paz e tribunais 
do júri, com sede em Vilas ou em Cidades. 

 
 
2ª INSTÂNCIA 

Justiça Federal – era formada por seção 
judiciária composta de 21 juízes com sede na 
capital de cada Estado-Membro;  
Justiça Estadual – era formada de acordo com 
cada Estado-Membro, pois a Constituição 
facultava a sua organização judiciária, com sede 
na respectiva capital e desde que respeitasse 
os princípios constitucionais da União. 

 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Era a última instância, com sede no Rio de 
Janeiro, composta de 15 juízes, nomeados pelo 
Presidente da República e com aprovação do 
Senado. 

Fonte: Dados coligidos pelo autor e Mathias, C. F. Notas para uma história do judiciário no 
Brasil. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009.  

   
No que se refere à organização político-administrativa do município, do 

ponto de vista legal, a Constituição Federal de 1891 apenas realiza o seu tratamento 

num único dispositivo constitucional, o artigo de número 68. Esse artigo prescreve 

que o estado-membro deve se organizar de forma que fique assegurada a 
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autonomia dos municípios em tudo o que diz respeito ao seu “peculiar interesse”, 

termo que foi reutilizado nas Constituições posteriores, exceto a de 1988.  

Sobre o assunto, realizando uma espécie de parênteses e conforme aponta 

Petrônio Braz (2009), citado anteriormente, o conceito “peculiar interesse” se 

confunde com predominante interesse, que possui caráter restritivo e limitado, 

contrariamente ao interesse local. O termo foi utilizado na Constituição de 1988, por 

ser abrangente e não limitado, cujo significado é a capacidade de decretação e 

arrecadação dos tributos de sua competência, aplicação de suas rendas e 

organização dos serviços públicos locais, o que permite inferir sobre a pouca 

autonomia dada aos municípios no período da Primeira República até a Emenda 

Constitucional de 1969.  

Com efeito, muitos autores que escreveram sobre a questão da autonomia 

municipal na Primeira República são concordes em explicitar que isto não existiu 

nesse período da história brasileira, a ponto de H. L. Meirelles (1996) ser mais 

enfático quando escreve que: 

 
Durante os 40 anos em que vigorou a Constituição de 1891 não 
houve autonomia municipal no Brasil. O hábito do centralismo, a 
opressão do coronelismo e a incultura do povo transformaram os 
Municípios em feudos de políticos truculentos, que mandavam e 
desmandavam nos seus distritos de influência, como se o Município 
fosse propriedade particular e o eleitorado um rebanho dócil ao seu 
poder (MEIRELLES, 1996, pp. 31-32).  

 

Sem adentrar no mérito acerca da conjuntura estadual ou nacional 

(coronelismo ou dos mecanismos políticos da Primeira República), o certo é que o 

município sofre com as interferências políticas do estado-membro, ficando 

comprometida a sua autonomia. As atribuições do município passam a ser ou as 

políticas ou as administrativas ou ambas, de acordo com as constituições estaduais 

que o disciplinam13. A diversidade de atribuições que é dada ao município é 

explicada pela grande autonomia que os estados-membros possuem nesse período 

da história brasileira e isso é confirmado por H. L. Meirelles (1996) ao mostrar que 

                                                           
13 Ibidem. A atribuição política no período da “República Velha” ocorreu apenas em oito Estados, cujo chefe do 
Executivo poderia ter as seguintes denominações: Prefeito, Intendente (o mais usual) ou Presidente Municipal e 
passou-se, ainda, a dividir os órgãos municipais em Legislativo, com sede na Câmara Municipal e em Executivo, 
cuja sede mais usual era a Intendência Municipal. Nos outros Estados, o chefe do executivo era nomeado.  
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“nos regimes das Constituições Federais anteriores a de 1988, a quase totalidade 

dos Municípios brasileiros, à exceção do Estado do Rio Grande do Sul, adotava o 

sistema de leis orgânicas estaduais para reger a organização e administração de 

todos os seus Municípios”14. 

Com a grande liberdade legislativa que o estado-membro possuía no 

período da Primeira República, a criação, organização territorial e atribuições 

municipais são regulamentadas por leis estaduais que, geralmente, em função do 

contexto político da época, sofre uma série de limitações pelo governo estadual. Um 

exemplo disso é aquele que permite ao estado-membro contrair empréstimos no 

exterior sem autorização federal, o que explica o grande desenvolvimento do Estado 

de São Paulo, que no período contraiu empréstimos de monta no exterior para 

subsidiar seu desenvolvimento econômico e que não foi seguido pelos outros 

Estados da Federação. 

Ademais disso, a criação da instituição municipal era prerrogativa do estado-

membro que, para dar um caráter mais democrático ao acontecimento, permitia a 

iniciativa popular apenas para confirmar os atos constitutivos do município. A regra 

era se utilizar do município para fins eleitoreiros, principalmente porque os chefes 

dos executivos municipais estavam virtualmente nas “mãos” das oligarquias 

estaduais: 

 
Os prefeitos eram eleitos ou nomeados ao sabor do governo 
estadual, representado pelo “chefe” todo-poderoso da “zona”. As 
eleições eram de antemão preparadas, arranjadas, falseadas ao 
desejo do “coronel”. As oposições que se esboçavam no interior 
viam-se aniquiladas pela violência e pela perseguição política do 
situacionismo local e estadual. Não havia qualquer garantia 
democrática. E, nessa atmosfera de opressão, ignorância e 
mandonismo, o Município viveu quatro décadas, sem recurso, sem 
liberdade, sem progresso, sem autonomia (MEIRELLES, 1996, p. 
32). 

 

Essa situação marcou a Primeira República na chamada “política dos 

governadores”, segundo o qual o jogo político era sustentado pela alternância do 

poder federal entre políticos paulistas ou mineiros representantes das oligarquias 

                                                           
14 Idem, p. 75. 



 

 VOL. 02  N. 02  JUL./DEZ. 2017 

 

38 

 

dos respectivos Estados. A regra para a criação de município, então, era dada pelo 

governo estadual15, que cabia a concretização dos atos constitutivos do município. 

Quanto ao aspecto ligado à divisão territorial do município, os mesmos 

critérios eram estabelecidos, pois a regra era o estado-membro determinar a sua 

organização, tal qual a criação de município, porque é sabido que: 

 
(...) as constituições anteriores a de 1967 não impunham regras ao 
estado-membro para a criação de municípios. Coerente com a 
ortodoxia do federalismo clássico, entendeu-se que o critério de 
divisão territorial e administrativa de cada estado era matéria incluída 
no seu poder de auto-organização: exigiu-se apenas dos estados 
que, uma vez criados, aos municípios se assegurasse a autonomia, 
que não se definiu no texto de 91, mas passa a ter o seu conteúdo 
mínimo demarcado na Constituição, a partir de 1934 (BRAZ, 2009, p. 
467).  

 

O federalismo brasileiro instituído pela Constituição de 1891 só previa como 

entes estatais a União e o Estado-Membro, seguindo o modelo de federação 

adotado pelos Estados Unidos da América, não cabendo ao município, na prática, 

nenhuma autonomia, apesar de que o texto constitucional previa que o estado-

membro a garantisse.  

De qualquer modo, para maior esclarecimento do tema, a divisão territorial 

seguia as seguintes etapas: Povoado, Distrito e Vila ou Cidade. A primeira etapa 

correspondia ao início do aglomerado populacional, sem qualquer importância ou 

autonomia em relação a outro município, pois pertencia ao mesmo. A segunda 

etapa, por sua vez, representava a existência de um aglomerado urbano mais 

consistente, com a presença de maior urbanização, delimitação territorial e a 

presença de juizado de paz16 que, diferentemente do período imperial, possuía 

                                                           
15 Conforme se pode atestar na Constituição do Estado de Goiás de 1891, em seu Título II, em seu Art. 19, que 
dispõe o seguinte: “O poder municipal terá sua sede nas cidades e vilas ora existentes e nas que de futuro se 
criarem”. 
16 Conforme aponta Petrônio Braz, o Distrito é sede de juizado de paz, que a lei estadual regulamenta. O juiz de 
paz, cargo eletivo e remunerado, tem além da competência para celebrar casamentos, o exercício de atribuições 
conciliatórias, sem caráter jurisdicional. Cf. BRAZ, P. Manual do Assessor Jurídico do Município Teoria e Prática, 
op. cit., p. 86. No período imperial o juiz de paz também era cargo eletivo, cuja eleição se dava na Freguesia ou 
em capela curada e, além das atribuições conciliares, suas competências estendiam-se às áreas de natureza 
administrativa e policial. Com a proclamação da república e o fim do regime do padroado, ao juizado de paz 
coube a celebração de casamentos. Cf. MATHIAS, C. F. Notas para uma história do judiciário no Brasil, op. cit., 
p. 159. 
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outras atribuições. Por fim, a última etapa, assim como nos períodos anteriores já 

analisados, correspondia à culminância da organização municipal, com a elevação à 

categoria de Vila, nomenclatura ainda adotada por alguns estados-membros ou de 

Cidade, obtendo sua autonomia política.  

A título de explicação, o fato de ainda a categoria de Vila ou a de Cidade ser 

a sede de município no período analisado é que esse fenômeno ocorria por causa 

da grande liberdade legislativa do estado-membro que, na maior parte da federação 

brasileira, ainda se adotava a nomenclatura de Vila para a sede municipal. Essa 

diversidade de formatos para a sede de município só será definida com o Decreto-

Lei nº. 311, de 2 de março de 1938, dispositivo legal instituído na época da ditadura 

de Getúlio Vargas durante o “Estado Novo”, principalmente em seu artigo 3º que 

estabelece como sede de município a categoria de Cidade. Assim, a partir desta 

data e em momento futuro, todos os municípios brasileiros teriam como sede apenas 

a categoria de Cidade, com o funcionamento do Legislativo na Câmara Municipal e 

do Executivo na Prefeitura Municipal, sendo o aniversário de emancipação política a 

data que ocorre a transformação da Vila em Cidade. Mas os municípios anteriores 

ao decreto, quando já havia sido criada a Vila, continuam celebrando seu aniversário 

de emancipação política a partir desta criação.     

No quadro abaixo é explicitado, didaticamente, as informações sobre as 

características mais gerais da instituição municipal no período da Primeira 

República. 

 
Quadro 6 – A instituição municipal no período da Primeira República 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

Categoria Criação Atribuição 

Povoado Iniciativa de particulares 
(povo) 

Mero núcleo de povoamento 

Distrito Iniciativa do Estado-
Membro  

Delimitação territorial e sede de 
juizado de paz 

Vila ou Cidade Iniciativa do Estado-
Membro 

Administrativa e política em 
teoria 

Fonte: Dados coligidos pelo autor e BRAZ, P. Manual do Assessor Jurídico do Município. 
Campinas: Servanda, 2008.  
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A interferência do estado-membro no município será uma constante na 

evolução histórica da organização político-administrativa do Brasil, mas aos poucos 

isso vai sendo modificado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por todos os argumentos levantados, no período colonial, percebe-se que o 

município era mais uma extensão da monarquia que um órgão estatal propriamente 

dito. A administração colonial resumia-se mais em aspectos formais que funcionais, 

porque a divisão dos poderes seguia a lógica da representação real em lugares que 

esta não podia estar ao mesmo tempo, isto é, de acordo com o entendimento de 

Caio Prado Júnior, essa administração era mais de ordem prática que uma divisão 

que estivesse na essência das coisas, com uma estrutura formal de ordem local, 

regional ou geral, cada qual tendo suas respectivas atribuições e que, muitas vezes, 

se misturavam. 

Os poderes públicos, por exemplo, não eram divididos conforme a 

atualidade em Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo que no caso deste último 

poder, foi verificado que sua organização seguia aquela mesma lógica, pois a maior 

parte de sua composição estava misturada com os outros poderes, inclusive até na 

dimensão espacial, visto que em nível municipal, as atribuições executivas, 

legislativas, financeiras e judiciárias ficavam num mesmo espaço físico – a Câmara 

Municipal. 

No que se refere à organização municipal, particularmente na criação, 

divisão territorial e atribuições, isso também seguia o contexto analisado, vale dizer, 

que o município surgia em função de iniciativas da Coroa e, à revelia desta, ainda 

pela iniciativa dos colonos. Até a divisão territorial do município correspondia a essa 

dinâmica, pois a ordem classificatória era a seguinte: Arraial, Freguesia, Vila e 

Cidade, sendo que as duas primeiras categorias eram de iniciativa dos colonos e da 

Igreja. Já as duas últimas representavam a sua efetivação com a emancipação 

política através da instalação da Câmara Municipal. Assim, a Vila era da iniciativa 

dos colonos até o século XVIII, depois só podiam ser criadas pela Coroa portuguesa, 

da mesma forma que a Cidade. As atribuições municipais, por conseguinte, eram 
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bastante amplas, passando pela administrativa, política, financeira e judiciária, que 

demonstram a grande autonomia do município no período colonial. 

Diferentemente, talvez para obtenção de maior controle por parte do Estado 

recém-criado, percebe-se no Brasil Império que o município terá sua autonomia 

modificada enormemente. O objetivo maior era conformar o novo país ao ideal 

constitucionalista e, por consequência, a monarquia instalada tinha que, 

necessariamente, seguir um viés com participação política mais intensa. A 

organização dos poderes do Estado imperial fica mais definida. Por exemplo, o caso 

da organização do Poder Judiciário é emblemático para se perceber uma nítida 

separação dos poderes, com o estabelecimento de uma justiça mais funcional, 

apesar da existência anacrônica do Poder Moderador, e o mesmo ocorre com o 

aparelho administrativo público, que fica mais profissional. 

Com a outorga da Constituição Imperial de 25 de março de 1824, o 

município é colocado expressamente no texto constitucional, passando a ser tratado 

como parte da estrutura do país. As leis que regulamentam os artigos dessa 

Constituição destituem o “status” antes privilegiado do município no período colonial, 

tornando-o um órgão meramente administrativo e subordinado às Províncias, 

principalmente no que tange às finanças. Da Lei Regulamentar de 1828, passando 

pelo Ato Adicional nº. 16 de 1834, à Lei nº. 105, conhecida como a Lei de 

Interpretação do Ato Adicional de 1840, todos estes dispositivos legais deixam claros 

a pouca autonomia municipal no período analisado. 

A partir disso, então, define-se quem tem competência para criar a 

instituição municipal, que passa a ser atribuição das Províncias e a divisão territorial 

do município segue quase os mesmos padrões do período colonial, contendo as 

categorias discriminadas a seguir: Arraial ou Curado, Freguesia, Vila e Cidade. A 

categoria de Arraial significa o início de algum povoamento e, ao mesmo tempo, é 

denominado de Curado em função da Igreja Católica, que tem a incumbência de dar 

legalidade ao povoado, pois é no âmbito de uma capela que se realiza o registro 

civil. Com a instalação da Freguesia, ocorre uma maior urbanização e delimitação 

territorial, sendo, inclusive, instalado o juizado de paz. Já as categorias de Vila e de 

Cidade, assim como no período colonial, significam a maioridade do município, com 
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a instalação da Câmara Municipal. Basicamente, a diferença de uma categoria para 

a outra se deve ao fato de que na primeira existiam sete vereadores e na segunda, 

nove. 

Na Primeira República, é demonstrando que a conformação do município 

segue as reformulações ocorridas no aparelho estatal para a adaptação ao ideal 

republicano. De modo que, em nível mais geral, o Estado Imperial passa a se 

denominar Estados Unidos do Brasil, as antigas províncias passam a se denominar 

estados-membros e é criada a figura do Distrito Federal, cuja sede será a capital do 

país e que será, ainda, a tradição adotada para se referir à divisão territorial do 

município. Assim, a antiga divisão administrativa do Império será preservada, ao 

menos nos primeiros tempos da República, havendo poucas alterações, apesar da 

divisão administrativa geral passar a ser mais específica, contemplando os níveis 

nacional, estadual e municipal. 

No que diz respeito aos poderes públicos, estes são mais bem modificados 

para se adequar à forma estatal republicana, dividindo-se nos três que atualmente 

existem no país: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. A 

mudança mais substancial ocorre com o Poder Judiciário, quando da criação da 

justiça federal, que passa a ter como incumbência a prestação jurisdicional no qual 

uma das partes seja a União. 

Quanto à criação, divisão territorial e atribuições do município, como se viu, 

passam a ser competência do estado-membro, pois a Constituição Republicana de 

1891 apenas prescreve um artigo para referenciá-lo, cujo teor é deixar como 

competência estadual realizar a sua regulação, porque o entendimento majoritário 

será aquele que vê que a temática da organização do município é um assunto da 

organização territorial do estado-membro e não de qualquer outro ente estatal. 

Portanto, a criação, divisão territorial e atribuições municipais serão dadas pelo 

estado-membro em regra, e a divisão territorial seguirá essa lógica da seguinte 

maneira: Povoado (que significa o início do povoamento), Distrito (que terá uma 

divisão territorial e um juizado de paz, mas com responsabilidades diversas em 

relação ao período anterior) e Vila ou Cidade (que corresponde ao início da 

maioridade política do município, deixando de fazer parte de outro). No quesito 
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atribuições, pelo menos teoricamente, os municípios terão prerrogativas políticas e 

administrativas, embora na prática isso não vá ocorrer em função do contexto 

histórico do período. 

Assim sendo, por causa da grande liberdade legislativa do estado-membro, 

haverá grande diversidade de nomenclatura para a sede de município, podendo ter 

a categoria de Vila ou de Cidade. No entanto, isso só será definido a partir dos finais 

da década de 30 do século XX, com o Decreto-Lei nº. 311, de 2 de março de 1938. 

Tal dispositivo legal põe um fim nessa imprecisão de nomenclatura para a sede 

municipal, estabelecendo que seja sede a categoria de Cidade e a categoria de Vila 

passa a ser a sede do Distrito. 

Finalmente, a análise do município na sua dimensão histórica proporcionada 

pela História do Direito, ajuda a entender a importância deste órgão considerado nos 

dias de hoje como um ente estatal de terceira categoria, que nos seus primórdios 

era completamente diferente. Enfim, é na discussão da historicidade do município 

que se pode compreender a sua grande relevância atualmente.   
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RESUMO: O presente artigo tem por escopo analisar os reflexos gerados pela voz e silêncio 
numa perspectiva de coexistência entre a liberdade de expressão e o silêncio legal. 
Colaciona-se, para tanto, ensinamentos filosóficos sobre a irreversibilidade do verbo 
impensado, e conclama-se para o real sentido dado às palavras pelos oradores, amiúde 
quando articuladas por sofistas. Busca-se, de outro lado, lições do direito canônico, na seara 
em discussão, para refutar atos de maledicências, e após, nutre-se de álibis nas ciências 
jurídicas contemporâneas, para demonstrar os efeitos dos crimes de injúria, calúnia ou 
difamação, neste contexto. Analisa-se, sobretudo, a articulação do verbo, em forma de grito, 
e a desarmonia gerada por esse, recorrendo-se à lição esclarecedora da física quântica 
acerca dos efeitos dos sons e falas sobre as moléculas das águas. Pondera-se, ao final, 
sobre a garantia da liberdade de expressão, pela fala, e no mesmo passo, sobre o silêncio 
omissivo que possibilita a ação dos maus em face dos bons. Conclui-se, enaltecendo que o 
lugar ideal do verbo se situa no âmbito da boa ação moral, cuja prática deveria ser o 
território comum de todo jurista, enquanto zeloso e eficaz operário do direito.  
Palavras-chave: Voz. Silêncio. Gritos. Mudez 

 
ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the reflexes generated by voice and 
silence in a perspective of coexistence between freedom of expression and legal silence. For 
this reason, philosophical teachings on the irreversibility of the unthought-for verb are made, 
and it calls for the real meaning given to the words by the speakers, often when articulated 
by sophists. On the other hand, one seeks the lessons of canon law, in the area under 
discussion, to refute acts of slander, and afterwards, nourishes itself with alibis in 
contemporary juridical sciences, to demonstrate the effects of crimes of slander, slander or 
defamation, in this context. The articulation of the verb, in the form of a cry, and the 
disharmony generated by it, is analyzed, using the enlightening lesson of quantum physics 
about the effects of sounds and speech on water molecules. In the end, it is considered that 
freedom of speech is guaranteed by speech and, at the same time, the omissive silence that 
enables the action of the wicked in the face of the good. It concludes by emphasizing that the 
ideal place of the verb lies within the scope of good moral action, whose practice should be 
the common territory of every jurist, as a zealous and effective worker of law. 
Keywords: Voice. Silence. Shouting. Dumbness.  
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INTRODUÇÃO 

 
  As palavras ditas e a sensatez do silêncio, em inúmeras circunstâncias, 

produzirão reflexos incontáveis, pela significância daquilo que poderão produzir e 

alterar no meio. Impende ilustrar, neste contexto, que o advogado e líder indiano, 

Mahatma Gandhi, articulando-se apenas com diálogo diplomático e verbo sensato, 

superou um conflito de mais de 100 (cem) anos entre a Índia e o Reino Unido, sem 

louvar-se de qualquer armamento. (LELYVELD, 2012). Madre Teresa de Calcutá, de 

outro lado, pondera que o silêncio do trabalho, produzido pelas mãos, supera a voz 

dos lábios que emitem orações. (PENSADOR.UOL, 2017, online). Resta, portanto, 

compreensível a lição do filósofo americano William James, quando joeirou que: “o 

exercício do silêncio é tão importante quanto a prática da palavra” (DICIONÁRIO 

CRIATIVO, 2017, online). 

 Na oportunidade que se estabelece diálogo entre o Direito Canônico e o 

atual Ordenamento jurídico, verifica-se que as bases ou origens dos regramentos 

vigentes ainda se filiam aos preceitos morais daquele. Debruçando-se, pois, o olhar 

para os dez mandamentos, recebidos por Moisés no Monte Sinai, atesta-se que de 

lá vieram o “não matar”, (ALMEIDA, 1969), que se afigura hoje a título de homicídio 

no Código Penal (art. 121, do CP).17 O “não roubar” daquele decálogo, (ALMEIDA, 

1969) também, se afigura com a nomenclatura de roubo na Legislação Penal. (art. 

157, do CP).18 O “não cobiçar a mulher do próximo” (ALMEIDA, 1969), ainda 

constitui, na atualidade, referencial de adultério na Legislação civilista, para 

embasamento dos pleitos de dissolução dos casamentos (art. 1.573, I, do CC).19 

 Quando se observa, afinal, na seara de arremedos das leis morais, para o 

ordenamento jurídico, assimila-se a importância de não se “levantar falso 

testemunho” e de “honrar pai e mãe”. (ALMEIDA, 1969). Compreende-se, por isso, a 

                                                           
17  Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. (BRASIL. Código Penal). 
18 Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, 

ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro 
a dez anos, e multa. (BRASIL. Código Penal). 
19 Art. 1.573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes 
motivos: I – adultério; (BRASIL. Código Civil de 2002). 



 

 VOL. 02  N. 02  JUL./DEZ. 2017 

 

48 

 

gravidade dos crimes de injúria (art. 140, do CP); calúnia (art. 138, do CP); e 

difamação (art. 139, do CP), no sensível universo da honra das pessoas. Vislumbra-

se, enfim, nesta linha, os motivos da manutenção dos institutos da exclusão do 

herdeiro por deserdação (arts. 1962 e 1963)20 e indignidade (arts. 1.814, do CC),21 

na Legislação Sucessória do Código Civil, quando se atesta filhos que não 

aprenderam honrar pai e mãe.  

 Nas linhas que se seguem haverá, sim, contornos de ordem moral e 

religiosa, enquanto parâmetros na discussão que se estabelece entre a coexistência 

da voz e do silêncio, num propósito de afinidade com a norma jurídica. Reconhece-

se, pois, nesses meandros de matizes religiosos, a figura isenta do Estado brasileiro, 

no tocante ao laicismo, porém, jamais inserido numa perspectiva de laicidade, onde 

rejeitaria qualquer forma ou manifesto religioso. Essa assertiva é ratificada, quando 

se observa das cláusulas pétreas da Lei maior vigente, as inúmeras garantias e 

proteções aos tempos religiosos, para realizações de suas liturgias, e até mesmo o 

direito de assistência religiosa para as entidades e associações militares (art. 5º, VII, 

CF-88),22 sem embargo da proibição de discriminação das pessoas, em alusão às 

suas crenças e convicções religiosas. (art. 5º, VI, da CF-88).23 Em que pese 

consignar os arroubos transcendentais do texto de abertura da referida Constituição. 

(Preâmbulo, CF-88, grifo nosso).24 A discussão proposta, deste modo, é 

                                                           
20 Art. 1.962. Além das causas mencionadas no art. 1.814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus 
ascendentes: I - ofensa física; II - injúria grave; III - relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto; IV - 
desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. (BRASIL. Código Civil de 2002).  
Art. 1.963. Além das causas enumeradas no art. 1.814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos 
descendentes: I - ofensa física; II - injúria grave; III - relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a 
do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou o da neta; IV - desamparo do filho ou neto com deficiência 
mental ou grave enfermidade. (BRASIL. Código Civil de 2002). 
21 Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido autores, coautores 
ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, 
companheiro, ascendente ou descendente; II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da 
herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro;  III - que, por 
violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por 
ato de última vontade. (BRASIL. Código Civil de 2002). 
22 Art. 5º. [...] VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva. (BRASIL. Constituição Federal de 1988).  
23 Art. 5º. [...] VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias. (BRASIL. 
Constituição Federal de 1988).  
24 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
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incursionada com olhos para um Brasil, num enfoque de Pátria de todas as religiões, 

que convive harmoniosamente com o ordenamento jurídico.  

A mudez e a gagueira e o postulado de causa e efeito na física 
 
 As vozes de inúmeros professores, palestrantes e conferencistas se 

angustiam pela reiteração em locais com aglomerado de pessoas, amiúde quando 

coexistem com diálogos paralelos e pouca ventilação, e sem o compasso necessário 

ao verbo pronunciado. Em determinado momento, estabelece-se o cansaço, pelo 

uso contínuo da fala, e pela ausência do refrigério indispensável. Constata-se, logo 

após, a sonoridade das cordas vocais falhando, e não raras vezes, essas atingem 

um estágio indesejável de se emudecerem.  

 O ato de detectar pessoas mudas ou pessoas com gagueira, no primeiro 

impacto, pode trazer espanto e incompreensão. Quando se busca respostas sobre 

tais circunstâncias, recorre-se aos postulados de causa e efeito, ou de ação e 

reação, na física. Pode-se obter como resposta, numa análise reflexiva, que a 

origem das deficiências na fala situa-se nos excessos humanos. Ilustra-se, nesta 

direção, que não é raro encontrar pessoas que, diariamente, excedem na voz pelo 

grito; pelo consumo de cigarros e de bebidas alcoólicas, dentre outros. Essas 

práticas geram sequelas iniciais de um pigarro, tosses contínuas, que 

comprometerão as cordas vocais, e em inúmeros casos, apresentam um resultado 

de linfoma (CARDOSO, 2017, online).  

 A física quântica tem prestado valiosos ensinamentos, nesta senda de 

prolação da voz, mormente nos casos de excessos pelos gritos. Há recentes 

estudos físicos sobre os efeitos gerados pela voz e sonoridade em relação às 

moléculas da água e outros corpos. Colaciona-se, neste peculiar, pois, os 

experimentos da sonoridade produzida pela música clássica de Mozart, que mantém 

perfeita harmonia nas referidas moléculas. Acentue-se, de outro lado, que as 

partículas moleculares, expostas ao barulho de um rock ou do grito de Adolf Hitler 

desarmonizam-se totalmente (EMOTO, 2017, online). 

                                                                                                                                                                                     
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (BRASIL. Constituição Federal de 1988).  
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 Pesquisas biológicas apontam que o corpo humano é composto de, no 

mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de líquido, restando, de outro lado, para 

essa composição orgânica, apenas 25% (vinte e cinco por cento) de massa corporal. 

(MIRANDA, 2017, online). Convém analisar, a partir desses dados, e dos estudos 

sobre os efeitos da sonoridade nas moléculas das águas, que tipo de reflexos 

recebem as pessoas, em decorrência dos gritos, discussões diárias, e sonoridades 

em decibéis insuportáveis ao corpo humano. Talvez, por isso, seja compreensível 

constatar o elevado número de desequilíbrios psicológicos que assola os indivíduos 

em suas relações.  

 
A prevenção em face dos efeitos nefastos da voz 

 Nesta perspectiva de emissão da voz, insta consignar que muitos cidadãos, 

antes de se articularem por meio das palavras orais, deveriam ponderar os reflexos 

gerados por essas, para si e para terceiros, mormente para, após, não se louvarem 

do álibi injustificável de que o verbo torto se deu num minuto impensado. Nesse 

sentido, ensina o jargão popular: “Deve-se pensar duas vezes antes de falar e dez 

vezes antes de escrever.” (BOOKS.GOOGLE, 2017, online). As experiências 

mundanas nos advertem acerca da irreversibilidade dos atos de maledicência. A 

cultura chinesa, neste sentido, continua ofertando lições gratuitas, quando leciona 

que: “há três coisas que não voltam: a palavra dita; a oportunidade perdida, e a 

flecha lançada do arco” (PENSADOR.UOL, 2017, online). 

 Quando se observa os efeitos produzidos pelas palavras, sobretudo a 

repercussão sentimental dessas, torna-se fácil compreender aquilo que muitas 

crianças propugnam durante a educação infantil: “prefiro palmadas a receber um 

sermão do meu pai ou da minha mãe.” Em que sobreleve pontuar a necessária 

observância à Legislação menorista (art. 18-A, da Lei nº 13.010 de 26.06.2014)25 e, 

de outro lado, a lição irretocável de Pitágoras, que recomendou: “eduque suas 

                                                           
25 Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou 
de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, 
pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de 
medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-
los. (BRASIL. Lei nº 13.010 de 26.06.2014).  
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crianças, e não será necessário punir os adultos.” (VERGEZ, 1980). Vislumbra-se, 

deste modo, que as palavras, em diversas circunstâncias, castigam mais que a 

reprimenda física, na medida em que aquelas se prolongam no tempo com seus 

efeitos psicológicos. Impõe enfatizar que a repercussão do verbo mal utilizado pode 

durar por lapso temporal duradouro. Consigne ainda, neste lado, que as vítimas de 

calúnias, injúrias, difamações, não superam, com facilidade, as consequências 

pessoais dessas ações.  

 

A liberdade de expressão e o real sentido das palavras 

 Nas atuais relações sociais, induvidosamente, as principais ferramentas de 

trabalho do homem cingem-se a fala e a escrita. As plagas populares já nos têm 

lecionado: “quem tem boca vai a Roma.” O filósofo Voltaire do iluminismo francês 

ensinava acerca da importância de se garantir o direito de expressão pela voz, 

quando afirmava: “posso não concordar com nenhuma das palavras que disseres, 

mas assegurarei até a morte, o direito de dizê-las.” (VOLTAIRE, 2002). Neste 

sentido, caminha a Constituição Federal de 1988, assegurando a liberdade de 

manifestação do pensamento, sendo vedado, todavia, o anonimato. (art. 5º, IV, da 

CF-88).26 

 A força do verbo, na sociedade que se vivencia, é motivo de incontáveis 

discussões. Afigura-se em muitos a eloquência nos discursos, recheados de 

dialética e retórica. Noutros, o dom da oratória vindo de berço. Questiona-se, na 

verdade, de que modo e com que propósitos essas falas e discursos têm sido 

utilizados. Vê-se, portanto, multidões sendo arrastadas pelo impressionismo de uma 

lábia, que os estimulem, por exemplo, para um consumo desregrado. Atesta-se, 

noutra parte, diversos religiosos, que são atraídos por oradores eloquentes a 

templos suntuosos, em cujas localidades doarão dízimos capazes de comprometer 

as suas subsistências. Muito embora conste da Legislação civil, proibição no tocante 

                                                           
26 Art. 5º. [...] IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. (BRASIL. Constituição 
Federal de 1988).  
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à doação universal, sem reservas para garantia da vida do doador. (art. 548, do 

CC).27  

 Cumpre salientar, portanto, que exsurge como imprescindível aprender 

distinguir o joio do trigo, neste contexto das palavras ditas. Sabe-se, pois, que nem 

toda expressão verbal carrega consigo o seu sentido real. Esses vocábulos 

pronunciados podem ocultar interesses escusos ou intenções pouco ortodoxas, e de 

modo mais grave, iludir, massificar, e induzir pessoas aos erros. Os falsos profetas, 

nas antigas sinagogas, e hoje em inúmeros templos religiosos, utilizam a arte de 

iludir com boas palavras, a exemplo do que faziam os sofistas na antiga Grécia 

(ALMEIDA, 1969). 

  Lastima-se pela enormidade de falas e discursos, que sob o manto Divino, 

foram arquitetados para promover seus artífices ou ocultar suas ações criminosas. 

Essa película já foi transmitida, em algum lugar no tempo, onde os atores 

coadjuvantes se vestiam na pele de Escribas e Fariseus, num cenário exaltado por 

Terra Santa. O Ator principal, não obstante, sob a titulação de Rabino da Galiléia, 

distribuía filosofia gratuita em alusão às referidas condutas, quando advertia: “são 

sepulcros caiados for fora, mas cheios por dentro de podridão” (ALMEIDA, 1969). 

 A prática da maledicência, na contemporaneidade, tornou-se lugar comum. 

Verifica-se de inúmeros sítios virtuais, revistas, e jornais, grande espaço dedicado 

aos articuladores de futricas, fuxicos, e fofocas, com a finalidade de trazer 

notoriedade aos erros, equívocos, e condutas indesejadas das pessoas. Esses 

repositórios de lixo humano, certamente estão por aí, e se ampliam a cada noite, 

porque há elevado número de consumidores, que ainda não tiveram suas vidas e 

infelizes condutas expostas a esses achincalhamentos. 

 Colhe-se do Direito Canônico, importantes lições acerca do exercício do 

verbo e suas consequências. O decálogo divino adverte contra os falsos 

testemunhos. Do compêndio bíblico, em sua boa nova, exsurge a exortação de que: 

                                                           
27 Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do 

doador (Código Civil de 2002).  
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“não é o que entra pela boca que macula do homem, mas o que sai daquela.” 

Assimila-se, em suma, da jurisprudência medieval, sob a batuta de Santo Agostinho, 

a sábia admoestação, de que: “não julgueis o vosso próximo, para não serdes 

julgados com a mesma severidade” (ALMEIDA, 1969). 

 Atesta-se, infelizmente, que calúnias, injúrias, difamações, continuam sendo 

uma constante nos diálogos e expressões linguísticas, com efeitos desastrosos. 

Reconhece-se, por isso, que a recusa que o personagem bíblico José, filho de Jacó, 

fez à mulher de Potifar, gerou calorosos debates e inquietações por todos esses 

séculos, e de modo especial, para a Legislação brasileira, haja vista que por aqui 

ganhou corpo de tese argumentativa penal na perspectiva de uma síndrome. Os 

reflexos da injúria da mulher de Potifar para José não foram suficientes para 

demover essa prática criminosa. A humanidade, em dias atuais, ainda convive de 

perto com essas condutas, de forma mais ampla e requintada, todavia, agora 

rechaçada pela convincente tese argumentativa penal (GREGO, 2010, pp. 471-473). 

 

O verbo em forma de grito e seus reflexos 

 As pessoas, de forma usual, buscam alcançar a harmonia em seus lares, a 

título de local sagrado para o descanso, recomposição e reencontro com os 

familiares. Aludidos humanos, nos citados ambientes, invariavelmente proferem 

gritos e xingamentos, que rompem com o sossego e equilíbrio. No cotidiano, depara-

se com esses tiranos domésticos, que apesar de ostentarem na sociedade o ar de 

bom moço, apenas ao ultrapassarem o portal de suas residências, esbravejam tudo 

e todos, pela insatisfação da comida, da arrumação da casa, além de outras 

circunstâncias. Esses pseudopadrões se esquecem, todavia, que no mesmo passo 

em que podem ser temidos e respeitados, também poderão ser odiados.  

 Repara-se, que as explosões e gritos são direcionados, comumente, às 

pessoas mais próximas, de maior estima e afeto, porque essas são capazes de 

suportar, externando mais uma compreensão e tolerância, para esse lado 

animalesco e brutal. Grassa salientar, não obstante, que pode chegar um momento 

em que aquelas poderão cansar de emitir um perdão. Sobreleva refletir, nesta linha, 
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as lições da sistemática penal de execução das penas. Atesta-se, pois, que esse 

procedimento, dado o seu caráter progressivo e de fins ressocializastes, possibilita 

até mesmo aos criminosos receberem perdão judicial, todavia, desde que 

demonstrem vontade de acerto, e ausência de reiteração nessas condutas (art. 107, 

IX, do CP)28.  

 Na sociedade da pressa e estresse, impulsionada por muitos, o verbo 

pronunciado, em insuportáveis decibéis (BIOSOM, 2017, online), tem sido uma 

constante desarmonizando o convívio, sem embargo de outros ambientes e 

condições que se postavam em equilíbrio. Os órgãos das posturas municipais têm 

buscado ajustamentos de conduta, e a lei de contravenções penais adverte sobre a 

perturbação do silêncio, sossego, e tranquilidade públicas (art. 42, I, II, III, IV, do 

Dec. nº 3.688-41),29 haja vista que referidos bens, juridicamente tutelados, se 

afiguram como indispensáveis para o bom convívio social. A voz dos românticos, 

neste trilho, entre ruas, guetos, praças, e avenidas, empresta a sua contribuição, 

quando exalta a bravata sentimental: “o barulho de um beijo, nem de longe se 

equipara ao de um canhão, mas o eco daquele continua durando muito mais” 

(BOOKS.GOOGLE, 2017, online).  

 Insta ponderar que, em algumas ocasiões, restarão configuradas 

excludentes para os gritos. Cite-se, a título de ilustração, a dor insuportável; o bebê 

que ainda não aprendeu a falar e chora exaustivamente por sua mãe; o grito de 

clemência da vítima ao verdugo contra o castigo e violência. Afigura-se, dentre 

outros, finalmente, o desabafo pela vitória perseguida e justa: Consegui! Passei!  

 O berro humano, na maioria das circunstâncias, salvo honrosas exceções, 

representa a voz que perdeu a eloquência ou razão. O grito não convence, antes 

irrita e revela desespero. Caso fosse possível filmar os momentos de fúria, agressão 

                                                           
28 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. (BRASIL. Código 
Penal).  
29 Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios: I – com gritaria ou algazarra; II – exercendo 

profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;  III – abusando de instrumentos 

sonoros ou sinais acústicos; IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que 

tem a guarda: Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos 

de réis. (BRASIL. Constituição Federal de 1988).  
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e xingamentos de cada pessoa, para que essas, após, pudessem visualizá-los, 

certamente não acreditariam que tudo aquilo foi fruto de suas autorias. Na imagem 

refletiva pelos vídeos estaria o monstro, e do outro lado, o remorso daquilo que 

restou de um humano em estágio de reerguimento moral. 

Teorias materialistas modernas recomendam que as pessoas, com o 

propósito de se libertarem do estresse, cansaço, devam gritar; dar socos e chutar, 

para conseguirem extirpar suas angústias. Ora, é como se víssemos uma 

comparação retrógrada do homem ao seu tempo de duelo, onde na busca da sua 

paz interior, tivesse que fazer antes uma guerra consigo mesmo e com as pessoas. 

Anote-se que até mesmo os animais, a exemplo dos cães, quando se perfilham em 

estado angustiante, afugentam-se para local distante e ermo, na busca da 

recuperação, ou para o último repouso. 

 
O silêncio sensato e o omissivo 

 Ouve-se, constantemente, nas plagas populares que: “o silêncio, às vezes, 

fala mais alto que inúmeras palavras.” Nesta perspectiva, vê-se as leis humanas 

assegurarem ao réu, o direito de silenciar-se no seu interrogatório (art. 5º, inciso 

LXIII, da Constituição Federal de 1988),30 ou o direito das partes não produzirem 

provas orais contra si mesmas. (art. 379, do CPC de 2015).31 Impõe esclarecer, 

todavia, que o silêncio omissivo pode ser interpretado, após, contra o seu 

articulador, mormente quando houver provas desanuviadoras dessa omissão. 

Ressalte-se, em síntese, que médicos, psicólogos, advogados, ministros de 

confissão religiosa, devem evitar declarações, guardando sigilo das informações, 

que receberam em função de suas profissões, salvo nas ações de estado e família, 

                                                           
30  Art. 5º. [...] LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada a assistência da família e de advogado; (BRASIL. Constituição Federal de 1988).  
31 Art. 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte: (BRASIL. Código de 

Processo Civil de 2015). 
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ou quando forem autorizados para tal. (art. 388, II, e parágrafo único, do CPC de 

2015)32.  

 Martin Luther King, em seu discurso ontológico, chamava a atenção do 

mundo e pessoas acerca da neutralidade e indiferença às boas ações, quando 

pontuou: “[...] não é o grito dos maus que me incomoda, mas o silêncio e omissão 

dos bons. [...]” (AZEVEDO, 2017, online). Espera-se, por isso, seja articulada a 

indispensável ação moral por meio da palavra amiga, de conforto, de apoio, e de 

reerguimento moral. A omissão nesta prática exsurge colidente com a postura que 

se espera do verdadeiro jurista, que não deixa de ser o espelho do bom cristão, na 

defensoria gratuita de cada dia, e na busca incessante de justiça.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os excessos no uso da fala poderão gerar nas pessoas, a título de reação 

ou efeito, a condição de humanos mudos ou gagos, pelos excedentes biológicos na 

articulação verbal, sem embargo dos resultados indesejados das ações civis e 

penais, oriundas daí. Muitos já podem compreender essa lição, quando vivenciaram 

a afonia momentânea, ou o embate na tentativa de interpretar a confusão sonora 

dos mudos e o descompasso da fala dos gagos. Outros tantos não assimilaram essa 

inexorável lição dos postulados da física e da biologia, razão por que ainda não se 

acautelaram no uso do verbo, que apesar de ser o aguilhão da liberdade de 

expressão, continua ensinando que: “a liberdade de cada um termina exatamente 

onde começa a do seu próximo” (Herbert Spencer). 
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RESUMO: O tema do presente trabalho trata da importância dos contos de fada no 
desenvolvimento infantil, sob um enfoque psicopedagógico, relacionado as questões de 
socialização e desenvolvimento emocional (aprendizagem de valores como confiança, 
autoestima e superação de medos e desafios). Tem como objetivos avaliar a importância 
dos contos de fada no desenvolvimento social e emocional da criança, sob uma análise 
psicopedagógica, sendo que, para isso, é conceituado contos de fada, analisado sua 
estrutura (composição e informações para a vida da criança), realizado através de um 
levantamento bibliográfico em textos que comprovem a importância dos contos de fada na 
vida das crianças como formadores de aspectos sociais e emocionais. Também houve 
análise de dois contos de fadas, a saber: “Branca de Neve” e “A Bela e a Fera”, analisado 
no livro “Contos de Fadas de Perrault, Grimm, Andersen e outros”. Para a metodologia, 
utilizou-se a pesquisa documental/bibliográfica. As consultas dos materiais bibliográficos 
foram feitas pelo buscador Google Acadêmico, pela base de dados “Pepsic”, e no site da 
Associação Brasileira de Psicopedagogia. Além da internet, também foi realizada uma busca 
em uma biblioteca escolar, pelo assunto/tema psicopedagogia e pelo assunto/tema 
educação, por livros que tratassem da temática dos contos de fada e também que tratassem 
da psicologia aplicada na literatura. Após a seleção, análise e leitura dos materiais, houve a 
elaboração de fichamentos. O artigo visa mostrar, ainda, algumas formas de se trabalhar 
com os contos de fada. 
 

Palavras-chave: Contos de fada. Desenvolvimento emocional. Socialização da criança. 

Desenvolvimento infantil. Psicopedagogia. 

 

ABSTRACT: The theme of the present work deals with the importance of fairy tales in 

children's development, under a psycho-pedagogical approach, related to socialization and 
emotional development (learning values such as trust, self-esteem and overcome fears and 
challenges). The objective of this study is to evaluate the importance of fairy tales in the 
social and emotional development of the child, under a psychopedagogical analysis. For this, 
fairy tales are analyzed, their structure (composition and information for the child's life) 
(Articles, monographs, etc.) that prove the importance of fairy tales in children's lives (social 
and emotional). There was also an analysis of two fairy tales, namely "Snow White" and "The 
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Beauty and the Beast", analyzed in the book "Fairy Tales by Perrault, Grimm, Andersen and 
others". For the methodology, the documentary / bibliographic research was used. The 
consultations of the bibliographic materials were made by the Google Acadêmico search 
engine, by the database "Pepsic", and on the website of the Brazilian Association of 
Psychopedagogy. In addition to the internet, a search was also carried out in a school library, 
for the subject / subject of psychopedagogy and for the subject / theme of education, for 
books dealing with fairy tale themes and for applied psychology in literature. After the 
selection, analysis and reading of the materials, there were the preparation of files. The 
article also aims to show some ways of working with fairy tales. 

 

Key-words: Fairy tales. Emotional development. Child socialization. Child development. 

Psychopedagogy. 

 

INTRODUÇÃO 

Os contos de fada, sob um olhar psicopedagógico, tem um importante papel 

no desenvolvimento social e emocional da criança, pois é uma das maneiras de se 

resolver problemas de aprendizagem no ambiente escolar. Os contos de fadas 

visam dar ensinamentos sobre a maneira de se comportar; que o bem triunfa sobre 

o mal; que todos passamos por obstáculos e dificuldades, mas que, enfrentando-os - 

bem como enfrentando nossos medos – nós saímos vitoriosos. Contos de fada 

trabalham a dicotomia (certo-errado; bom–mau) por meio de uma linguagem 

simbólica. Através dos trabalhos de relevantes autores, pode-se confirmar essa 

proposição: 

Os contos de fadas seguem uma estrutura fixa, partindo de um 
problema ligado à realidade da criança como, por exemplo: carência, 
tristeza e conflitos que possam interferir no desequilíbrio da 
tranquilidade, sendo o desenvolvimento a busca de soluções, ligadas 
no plano da fantasia, com a integração de elementos mágicos (fadas, 
bruxas, gigantes, etc.) e o desfecho da narrativa onde ocorre uma 
recuperação da ordem, quando há uma volta ao real (ABRAMOVICH, 
2006 apud FERREIRA et al., 2014, p. 35). 

Segundo a autora, os contos de fada apresentam um problema (relacionado 

a vida da criança, e onde a mesma associa-se ao personagem), a busca pela 

resolução do problema e a conclusão da história, onde o problema é resolvido e tudo 

acaba bem. Na vida da criança, ela sabe que tem/terá problemas e, o conto de fada 

aparece como um manual para ajudar a enfrentar barreiras sem medo, e a ganhar 

confiança e autoestima.  
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Ao ler ou ouvir os contos de fada na escola, a criança tem a possibilidade de 

“criar questões e buscar soluções para elas, formular explicações, proferir opiniões, 

decifrar o mundo, comparar o seu modo de pensar e agir e relacionar seus 

conhecimentos e ideias com os de outras crianças e adultos” (OLIVEIRA, 2010 apud 

FERREIRA et al., 2014, p. 37).  

De acordo com Oliveira (2010) e como já mencionado acima, as crianças, 

através dos contos de fada, buscam a resolução de um problema, e, mais do que 

isso, aprendem a formular opiniões e explicações sobre acontecimentos e ações, ou 

seja, aprende a desenvolver seu senso crítico e criativo.  

A seguir, serão apresentadas a origem dos contos de fada, seu conceito, 

sua estrutura (composição e informações para a aprendizagem e a vida das 

crianças) e a análise de dois contos, a saber: “Branca de Neve” e “A Bela e a Fera”, 

bem como algumas formas de se trabalhar os contos de fada para o 

desenvolvimento da criança.  

A justificativa deste trabalho deve-se ao fato de que, no ambiente escolar, a 

aprendizagem é o seu objetivo primeiro. Para que haja aprendizagem, atividades 

diversas devem ser realizadas com os alunos, de forma a desenvolver sua 

capacidade cognitiva, crítica e emocional (confiança, autoestima e segurança.) A 

leitura, tanto contada por outras pessoas quanto lida pelo próprio aluno é uma das 

atividades que podem ser utilizadas com frequência, para todas as idades, para o 

ciclo da aprendizagem. 

Os contos de fadas, como fonte de leitura, refletem uma complexidade de 

aspectos: mentais, emocionais, psicológicos, sociais, cronológicos, etc. Os contos, 

além de preservar toda uma gama tradicional e mitológica, conseguem inserir-se na 

modernidade, pois tratam de assuntos sempre atuais e universais (a separação, a 

morte, a busca por uma nova vida, o medo, a coragem, a mudança, a amizade, a 

tristeza, a raiva, o amor, o ódio...), de forma a tentar atrair a criança, pois sua 

narrativa é ricamente poética e com fluência do maravilhoso.  

O trabalho objetiva expor o valor dos contos de fada no desenvolvimento da 

criança, tanto emocional quanto social. Para tanto, uma análise sobre contos de fada 

foi realizada, mostrando qual os assuntos que traz, e como o faz. A análise foi 
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realizada através de um levantamento bibliográfico, em textos diversos (artigos, 

livros, monografias), que comprovem a importância dos contos de fada na vida das 

crianças. Além disso, elucida algumas maneiras para se trabalhar com os contos de 

fada e com o público infantil.  

A aprendizagem através dos contos de fadas 

A aprendizagem no ambiente escolar ocorre de diversas maneiras, e é 

preciso que seja feita a escolha adequada para cada tipo de pessoa e de situação. A 

leitura – seja através da narração de histórias ou pelo próprio aluno – de contos de 

fada, pode ajudar na aprendizagem e no desenvolvimento social e emocional das 

crianças que tenham problemas de autoestima, confiança, sociabilidade, segurança 

e até mesmo na superação de medos. 

 
Conceito e origem dos contos 

A palavra fada vem do latim “fatum”, que significa destino ou fatalidade. Os 

contos de fadas têm origem nos contos populares orais, contados entre adultos. 

Tratar (2004), ao citar John Updike, enfatiza: 

John Updike nos lembra que os contos de fadas que lemos hoje para 
as crianças tiveram suas origens numa cultura em que histórias eram 
contadas entre adultos: Elas eram a televisão e a pornografia de seu 
tempo; a subliteratura que iluminava a vida de povos pré-literários 
(TATAR, 2004, p. 9). 
   

Por ter advindo da tradição oral é difícil dizer precisamente a origem dos 

contos de fada. De acordo com Coelho (1987), os contos de fadas primordiais têm 

origem no ano de 4.000 a.C, no Egito, com o "Livro do Mágico". O Império Romano 

foi o principal divulgador dos contos do Oriente no mundo ocidental. O registro 

escrito dos contos de fadas começou no século VII, segundo Coelho (1987), com a 

transcrição do poema épico anglo-saxão “Beowulf”, e as fadas aparecem no século 

IX, no livro de escrita galesa “Mabinogion”.  

Os contos de fada, em sua origem, não eram voltados para as crianças. A 

adaptação para o público infantil deu-se primeiramente por Perrault no século XVII, 

na França; seguido dos irmãos Grimm no século XVIII, na Alemanha; por Andersen 
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no século XIX, na Dinamarca; e por Walt Disney no século XX, que readaptou 

muitas partes dos contos de fadas. 

 

Estrutura e finalidade dos contos 

Os contos de fada são narrativas curtas, de fácil linguagem e compreensão, 

com a presença de seres fantásticos, tais como fadas, duendes, bruxas, magos e 

dragões. O bem sempre vence o mal, além disso, há muito maniqueísmo, pois bem 

e mal são bem distintos e caracterizados, sendo que quem é mau é sempre mau, e 

quem é bom é sempre bom. Os assuntos costumam envolver um herói que tem de 

enfrentar alguma barreira/obstáculo e se sair vitorioso, o que sempre acontece.  

Os contos de fada trazem para as crianças a esperança de que elas podem 

vencer obstáculos e se saírem vitoriosas. Essas histórias podem ajudar a lidar com 

os problemas cotidianos da criança: relação com os pais, rivalidade entre irmãos, 

medo, morte, envelhecimento etc. Isso ocorre porque a criança se identifica com os 

personagens “do bem”, vivendo o drama ali apresentado. Os contos de fadas, por 

terminarem sempre de forma otimista, faz com que a criança veja seu futuro de 

maneira também otimista, ajudando no seu desenvolvimento geral. A criança se vê 

no lugar do herói e sofre com ele, torce por ele. O herói sempre ganha a simpatia do 

leitor infantil. No caso da Branca de Neve por exemplo, a moça sofre os efeitos das 

ações da madrasta ao longo da narrativa, mas mesmo assim é generosa e dócil, 

ganhando assim a simpatia dos leitores. Segundo Aguiar (2001 apud Abramovich, 

2002): 

 
Os contos de fadas mantêm uma estrutura fixa. Partem de um 
problema vinculado à realidade. [...] O desenvolvimento é a busca de 
soluções, no plano da fantasia, com a introdução de elementos 
mágicos [...]. A restauração da ordem acontece no desfecho da 
narrativa, quando há volta para o real. (AGUIAR, 2001) 

De acordo com Aguiar (2001), os contos trabalham um problema ligado ao 

mundo real, a busca pela resolução desse conflito e a resolução definitiva do 

mesmo, sempre com a presença do fantástico (fadas, bruxas, etc).  

De acordo com Siewert (s.d.), 
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 [...] a partir de Freud, não se pode mais negar os conflitos que a 
psique infantil tem que enfrentar. O conto de fadas, assim como a 
brincadeira, é uma poderosa válvula de escape para que a criança 
possa enfrentar as dificuldades que ela nem sabe nomear. Através 
do conto, a criança dá um contorno para o seu conflito, superando-o. 
(SIEWERT, [s.d.], p.7) 

 

Siewert acrescenta ainda que o conto é tão necessário para a criança 

quanto a brincadeira, reforçando o enfrentamento de dificuldades por parte dela.  

Segundo Vygotsky (1991, apud OLIVEIRA, 2010, p.21), o conto permite que 

a criança aprenda a elaborar soluções e resolver seus problemas do cotidiano, 

utilizando-se para isso, de capacidades básicas, como observar, imitar e imaginar.  

De acordo com o francês Jean-Marie Gillig, autor do livro “O Conto na 

Psicopedagogia” – livro com investigações que buscam recuperar o conto como 

ferramenta pedagógica na aprendizagem infantil – “Com o uso do conto, o 

psicopedagogo [...] trabalha as relações que se estabelece entre a criança e seus 

saberes, levando a criança com dificuldade ao “status” de aluno”.” (Gillig, 1999, p. 

188 apud Oliveira, 2010, p.24) 

De acordo com Rufino e Gomes (1999): 

 
A literatura infantil tem um grande significado no desenvolvimento de 
crianças de diversas idades, onde se refletem situações emocionais, 
fantasias, curiosidades e enriquecimento do desenvolvimento 
perceptivo. [...] a leitura de histórias influi em todos os aspectos da 
educação da criança: na afetividade: desperta a sensibilidade e o 
amor à leitura; na compreensão: desenvolve o automatismo da 
leitura rápida e a compreensão do texto; na inteligência: desenvolve 
a aprendizagem de termos e conceitos e a aprendizagem intelectual 
(RUFINO E GOMES, 1999, p.11, apud OLIVEIRA, 2010, p.20). 
 

Acima, Rufino e Gomes (2010) falam do importante papel que a literatura 

infantil em geral tem no desenvolvimento das crianças, em diversos aspectos, sejam 

eles cognitivos e/ou emocionais.  

Algumas maneiras de trabalhar os contos de fada 

Para o trabalho com contos, em crianças com dificuldades emocionais, 

afetivas e sociais, o psicopedagogo necessita desenvolver seu projeto 

conjuntamente com professores e outros atores escolares (bibliotecários, diretores, 
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etc.). Precisa também fazer um planejamento por escrito: quais recursos utilizará 

durante os atendimentos e quais serão as metodologias utilizadas. O psicopedagogo 

deve interagir com as crianças atendidas a todo momento: lendo em voz alta, 

revezando a leitura, discutindo com os alunos sobre o que acham do conto 

trabalhado, o que fariam no lugar de determinado personagem, se acham tal atitude 

correta ou não, o por quê disso, entre outros debates, nunca deixando de ser 

dinâmico, prendendo assim a atenção do aluno, trabalhando sua autonomia e 

capacidade crítica. As atividades também podem ser variadas: desenhos, teatrinho, 

escrita de textos curtos e divulgação de sua própria história. Uma boa alternativa nas 

escolas, para o trabalho dinâmico com contos de fadas para alunos com 

dificuldades, é a criação de momentos específicos para trabalhar os contos, como “A 

Hora do Conto” e de um Clube da Leitura. Os clubes despertam o interesse pela 

leitura e escrita, estimulam o debate, combate a timidez e fortalece laços entre 

alunos participantes, além de, é claro, trabalhar com os problemas dos alunos com 

dificuldades, em busca de desenvolvimentos sociais e emocionais e a busca de 

soluções para suas barreiras do dia-a-dia. 

De acordo com o site Companhia das Letras, ao falar sobre clubes de 

leitura: 

 
Os clubes de leitura [...] estimulam a ressignificação de ações 
cotidianas e possibilitam a conquista progressiva de protagonismo e 
autonomia dos participantes, estruturas fundamentais para a 
formação cidadã. (Companhia das Letras, [s.d.]).  
 

Em um trabalho realizado pela psicopedagoga Fernanda do Val Silveira, 

com uma criança de 12 anos com diversas dificuldades, através dos contos de fada, 

a autora cita, como algumas das atividades realizadas, “[...] a escuta e leitura dos 

contos, bem como a criação de novos finais para as histórias, eram acompanhadas 

de expressões plásticas e cromáticas, com associações verbais a partir das 

produções artísticas” (SILVEIRA, 2010, p.105). A autora também cita que, em sua 

trajetória, a criança atendida mostrou-se mais autoconfiante, e que, o contar e 

escrever histórias e as expressões criativas, tiveram uma função significativa. Ainda 

de acordo com a autora: 
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As experiências facilitadas pela mediação dos jogos criativos, da arte 
de contar, ouvir, criar e escrever contos e das expressões plásticas, 
complementadas com as associações verbais, possibilitaram 
avanços significativos no desenvolvimento afetivo e cognitivo do 
aprendiz. (SILVEIRA, 2010, p.125). 
 

Pode-se dizer então que, para se trabalhar com os contos, é importante que 

atividades variadas e lúdicas sejam realizadas. Dependendo das dificuldades e das 

circunstâncias, o atendimento a algumas crianças necessita ser individual, mas, para 

outras, pode e deve ser realizado conjuntamente, e um exemplo para que isso 

ocorra, são os clubes de leitura no ambiente escolar. 

 
Porque trabalhar os contos de fada 

De acordo com o site Portal Educação, no artigo intitulado “A importância da 

leitura dos contos de fadas na educação infantil”, de autoria de Ana Maria da Silva 

(2013), cabe a escola desenvolver as relações entre indivíduos - em todas as suas 

interfaces - e a leitura, e entre essas leituras, devem estar os contos de fadas, para 

cativar as crianças. De acordo com o artigo “[...] nos contos vemos aflorar sutilmente 

uma fatia da vida real e é essa relação que o faz despertar em nós muitos 

interesses. [...]. Nos contos surgem relatos surpreendentes de histórias simples e 

doces [...].” (SILVA, 2013).  

Ainda de acordo com o artigo, os contos possuem enredos que falam de 

emoções comuns a todos, tais como medo, ciúme, rejeição, ambição; emoções 

essas que só podem ser compreendidas – e mesmo solucionadas - pelas crianças 

através da fantasia. Os contos são como instrumentos para que as crianças 

absorvam os valores morais da vida em sociedade. Como diz o texto “Se no 

processo de ensino se desse uma atenção especial ao emocional que existe em 

cada uma das crianças, este mundo seria bem melhor!”  

De acordo com Bettelheim (2004), em sua obra “A psicanálise dos contos de 

fadas”, é afirmado que: 

O conto de fadas é orientado para o futuro e guia a criança – em 
termos que ela pode entender tanto na sua mente inconsciente 
quanto consciente – e ao abandonar seus desejos de dependência 
infantil e conseguir uma existência mais satisfatoriamente 
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independente. (BETTELHEIM, 2004,p.19 apud PORTAL 
EDUCAÇÃO) 

 Segundo Coutinho (1997): 

Há em tudo uma ordem humana, ensinando o bem, condenando o 
mal, socorrendo os desgraçados, exaltando os tenazes, fortalecendo 
a confiança no esforço ou mesmo na própria sorte, como no caso de 
A gata borralheira, exemplo de fé e esperança no destino. Através 
das personagens vamos educando as crianças para o que é “certo” e 
o que é considerado “errado” na sociedade, vamos fazê-las refletir 
acerca do bem e do mal, dessa forma os livros de literatura infantil, 
além de ensinar o aluno a gostar de ler, presta um serviço educativo 
para os pequenos. (COUTINHO, 1997, p.205 apud PORTAL 
EDUCAÇÃO, 2013). 

De acordo com Roberta Barbero Gabriotti (2009), psicóloga e coordenadora 

do Ambulatório da Associação Pró-Reintegração Social da Criança, em seu artigo “A 

importância dos contos de fadas”:  

 

“As crianças não se cansam de ouvir histórias de contos de fadas 
que começam “Era uma vez...” e terminam com “viveram felizes para 
sempre”. Essa ideia cria a esperança de que as coisas na vida 
podem dar certo e elas podem ter sucesso em suas dificuldades.” 
Ainda segundo a psicóloga, “uma história [...] promove o 
enriquecimento na vida interior da criança, auxiliando-a a entender 
melhor as suas emoções. Assim como nas brincadeiras, as fantasias 
e os contos de fadas têm um papel importante no seu 
desenvolvimento emocional.” (GABRIOTTI, 2009). 

Ana Maria Machado, em seu livro “Como e por que ler os clássicos 

universais desde cedo”, diz sobre os contos: "Essas histórias funcionam como 

válvula de escape e permitem que a criança vivencie seus problemas psicológicos 

de modo simbólico, saindo mais feliz dessa experiência"(MACHADO, 2002). 

A psicopedagogia e os contos de fada 

O objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem do sujeito. 

Segundo o dicionário Michaelis, um dos significados do termo aprendizagem é 

“Denominação geral dada a mudanças permanentes de comportamento como 

resultado de treino ou experiência anterior; processo pelo qual se adquirem essas 

mudanças”.  
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Portanto, o psicopedagogo tem como objetivo trabalhar com dificuldades de 

aprendizagem de um sujeito, visando mudanças em seu comportamento. Segundo a 

psicopedagoga Carmem Fidalgo, em artigo intitulado “A importância da atuação 

psicopedagógica no contexto escolar”, ao dizer sobre a importância do 

psicopedagogo na escola, ressalta que “[...] este realiza um trabalho com vista à 

prevenção das causas das dificuldades de aprendizagem em todos os aspectos, 

pois trabalha o indivíduo no local onde ele aprende, analisando as causas da não – 

aprendizagem.”  

A intervenção da psicopedagogia é preventiva – prevenir problemas, evitar 

seu aparecimento – e curativa – detectar problemas e resolvê-los. Há diversas 

maneiras para que essa intervenção seja trabalhada, dependendo do problema a ser 

tratado e do indivíduo ou grupo de indivíduos que o psicopedagogo está lidando. 

Dentre as dificuldades dentro de uma instituição onde o psicopedagogo atua, estão 

os problemas relacionados ao desenvolvimento social e emocional das crianças. 

Uma das formas de trabalhar com esse tipo de dificuldade – como citado até o 

momento - é através dos contos de fadas. 

Os contos, para Bettelheim (2002): 

  
[...] tem de estimular a sua imaginação; tem de ajudá-la a 
desenvolver o seu intelecto e esclarecer as suas emoções; tem de 
estar sintonizada com as suas angústias e as suas aspirações; tem 
de reconhecer plenamente as suas dificuldades e, ao mesmo tempo, 
sugerir soluções (BETTELHEIM, 2002, p.11 apud SANTOS; NETO, 
2009, p.4512). 
 

Os contos de fadas, quando trabalhados pelo psicopedagogo nos problemas 

sociais e emocionais da criança, ajudam-na a ver e reconhecer, através de 

elementos mágicos, emoções, dificuldades e angústias ligadas ao seu cotidiano, 

bem como também ajudam a buscar soluções.  

Análise dos contos de fada 

Abaixo, segue a análise realizada em dois contos de fada, visando abordar 

os principais pontos que trazem algum ensinamento para as crianças, e quais são 

eles. A versão utilizada para análise são as mais fiéis possíveis aos contos originais. 
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O livro utilizado no exame foi “Contos de Fadas de Perrault, Grimm, Andersen & 

outros”, apresentado e adaptado por Ana Maria Machado.  

“BRANCA DE NEVE” 

A história dos irmãos Grimm, mostra uma jovem de pele branca como a 

neve, lábios vermelhos como o sangue e cabelos negros como o ébano. Sua mãe 

morreu ao dar a luz (observe que logo em seu início, a história já trata de temas 

inevitáveis, como a morte), e, desde criança, vivia no castelo com seu pai e sua 

madrasta. Contudo, após a morte do pai (o rei), Branca de Neve é insultada pela 

madrasta, e quando jovem, é objeto de inveja da mesma, que não aceita alguém 

mais bonita do que ela. Devido a tanta inveja, após o espelho mágico dizer que a 

mais bela de todas é Branca de Neve, a rainha manda um caçador levá-la ao 

bosque, matá-la, trazer seu fígado e seu coração. O caçador, não conseguindo 

realizar o que lhe fora pedido, deixa Branca de Neve fugir, e, para provar à rainha 

que matou a princesa, leva o coração e o fígado de um cervo. Branca de Neve, em 

sua fuga, encontra a casa dos sete anões, que está vazia ao chegar. Ela arruma a 

casa e dorme nas caminhas dos anões. Ao chegarem em casa, Branca de Neve 

explica sua situação aos anões, que concordam em acolhê-la.  

Mas logo, a madrasta descobre que Branca de Neve ainda vive (ao 

perguntar para o espelho quem é a mais bela, e o espelho responder que é Branca 

de Neve). A rainha se disfarça e vai à casa dos anões oferecendo à Branca de Neve 

um pente envenenado, que ao pentear os cabelos, a moça desmaia, porém, 

continua viva. Numa segunda tentativa, a rainha disfarçada leva à Branca de Neve 

um cordão de espartilho, e amarra tão forte na princesa que esta desmaia por falta 

de ar. A maçã envenenada é a terceira tentativa da rainha em matar Branca de 

Neve, e, algumas versões da história (tal como a readaptada pela Disney), mostra 

apenas a tentativa da maçã envenenada. É a maçã que faz com que Branca de 

Neve fique desacordada por mais tempo. Os anões, achando que a princesa está 

morta, colocam-na em um caixão de vidro, e velam pela moça todos os dias. Um dia, 

um príncipe que passava pelo local, apaixonou-se pela moça, e pediu permissão aos 

anões para levá-la ao seu palácio, para que pudesse contemplá-la todos os dias. Os 
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anões aceitam, e, durante o trajeto, o caixão tomba da carruagem, fazendo com que 

um pedaço de maçã que estava entalado na garganta de Branca de Neve fosse 

expelido, e assim, a princesa acorda, e casa-se com o príncipe. Em sua festa de 

casamento, a rainha é obrigada a calçar sapatos aquecidos sobre um fogo, até 

morrer.  

Ao analisar a história, observa-se que, a rainha (madrasta de Branca de 

Neve), representa a inveja, a obsessão pela beleza/aparência física, e em como isso 

pode ser prejudicial ao ser humano (já que no final da história, a rainha morre de 

forma dolorosa). Com Branca de Neve, os ensinamentos são voltados a valores 

como persistência (já que a princesa foge do castelo e procura uma forma de 

sobreviver), a coragem, o valor da amizade (com os sete anões). A cooperação 

também é mostrada, pois os anões acolhem Branca de Neve em suas casas, e, em 

troca, Branca de Neve cuida da casa (limpa, arruma, faz comida). Mostra, por fim, 

que a beleza interior é a que mais vale, pois, Branca de Neve, além de sua bela 

aparência, é bondosa com todos, ao passo que a rainha apenas se importa com sua 

beleza física, e, no final, é Branca de Neve quem tem um final feliz.  

“A BELA E A FERA” 

O conto, da escritora Jeane – Marie Leprince de Beaumont (1756 apud 

MACHADO, 2010), mostra uma família, composta por um pai (um rico comerciante), 

seus três filhos e suas três filhas, na qual a caçula, que era a mais bonita de todas, 

passa a ser chamada de Bela. Suas duas irmãs tinham ciúmes de Bela. A moça, 

além de ser a mais bonita, era também a melhor das três. Suas irmãs se orgulhavam 

muito de serem ricas e davam-se ares de grandes damas, só gostavam de andar 

com pessoas da nobreza. Bela, ao contrário, era mais humilde, e gostava muito de 

ler, ao passo que as irmãs só pensavam em festas. Um dia, o pai perdeu toda sua 

fortuna, só lhe restando uma casa de campo onde teriam que morar e trabalhar 

como camponeses. As duas irmãs mais velhas demoraram a aceitar, querendo 

permanecer na cidade. Já Bela, mesmo com homens ricos querendo se casar com 

ela, recusou-se, explicando aos pretendentes que não tinha coragem de abandonar 

o pai na miséria, e que o ajudaria com o trabalho no campo. Em uma passagem do 
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conto, temos uma lição de que o dinheiro não é tudo, e também que chorar/afligir-se 

por algo, não trará ele de volta, ensinando assim, a sermos gratos com o que temos 

e também sermos resilientes e mantermos a calma em situações adversas: “[...] No 

começo, Bela ficara muito aflita por perder sua fortuna, mas refletira “Por mais alto 

que eu chorasse, isso não me devolveria a minha fortuna. Tenho de tratar de ser 

feliz sem ela””. Ao contrário de Bela, que trabalhava arduamente, e mesmo assim 

mantinha-se alegre com pouco, as irmãs só reclamavam e falavam mal de Bela.  

Um certo dia, após um ano nessa situação, o pai de bela recebeu uma 

informação de que um navio, que trazia mercadorias suas, tinha atracado com 

segurança, por isso, a pai das moças precisou fazer uma viagem, perguntando para 

as filhas se gostariam de alguma coisa. As duas filhas mais velhas pediram diversos 

artigos de toalete imaginando que voltariam a ser ricas, já Bela, não gostaria de 

nada, mas para não condenar o comportamento das irmãs, pediu uma rosa, pois era 

uma flor que não nascia na região onde moravam. O pai das moças descobriu que 

havia problemas legais com suas mercadorias, e teve de voltar, pobre do mesmo 

jeito. Na volta para casa, começou a nevar muito forte e o seu cavalo caiu várias 

vezes. Encontrou um castelo, e resolveu parar para descansar e alimentar o cavalo. 

Entrou no castelo e aqueceu-se no fogo, a espera de algum criado, como não 

aparecesse ninguém e estivesse com muita fome e com uma mesa arrumada, 

comeu e bebeu, logo após foi para um quarto e adormeceu. No dia seguinte, ainda 

sem encontrar ninguém no palácio, ao retornar para casa, viu no castelo um canteiro 

com rosas, e, lembrando-se do pedido de Bela, colheu algumas para levar para a 

filha. Nesse instante, pareceu uma fera, dizendo ao pai de Bela que havia salvado 

sua vida, recebendo-o em seu palácio e ele lhe fora  ingrato, pois além de tudo o 

que havia feito, ainda roubava suas rosas, que era a coisa que mais gostava no 

mundo, e que só a morte poderia reparar essa falta. O comerciante, pedindo perdão, 

explicou que as rosas eram para sua filha. A Fera dispôs a perdoar o comerciante se 

uma de suas filhas morresse em seu lugar, dentro de três dias. O comerciante voltou 

para casa apenas para se despedir das filhas e voltar ao castelo, mas, ao contar a 

história para seus filhos, Bela não aceitou que o pai morresse por causa de um 

pedido dela, e ofereceu-se a Fera para morrer. A Fera porém, não matou Bela, 
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apaixonou-se pela moça e queria se casar com ela, contudo, está sempre recusava 

seu pedido, mas prometeu nunca deixá-lo, morando com ele e convivendo como 

amiga. Um dia, seu pai adoeceu, e Bela pediu a Fera que lhe desse 8 dias para 

visitá-lo. A Fera atendeu seu pedido.  

Ao retornar a casa de seu pai, Bela contou para as irmãs como era feliz, e, 

estas, com ciúmes, armaram para que Bela não voltasse dentro de 8 dias, para que 

a Fera ficasse furiosa de sua demora e a devorasse. Quando a moça voltou, alguns 

dias a mais do que o prometido, encontrou a Fera desacordada, quase morrendo, 

pois imaginou que Bela o havia abandonado, contudo, Bela prometeu casar-se com 

ele, e, dito isso, a Fera transformou-se num príncipe. No dia do casamento, toda a 

família compareceu ao castelo. Bela tornou-se uma rainha, e as irmãs foram 

transformadas em estátuas, devido a sua maldade, só podendo retornar ao seu 

estado anterior quando reconhecessem seus erros. Em uma passagem do livro, a 

autora diz que é mais importante sermos bonitos por dentro do que por fora, quando 

Bela, após dizer que a Fera tem um bom coração, diz: “ “Muitos homens são mais 

monstruosos [...] gosto mais do senhor com essa aparência que daqueles que por 

trás de uma aparência de homens , escondem um coração falso, corrompido, 

ingrato” (p.110). Em outra passagem do conto, é reforçado que as virtudes são mais 

importantes do que a aparência, quando, no casamento de Bela, uma fada lhe diz: “ 

“[...] venha receber a recompensa por sua boa escolha: você preferiu a virtude à 

beleza e à inteligência, portanto merece encontrar todas essas qualidades reunidas 

numa mesma pessoa. Vai se tornar uma grande rainha. Espero que o trono não 

destrua suas virtudes [...].” (p.117). Conclui-se que os principais ensinamentos do 

conto são que a verdadeira beleza está no interior das pessoas, que a aparência 

pode enganar. Ensina também o valor do companheirismo, primeiramente, mostrado 

quando o pai de Bela perde seus bens, e ela o segue e o ajuda, após, quando Bela 

torna-se companheira da Fera; o conto mostra ainda o valor da humildade (vista em 

Bela e em seu pai, recompensados no final da história, ao contrário de suas irmãs, 

ambiciosas, e que tiveram um final severo por causa disso). Por fim, mostra a 

importância de ser paciente, pois a recompensa para Bela não veio de “um dia para 
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o outro”, mas sim, foi um processo demorado, onde a mesma agiu sempre com 

integridade e otimismo, mesmo nos momentos mais difíceis.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseando-se na metodologia utilizada, que se deu através de pesquisa 

bibliográfica e análise de artigos e de contos de fada, foi possível verificar que os 

contos são uma importante ferramenta para a aprendizagem das crianças em 

diversas frentes: emocional, cognitiva, social, afetiva, além de servir como 

instrumento para a melhoria da capacidade de leitura e escrita. A atividade com 

contos pode ser trabalhada de diversas maneiras, visando prender a atenção do 

aluno com dificuldade e garantindo seu desenvolvimento social e emocional. 

É papel do psicopedagogo, junto com os professores e outros atores 

escolares, trabalhar com este tipo de leitura para a melhoria da aprendizagem e para 

a resolução de conflitos internos da criança, para tanto, é importante que se trabalhe 

com um leque variado de contos, pois cada criança se identificará melhor com um 

personagem, uma história e/ou uma dificuldade – este trabalho analisou apenas os 

contos “Branca de Neve” e “A Bela e a Fera”, mostrado os ensinamentos que cada 

um destes contos traz na vida da criança, tendo, todos eles, suas especificidades e 

suas semelhanças, tais como um personagem (o herói ou heroína da história) que 

passa por uma dificuldade mas consegue se superar e ter um final feliz.  

Enfim, o trabalho com contos deve ser dinâmico e se utilizar de vários 

recursos e os autores e artigos pesquisados e analisados, têm mesma opinião 

acerca da importância de se trabalhar contos de fadas, pois, além de ser um tipo de 

leitura que prende a atenção das crianças, trazem vários ensinamentos e 

associações com a vida da criança, porém, de forma mágica e figurativa. 
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UTILIZADOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM AMBIENTE HOSPITALAR 

 
THE IMPORTANCE OF HYGIENIZATION OF THE PEDAGOGICAL MATERIALS 

USED IN THE PEDAGOGICAL PRACTICE IN HOSPITAL ENVIRONMENT 

 
Charles Lima Ribeiro 

Biólogo e Pedagogo. Especialista em Tecnologias Aplicadas ao Ensino da Biologia, Microbiologia, 
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RESUMO: Os processos de transmissão de micro-organismos patogênicos em ambiente 
hospitalar são diversos; e todo e qualquer meio de combatê-los é necessário, a fim de se 
manter a qualidade de permanência e atendimento do paciente-aluno. E os processos de 
escolarização neste ambiente são alternativas que integralizam o paciente, proporcionando 
ao mesmo, oportunidade de identificação social e individual. Tão pronto os materiais 
utilizados durante a prática pedagógica hospitalar são diversos, com múltiplas utilidades, 
servindo assim como veículos eficientes de transmissão de micro-organismos patogênicos. 
O objetivo geral deste estudo foi retratar a importância dos processos de higienização dos 
materiais pedagógicos utilizados na prática pedagógica em ambiente hospitalar. Ratifica-se 
a escassez de estudos abordando tal temática, e a pouca bibliografia existente são com 
estudos realizados em brinquedos, com foco em brinquedotecas existentes em ambientes 
de consultórios odontológicos e pediátricos. Realizou-se neste estudo um levantamento 
bibliográfico em diferentes bases de dados eletrônicas, tais como: Scielo, Bireme, Pubmed, 
e identificou-se a necessidade de um maior quantitativo de estudos abordando a temática da 
pedagogia hospitalar como também do enfoque do controle microbiológico nos materiais 
utilizados na prática pedagógica, pois os materiais pedagógicos são eficientes nichos 
microbianos e necessitam de atenção especial quanto aos processos e a periodicidade das 
práticas de higienização.  

Palavras-chave: Educação. Higienização. Materiais Pedagógicos. Ambiente Hospitalar.  
 

ABSTRACT: The processes of transmission of pathogenic microorganisms in a hospital 
environment are diverse; and any and all means of combating them is necessary in order to 
maintain the quality of permanence and patient-student care. And the processes of schooling 
in this environment are alternatives that provide the patient with an opportunity for social and 
individual identification. As soon as the materials used during the teaching practice hospital 
are diverse, with multiple utilities, thus serving as efficient vehicles of transmission of 
pathogenic microorganisms. The general objective of this study was to portray the 
importance of the processes of hygiene of the pedagogical materials used in the pedagogical 
practice in hospital environment. The shortage of studies addressing this theme is confirmed, 
and the few existing bibliographies are with studies on toys, with a focus on existing toy 
libraries in dental and pediatric office settings. In this study, a bibliographic survey was 
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performed in different electronic databases, such as: Scielo, Bireme, Pubmed, and identified 
the need for a larger number of studies addressing the subject of hospital pedagogy as well 
as the focus of microbiological control in the Materials used in pedagogical practice, since 
the pedagogical materials are efficient microbial niches and they need special attention 
regarding the processes and the periodicity of the practices of hygiene. 

Key-words: Education. Sanitation. Pedagogical Materials. Hospital Environment. 

 

INTRODUÇÃO 

As crianças e os adolescentes hospitalizados possuem um perfil temporário 

da educação especial e uma necessidade de assistência preventiva contra o 

fracasso, a reprovação e a evasão escolar (ORTIZ; FREITAS, 2001), pois deve-se 

levar em consideração que a educação é um direito subjetivo tanto das crianças 

como de adolescentes que estão internados ou que estão impossibilitados de 

frequentar as classes escolares tradicionais (SANDRONI, 2008).  

Através desta realidade, as classes escolares e os atendimentos 

individualizados realizados principalmente no leito, foram pensados como uma 

alternativa de assegurar a continuidade da escolarização do aluno, afim de que seja 

possível o seu retorno à realidade educacional tradicional após sua alta médica 

(MEDEIROS; GABARDO, 2004).  

Contudo, deve-se pensar com cautela a prática pedagógica adaptada ao 

ambiente hospitalar, pois são inúmeros os meios que colaboram para a instalação e 

permanência do processo infeccioso, e os recursos didáticos geralmente são 

constituídos de materiais que não suportam os métodos de higienização necessários 

ao ambiente hospitalar.  

O hospital por sua essência é um ambiente asséptico, onde todos os meios 

possíveis de transmissão de patologias provocadas por micro-organismos, 

particularmente, devem ser combatidos, afim de que se mantenha o bom estado do 

tratamento e permitindo assim a reabilitação da saúde do paciente-aluno 

hospitalizado sem nenhum tipo de comprometimento.  

Por esse fato, o presente estudo tem como tema a importância da higiene – 

limpeza, desinfecção e esterilização - dos materiais pedagógicos utilizados na 

prática pedagógica em ambiente hospitalar. 
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E nesta perspectiva, o presente norteou-se diante do seguinte 

questionamento: Qual a importância dos processos de higienização dos materiais 

pedagógicos utilizados na prática educacional em ambiente hospitalar? 

Os materiais pedagógicos assumem dentro da prática pedagógica 

importância ímpar; os mesmos se adaptam aos diferentes estilos de aprendizagem e 

possibilitam explorar de forma mais integral e criativa as habilidades dos alunos 

(REATEGUI; FINCO, 2010), e perante esta perspectiva os materiais pedagógicos 

podem servir como eficientes veículos de transmissão de micro-organismos e 

consequentemente de infecções nosocomiais.  

O objetivo geral deste estudo foi evidenciar de forma abrangente a 

importância dos processos de higienização dos materiais pedagógicos utilizados na 

prática pedagógica em ambiente hospitalar. Até mesmo pelo fato de não se 

encontrar expressiva quantidade de estudos com tal temática, sobressalta-se os 

realizados com brinquedos, com foco em brinquedotecas de ambientes 

odontológicos e pediátricos. 

Realizou-se neste estudo um levantamento bibliográfico em diferentes bases 

de dados eletrônicas, tais como: Scielo, Bireme, Pubmed, utilizando os seguintes 

descritores: Pedagogia hospitalar, classe hospitalar, hospital, inclusão, educação 

inclusiva, educação hospitalar, infecções hospitalares e métodos de controle 

microbiológico.  

  
 

Desenvolvimento 

A pedagogia hospitalar teve início no ano de 1935, em Paris-França, quando 

Henri Sellier inaugurou a primeira escola para crianças inadaptadas; logo após, essa 

proposta foi difundida em diversos países, como Alemanha e Estados Unidos. No 

Brasil essa tendência teve início na década de 50, no Hospital e Escola Menino 

Jesus, no Estado do Rio de Janeiro (MEDEIROS; GABARDO, 2004; LIMA; 

PALEOLOGO, 2012).  

A pedagogia hospitalar enquanto processo pedagógico é uma realidade que 

preserva a continuidade do processo de escolarização do paciente-aluno, 

desenvolvendo sua aprendizagem, através de diferentes métodos pedagógicos que 
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precautelam e que respeitam sumariamente o quadro clínico do paciente-aluno 

(WOLF, 2007).  

A pedagogia trabalha com métodos que aperfeiçoam o conhecimento 

enquanto o ambiente hospitalar trabalha com o tratamento em prol da saúde; e 

nesse contexto chega à pedagogia hospitalar como um nexo causal destes dois 

agentes, necessitando de um trabalho mais amplo, de forma multidisciplinar, 

interdisciplinar e transdisciplinar.  

Ao passo a pedagogia hospitalar vem cada vez mais se ampliando no 

atendimento ao sujeito paciente-aluno em sua totalidade, com suas necessidades 

afetivas, emocionais, físicas e sociais (SILVA; FANTACINI, 2013). Tal atitude 

enxerga o paciente-aluno como protagonista de sua saúde e de sua aprendizagem, 

passando de objeto ou aprendente passivo a sujeito de seu desenvolvimento ou 

aprendente ativo (FREIRE et al., 2012).  

A legislação brasileira reconhece os direitos da criança e do adolescente 

hospitalizado ao atendimento pedagógico-educacional (FONSECA, 1999). Segundo 

a Resolução 41/95 que reza sobre os Direitos da Criança e do Adolescente 

Hospitalizados, é direito desfrutar de alguma forma de recreação, programas de 

educação para a saúde e acompanhamento do curriculum escolar durante a 

permanência hospitalar (BRASIL, 1995).  

Com este intuito é que as classes hospitalares foram criadas, para 

assegurarem a continuidade dos conteúdos para a criança e para o adolescente 

hospitalizado, possibilitando assim seu retorno sem prejuízo à sua escolarização 

após a alta médica (MEDEIROS; GABARDO, 2004). Faz-se uma modalidade de 

ensino que se enquadra nos parâmetros da inclusão e consequentemente da 

educação especial (SANDRONI, 2008), perpassando transversalmente por todos os 

níveis de ensino e sendo consideradas um conjunto que se vale de recursos 

educacionais e estratégias pedagógicas, que apresentam uma variedade de 

alternativas de atendimento (FUNGHETTO; SOARES, 2003).   

São conceituadas como “ambientes escolares que possibilitam o 

atendimento educacional de crianças e jovens internados, que necessitam de 

educação especial ou que estejam em tratamento” (BRASIL, 1994, p.22; 
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FUNGHETTO; SOARES, 2003), são espaços educacionais não tradicionais e não 

atuam apenas com atividades conteudistas, preocupam-se também com o 

desenvolvimento psíquico e cognitivo, até porque a “escola” adaptou-se ao ambiente 

hospitalar através da busca pela solução dos inúmeros motivos que geram a 

infelicidade, a baixa estima, a exclusão escolar e social dos hospitalizados 

(SANTOS; MOHR, 2005; SANDRONI, 2008).  

As classes hospitalares possuem duas tendências pedagógicas primárias, a 

primeira é a lúdico-terapêutica, que busca realizar o trabalho pedagógico 

praticamente através de desenhos, dramatizações, histórias e jogos; e a segunda 

tendência é a pedagógico-educacional, que é voltada para as atividades 

curriculares, que podem estar ligadas ou não a escola de origem do aluno 

(FONSECA, 2002).  

É insipiente salientar que o atendimento ao paciente-aluno pode também ser 

realizado no próprio leito, caso o mesmo esteja impossibilitado de se locomover e se 

direcionar até as classes ou espaços educacionais existentes nas dependências do 

hospital (SANDRONI, 2008).  

E independente da tendência pedagógica que a instituição hospitalar adota 

assim como as classes hospitalares, a educação em saúde - como acautela a 

Resolução 41/95 (BRASIL, 1995)- faz-se necessário, pois atua como um instrumento 

de dominação, de afirmação do conhecimento dominante e de responsabilização 

individual e coletiva convergindo para a manutenção da saúde (ALBUQUERQUE; 

STOTZ, 2004). 

 É entendida como qualquer combinação de experiência de aprendizagem 

delineada com o objetivo de facilitar ações conducentes a saúde (CANDEIAS, 1997) 

e tem se ocupado mais diretamente com a criação e manutenção de vínculos entre 

as ações médicas e a população, neste caso a população hospitalar - escolar 

(VASCONCELOS, 2004).  

Com isso a prática pedagógica hospitalar busca múltiplas alternativas a fim 

de suscitar uma aprendizagem e um desenvolvimento psíquico e cognitivo dos 

pacientes–alunos utilizando-se, por exemplo, de recursos eletrônicos – vídeos, CD-

ROM, computador e jogos - e demais objetos que compõe a diversa gama didático-
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pedagógica, tais como: brinquedos, lápis, borracha, jogos pedagógicos, livros e 

apostilas, por exemplo (FONTES, 2005; SANDRONI, 2008). Portanto, tais materiais 

podem colaborar para a transmissão de micro-organismos devido ao contato indireto 

entre os envolvidos na prática pedagógica hospitalar, principalmente pelo fato do 

manuseio inadequado de equipamentos e materiais assim como a adoção de 

procedimentos ineficazes de higienização (CARDOSO, 2007).  

Os objetos pedagógicos buscam integrar aspectos de usabilidade em seu 

design e usabilidade pedagógica (FLÔRES; TAROUCO, 2008), são quaisquer 

recursos suplementares ao processo de aprendizagem e são utilizados como 

materiais pedagógicos projetados para potencializar o processo de aprendizagem 

(TAROUCO; FABRE; TAMUSIUNAS, 2003).  

E neste cenário, utiliza-se uma grande diversidade de materiais 

pedagógicos, cada qual escolhido de acordo com o objetivo educacional proposto. 

Estes materiais podem ser: materiais para agrupamentos com peças de junção, 

materiais de construção, superposição ou justaposição, materiais com sistema de 

encaixe, de manipulação, locomoção e equilíbrio, de comunicação via veículos 

visuais, sonoros, audiovisuais e informatizados, organizador de ambientes e 

instalações fixas, por exemplo (KISHIMOTO, 2001). 

E geralmente a matéria prima no qual são fabricados e constituídos, podem 

devido à necessidade de manter a sua durabilidade, não possibilitar que tais objetos 

sejam direcionados a processos adequados de higienização e descontaminação, 

podendo a partir de tal realidade configurarem principalmente em ambiente 

hospitalar como nichos eficazes de transmissão de múltiplas infecções; por isso é 

insipiente e necessário salientar a importância dos processos de higienização e 

descontaminação de todo e qualquer objeto utilizado na rotina hospitalar, fato este 

que não exclui os utilizados nas classes hospitalares ou na rotina educacional-

pedagógica.  

De acordo com Brasil (1994) e Cardoso (2007), os recursos didáticos são 

divididos de acordo com o seu potencial de transmissão de microrganismos: 

 
- Artigos críticos- Todo e qualquer tipo, que penetram na pele e em 

mucosas, atingindo assim os tecidos subepiteliais e o sistema vascular.  
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- Artigos semicríticos- Todo e qualquer tipo que entram em contado 

direto com a pele não íntegra, com mucosa íntegra e com o paciente. 

- Artigos não críticos- Todo e qualquer tipo que entram em contato com 

a pele íntegra do paciente. 

 
Para os artigos críticos o recomendado é a esterilização, para os 

semicríticos é desinfecção de médio ou alto nível ou até mesmo a esterilização, e 

para os artigos não críticos o recomendável é a limpeza ou desinfecção de baixo ou 

médio nível.  

O ambiente hospitalar se faz um cenário asséptico, um ambiente frio, com 

aparelhos “barulhentos”, com uma diversidade grande de profissionais, cheiros 

“desagradáveis” e fortes, devido aos produtos de limpeza utilizados para limpar os 

locais como também para desinfetar os utensílios (ORTIZ; FREITAS, 2001; 

VASCONCELOS, 2004).  

O ambiente hospitalar, que inclui o ar, a água, os materiais utilizados, 

utensílios e outras superfícies que cercam o paciente estão diretamente 

relacionados às infecções hospitalares, proporcionando focos de contato e de 

transmissão via direta ou indireta (SILVA et al., 2011).  

As infecções hospitalares dependem em parte de condições especiais do 

corpo humano, tais como alterações orgânicas e imunológicas (AZAMBUJA; PIRES; 

VAZ, 2004) e estas situações deixam o paciente-aluno ainda mais suscetível a 

adquirir infecções.  

Geralmente a clientela das classes hospitalares e das ações pedagógicas 

são crianças e adolescentes, que estão por mais de três dias internados e que 

apresentam os seguintes quadros patológicos: doenças respiratórias como a 

pneumonia e a tuberculose, doenças cardíacas e neurológicas, neoplasias e 

problemas ortopédicos, renais e/ou infecções do trato urinário, gastrointestinais, 

queimaduras e SIDA (FONSECA, 2002, INVERNIZZI; VAZ, 2008) e as infecções 

respiratórias estão entre as mais frequentes no ambiente hospitalar (CABRAL; 

SILVA, 2013).  

Segundo Mussi-Pinhata e Nascimento (2001, p.83), as infecções 

hospitalares são qualquer infecção que não esteja presente ou se incubando no 
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momento da admissão hospitalar e, portanto, são adquiridas durante a 

hospitalização ou até 72 horas após a entrada no ambiente hospitalar. Estas podem 

estar relacionadas à internação ou aos procedimentos hospitalares utilizados 

durante esse período (BRASIL, 2005). E as infecções nosocomiais aliadas à 

resistência dos micro-organismos constituem um sério problema; esta relação – 

infecção e resistência microbiana- configura-se em um grande desafio para os 

serviços e profissionais de saúde, que por hora tem procurado medidas mitigadoras 

que promovam a prevenção e o controle dos mesmos.  

Os riscos biológicos em classes hospitalares e atendimento pedagógico são 

iminentes; referem-se às infecções provocadas por bactérias, fungos, bacilos, 

parasitas, protozoários e vírus (NBR-0921), e as classes deste tipo de risco são 

divididas em: patogenicidade para o homem, virulência, modos de transmissão, 

disponibilidade de medidas profiláticas eficazes, disponibilidade de tratamento eficaz 

e endemicidade (CABRAL; SILVA, 2013).  

Sendo assim, os processos de higienização, principalmente de 

descontaminação dos materiais utilizados na prática pedagógica hospitalar, devem 

ser rotineiros e eficientes. Salienta-se neste sentido, até mesmo em alguns casos 

que, dependendo da patologia do paciente-aluno e o risco iminente de contaminação 

e fluxo contagioso – devido o material constituinte do objeto pedagógico, por 

exemplo-, que sejam os materiais pedagógicos individualizados, se acaso for 

necessário- fato observável pela equipe médica e pedagógica- que sejam totalmente 

descartáveis.  

Neste contexto os livros didáticos e paradidáticos servem como excelentes 

exemplos, os mesmos se enquadram como objetos de difícil higienização; e que 

quando se identifica a presença de matéria orgânica, tais como: sangue, secreções 

e excreções; os mesmos devem ser imediatamente descartados, não podendo ser 

reutilizados, muito menos serem retornados as prateleiras, sejam de uso coletivo ou 

individual (MELO; SANTOS; SANTOS, 2012).  

Por isso, na rotina das classes hospitalares e nos atendimentos pedagógicos 

individualizados, é necessário se valer dos inúmeros processos existentes de 

higienização dos materiais e do ambiente, pois tais alternativas colaborarão 
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sumariamente para a diminuição principalmente de infecções cruzadas que são tão 

rotineiras em ambiente hospitalar. Estas alternativas de higienização podem ser 

divididas em três grupos básicos, que são: desinfecção, limpeza e esterilização. 

A desinfecção compreende na adoção de processos químicos ou físicos que 

destroem todos os micro-organismos, exceto os esporulados, a esterilização destrói 

todo e qualquer tipo de vida microbiana, inclusive os esporulados, enquanto a 

limpeza é o asseio ou retirada da sujidade de qualquer superfície, seja de materiais 

ou do ambiente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1994).  

Tais métodos profiláticos colaboram para a diminuição das infecções, até 

porque as infecções nosocomiais são um evento histórico, social e não apenas 

biológico, por isso requer investimentos científicos, tecnológicos e humanos para a 

incorporação de medidas de controle e prevenção (PEREIRA et al., 2005); por esse 

fato amplia-se ainda mais a gama de alternativas e de medidas que se deve 

requerer a fim de se  combater e prevenir os elevados índices de morbimortalidade 

provocados pela instalação e permanência dos micro-organismos e do processo 

infeccioso.  

Carvalho et al. (2004) identificou que os brinquedos utilizados em 

consultórios odontopediátricos são veículos eficientes de transmissão de micro-

organismos e de transmissão de infecção cruzada; nas amostras estudadas 

identificou-se a presença de Staphylococcus sp., Estreptococcus sp. e Escherichia 

coli. E segundo o estudo os métodos de lavagem, álcool 70% e glutaraldeído 2%, 

são eficientes na desinfecção de brinquedos de borracha.  

Outros estudos tais como: Costa, 2011; Gessner et al., 2013; Simão, 2014; 

Simão et al., 2014; Furquim; Medina, 2015; Blasi; Dib; Correa, 2016; retratam a 

importância da desinfecção de brinquedos nos mais diversos espaços entre eles a 

creche e o hospitalar, pois os mesmos são eficientes nichos microbianos, 

colaborando principalmente para a transmissão de agentes infecciosos.  

Os brinquedos podem apresentar contaminação por bactérias 

potencialmente patogênicas com resistência a antimicrobianos, representando assim 

fonte importante de infecções nosocomiais para sujeitos que já se apresentam 

debilitados (BORETTI et al., 2014). 
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Todavia há inúmeros fatores que colaboram para que os brinquedos tomem 

atenção especial quando se pensa em compartilhá-los, como também quando se 

observa a falta de higiene e processos de higienização adequada para os mesmos 

em ambiente hospitalar (ALMEIDA, 2009); estes objetos em unidades hospitalares 

geralmente são de uso coletivo, oferecendo aos que o manuseiam, um potencial 

risco de infecção (DIETZ; BARROS, 2008). 

Contudo, ao identificar que as classes hospitalares e o atendimento no leito 

não possuem apenas o aporte de brinquedos, mas de outros materiais pedagógicos 

que colaboram para a personificação da prática educativa, deve-se elencar tais 

preocupações e realizar estudos mais panorâmicos acerca de outros objetos que se 

fazem presentes na prática educacional do ambiente hospitalar, até porque as 

classes hospitalares e o atendimento educacional não são realizados apenas com 

brinquedos.  

E tomando como contrapartida os resultados obtidos através das análises 

dos brinquedos, pode-se dimensionar que os demais objetos que são utilizados na 

prática pedagógica também se apresentam como um amplo e eficaz nicho 

microbiano; devendo suscitar também um elevado nível de preocupação.  

Por não haver um amplo controle microbiológico dos materiais pedagógicos 

em questão, as classes hospitalares e os materiais utilizados, podem servir como um 

eficaz disseminador de micro-organismos patogênicos, por hora também de 

infecções, proporcionando aos pacientes-alunos uma exposição perigosa e 

colaborativa para o aumento dos índices de morbimortalidade e insucesso clínico; 

aumentando o tempo de permanência do paciente-aluno em ambiente hospitalar e 

onerando ainda mais a demanda educacional pedagógica-hospitalar.  

Para Cardoso (2007) alguns procedimentos devem ser tomados a fim de 

evitar tais realidades: limpeza dos materiais pedagógicos devem ser realizadas 

utilizando detergente neutro, se acaso optar em realizar uma limpeza manual; 

detergente para limpeza com pouca espuma, para os casos em que se necessite ou 

se opte por utilizar máquinas de lavagem e detergente enzimático, caso se realize 

apenas uma limpeza manual.  
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Tais considerações reiteram a preocupação instalada com tais 

procedimentos, por se identificar a diversificada gama de mecanismos de virulência 

que os micro-organismos apresentam. Contudo os métodos profiláticos e que 

colaboram para a diminuição da instalação do processo infeccioso deve sobrepujar a 

capacidade de resistência microbiana.  

Por isso ao se escolher todo e qualquer tipo de recurso pedagógico a ser 

utilizado em ambiente hospitalar, devem-se considerar três aspectos que se fazem 

de suma importância: 

  
1- A natureza do material constituinte do recurso pedagógico, 

2- Se o material constituinte do recurso pedagógico suporta os processos de 

higienização e desinfecção necessários para o ambiente hospitalar, 

3- A patologia e os cuidados em que o paciente-aluno possui.  

 
Assim os materiais pedagógicos podem atuar como fonte de infecção, a 

prática pedagógica como meio de transmissão e o paciente-aluno como hospedeiro 

susceptível.  

Segundo Blasi (2015) ocorre uma necessidade de mais estudos a fim de 

comprovar a efetividade dos métodos de higienização e os produtos utilizados para 

a higienização de brinquedos utilizados em ambientes relacionados a cuidados com 

crianças. Por hora, se estende tal necessidade para os demais objetos utilizados na 

prática educacional-pedagógica hospitalar.  

E diante de uma educação para a saúde, como precautela a Resolução 

41/95, deve-se também as classes hospitalares e os atendimentos pedagógicos 

individuais possuírem estratégias educacionais que ensinem a prática de métodos 

de higienização, pois assim o paciente-aluno colabora ativamente para o combate 

das infecções nosocomiais e o restabelecimento de sua saúde. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do presente estudo, identificou-se o que previamente Santos; Mohr 

(2005) e Medeiros; Gabardo (2004) haviam percebido, que ainda os estudos 

relacionados à pedagogia hospitalar são insipientes e os estudos existentes 
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permeiam por diversas áreas do conhecimento. Com um referencial escasso, 

identifica-se a necessidade de um maior número de estudos sobre esta área do 

conhecimento. Os poucos estudos relacionados a aspectos microbiológicos, 

pedagogia hospitalar e materiais pedagógicos estão atados a brinquedos utilizados 

principalmente em brinquedotecas hospitalares, creches e consultórios 

odontopediátricos.  

É evidente que a prática pedagógica necessita de aporte de materiais 

diversos, afim de que se possa completar o ciclo que tange os aspectos de ensino-

aprendizagem. Quando os mesmos são utilizados em ambiente hospitalar, 

necessita-se de uma maior atenção nos processos de higienização dos mesmos, 

para que não sirvam como veículos eficientes de transmissão de micro-organismos 

em ambiente hospitalar, e não colaborem para a elevação dos índices de infecções 

nosocomiais.  

Necessita-se como observado neste estudo, o fomento a elaboração de 

métodos de higienização de objetos pedagógicos e demais materiais utilizados na 

prática pedagógica, obedecendo à eficiência antimicrobiana e a preservação da 

integridade do material.  

O presente estudo não conseguiu determinar o melhor método de 

higienização, visto que se deve levar em consideração os materiais constituintes dos 

objetos utilizados na prática pedagógica, o interesse, o contato, o tipo de sujidades 

presentes entre outros aspectos. Por isso, este estudo serve como referencial 

motivador e suscita a necessidade iminente de demais estudos, com objetivos mais 

amplos e mais aplicados, afim de que se amplie a atenção e cuidado com o 

paciente-aluno e os processos de controle e transmissão de micro-organismos, 

através da prática pedagógica.  
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RESUMO: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e método descritivo intitulado: 
“Vivendo a EM: os relatos e as inquietações das portadoras”. O problema da pesquisa 
propôs a seguinte questão: de que maneira o portador de Esclerose Múltipla (EM) vivência e 
enfrenta a doença a partir do diagnóstico? O objetivo foi descrever a vivência e o 
enfrentamento da EM, a partir do diagnóstico pelo portador da mesma, no Núcleo Feminino 
de Educação em Saúde e Sexualidade (NUFESS) na cidade de Anápolis-GO. A Esclerose 
múltipla também é conhecida como esclerose em placas, é uma doença que afeta o sistema 
nervoso, causando destruição da mielina, proteína fundamental na transmissão do impulso 
nervoso. É considerada uma enfermidade inflamatória, autoimune (OLIVEIRA: SOUZA, 
1998). As participantes foram escolhidas seguindo os critérios éticos para pesquisa e 
mediante sorteio entre aqueles que concordaram com os objetivos da mesma e atenderam 
aos critérios de inclusão dos participantes para a pesquisa. A coleta de dados deu-se em 
local escolhido pelas participantes, por meio de entrevista gravada em MP3. Foram 
resguardados o sigilo, a confidencialidade e fidedignidade dos dados coletados. A análise 
dos dados deu-se concomitante e após o término da coleta. Os dados finais estão 
apresentados da seguinte forma: 5 categorias e 8 subcategorias. O caminhar metodológico 
permitiu conhecer e descrever as experiências vividas pelas participantes e desafia os 
profissionais de saúde para uma nova práxis, onde a compreensão e a valorização dos 
sentimentos do portador de EM tornam-se as ferramentas essenciais na assistência 
humanizada.  
 
Palavras-chaves: Esclerose Múltipla. Impacto do Diagnóstico. Sentimentos e Vivência.  
 
ABSTRACT: This is a qualitative study and descriptive method entitled: "Living MS: the 
reports and the cares of the patients". The research problem proposed the following 
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question: how does the Multiple Sclerosis (MS) patient experience and cope with the disease 
from the diagnosis? The objective was to describe the experience and the confrontation of 
MS, based on the diagnosis by the patient of the same, in the Female Nucleus of Education 
in Health and Sexuality (NUFESS) in the city of Anápolis-GO. Multiple sclerosis is also 
known as plaque sclerosis, a disease that affects the nervous system, causing destruction of 
myelin, a key protein in the transmission of nerve impulses. It is considered an inflammatory, 
autoimmune disease (OLIVEIRA: SOUZA, 1998). Participants were chosen according to the 
ethical criteria for research and by lottery among those who agreed with the objectives of the 
same and met the inclusion criteria of the participants for the research. Data were collected 
in a place chosen by the participants, through an interview recorded in MP3. The secrecy, 
confidentiality and trustworthiness of the data collected were safeguarded. The analysis of 
the data was concomitant and after the end of the collection. The final data are presented as 
follows: 5 categories and 8 subcategories. The methodological approach allowed to know 
and describe the experiences lived by the participants and challenges the health 
professionals to a new praxis, where the understanding and appreciation of the feelings of 
the MS patient become the essential tools in the humanized assistance. 
 
Keywords: Multiple Sclerosis. Impact of Diagnosis. Feelings and Experience. 
 

INTRODUÇÃO 

 
A esclerose múltipla (EM) é uma doença neurológica crônica e 

frequentemente progressiva do Sistema Nervoso Central (SNC), de etiologia 

desconhecida e trajetória incerta. A EM caracteriza-se pela ocorrência de pequenas 

placas de desmielinização da substância branca do nervo óptico, do cérebro e da 

medula espinal. E por exacerbações e remissões dos sintomas durante a evolução 

da doença. A EM constitui a doença mais comum do SNC entre adultos jovens e é a 

terceira causa principal de incapacidade nos EUA. Estima-se que 400.000 norte-

americanos apresentam esse distúrbio do cérebro e da medula espinal, ocasionando 

a ruptura das mensagens elétricas do cérebro para o sistema nervoso periférico 

(NETTINA, 2014). 

A EM é uma doença autoimune: ataca o Sistema imunológico e danifica a 

camada de mielina, o tecido gorduroso que isola os nervos do sistema nervoso 

central. A medida que a bainha de mielina se quebra, isso retarda a transmissão de 

mensagens ao longo dos nervos longos e faz com que os impulsos nervosos se 

tornem fracos e ineficazes. Esta doença é considerada incurável, embora algumas 

drogas, em alguns casos, podem retardar a deterioração ou atrasar 

significativamente (SCHNEIDER, 2011). 
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De acordo com Abbas et al. (2008), a esclerose múltipla é uma das causas 

mais comuns de incapacidade neurológica crônica em adultos jovens. No exame 

patológico, há inflamação da substância branca do SNC com desmielinização 

secundaria. A doença caracteriza-se clinicamente por fraqueza, paralisia e sintomas 

oculares com exacerbações e remissões. 

Os adultos jovens afetados pela EM usualmente estão entre as faixas etárias 

de 18-55 anos de idade, mas casos fora destes limites têm ocorrido. No Brasil, sua 

taxa de incidência é de aproximadamente 15 casos por cada 100.000 habitantes 

(BRASIL, 2018). 

Segundo Morales (2007), a Esclerose Múltipla pode causar repercussões 

importantes na vida dos pacientes, tais como, os portadores podem apresentar 

escores mais baixos que a população geral, principalmente nos domínios de função 

física. 

Diante do exposto, pergunta-se: De que maneira o portador de EM vivência 

e enfrenta a doença partir do diagnóstico? 

Este estudo torna-se importante para que a assistência de enfermagem aos 

portadores de Esclerose Múltipla possa ser de forma humanizada tanto para o 

enfretamento como para acompanhamento de diagnostico. Poderá subsidiar 

docentes na prática do ensino para que os discentes tenham novas estratégias de 

cuidado, bem como estimular novas pesquisas. 

O objetivo foi descrever a vivência e o enfretamento da EM, a partir do 

diagnóstico pelo portador da mesma, no Núcleo Feminino de Educação em Saúde e 

Sexualidade (NUFESS) na cidade de Anápolis-GO. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo que utilizou a abordagem qualitativa e método 

descritivo, por entender que o contato direto do pesquisador com o objeto 

pesquisado, enfatiza mais o processo do que o produto, e se preocupa em retratar a 
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perspectiva de vida dos participantes conforme os pressupostos de Ludke e André 

(2008). 

Esta pesquisa obedeceu às recomendações da Resolução n° 510/16, a 

respeito dos critérios éticos de pesquisa com seres humanos, da confiabilidade, 

confidencialidade, fidedignidade e sigilo em relação aos sujeitos da pesquisa, bem 

como a veracidade e validade dos dados coletados. Desta forma ao participante da 

pesquisa foi garantido o direito de se retirar da mesma em qualquer tempo, sem 

qualquer prejuízo moral ou financeiro. 

A coleta de dados por sua vez aconteceu em local e horário definido pelas 

participantes da pesquisa, em local que se sentiram mais confortáveis. 

As participantes do referido estudo foram portadoras de Esclerose Múltipla 

que são cadastradas no grupo de apoio denominado NUFESS na cidade de 

Anápolis-GO. Estas foram escolhidas aleatoriamente, obedecendo as seguintes 

etapas: divulgação da pesquisa; convite para pesquisa; sorteio das participantes; 

abordagem às escolhidas para pesquisa. Elas ainda atenderam aos critérios de 

inclusão para a pesquisa como, por exemplo, ter recebido o diagnóstico de EM há 

no mínimo 1 ano; gozar de plena saúde mental; ser maior de 18 anos; e estar 

disposta a participar da pesquisa. 

A entrevista realizou-se após aprovação do Conselho de ética em pesquisa 

com protocolo de número 1.724.275 e após as participantes assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. As entrevistas foram agendadas de 

acordo com a disponibilidade de cada uma, onde foram gravadas em MP3 e 

posteriormente transcritas na íntegra pelos pesquisadores.  

A entrevista se deu mediante quatro perguntas norteadoras, são elas: Como 

foi para você receber o diagnóstico de E.M? Como tem sido para você o tratamento 

de E.M? Além do medicamento, que outras condutas foram indicadas pelo seu 

médico? Que dificuldades você tem encontrado?  

Para esse estudo utilizou-se a análise conforme preconiza Ludke e André 

(2008). Após a realização das entrevistas com as participantes, as mesmas foram 
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transcritas conforme as gravações, para posteriormente serem digitadas na íntegra, 

seguindo-se a leitura exaustiva dos dados, onde foram agrupados por afinidade para 

formação de categorias, e dando origem às subcategorias. Durante a construção do 

texto final as participantes receberam nomes fictícios de flores a fim de preservar o 

anonimato das mesmas. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Definição 

 

A Esclerose múltipla é conhecida na literatura de língua francesa como 

esclerose em placas, é uma doença que afeta o sistema nervoso, causando 

destruição da mielina, proteína fundamental na transmissão do impulso nervoso. É 

considerada uma enfermidade inflamatória, autoimune (OLIVEIRA; SOUZA, 1998). 

Por sua vez Kumar et al. (2010) refere a EM como uma doença 

desmielinizanteauto-imune, caracterizada por episódios distintos de instalação de 

déficits neurológicos, separados no tempo, atribuíveis a lesões de substância branca 

que são separadas no espaço. 

Greenberg (2013) diz que a EM é uma doença desmielinizante idiopática do 

cérebro que afeta apenas a substância branca, do nervo óptico e da medula 

espinhal especialmente os tratos corticoespinhais e as colunas posteriores, não 

afeta a Melina periférica. A EM produz múltiplas placas em diferentes estágios ao 

longo do tempo, em locais difusos do SNC, em especial na substância branca. 

Inicialmente, as lesões evocam respostas inflamatórias com conteúdo de monócitos 

e linfócitos perivasculares, mas com o tempo se transformam em cicatrizes gliais. 

O Ministério da Saúde reforça o conceito explanando que a EM é uma 

doença autoimune que acomete o sistema nervoso central (SNC), mais 

especificamente a substância branca, causando desmielinização e inflamação 

(BRASIL, 2014). 
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Epidemiologia 

 

A idade de início da doença está entre 10 e 59 anos, com incidência máxima 

entre 20 e 40 anos. A proporção entre homens e mulheres é de 1,5:1. A prevalência 

varia com a latitude: menos de 1 por 100,000 na região próxima ao equador e 

aproximadamente 30 a 80 por 100,000 no norte dos Estados Unidos e no Canadá 

(GREENBERG, 2013). 

Estima-se cerca de 2,5 milhões de portadores no mundo, dos quais 

aproximadamente 35 mil estão no Brasil. Como a prevalência maior no sul do país, 

conclui-se que existam aproximadamente 800 portadores em Goiás. Incide 

geralmente entre 20 e 50 anos de idade, predominando entre as mulheres (BRASIL, 

2018). 

 Fisiopatogenia 

 

A desmielinização refere-se à destruição da mielina, o material gorduroso e 

proteico que recobre certas fibras nervosas no cérebro e na medula espinhal. A 

desmielinização resulta em transmissão desordenada dos impulsos nervosos. As 

alterações inflamatórias levam á cicatrização das fibras nervosas acometidas. A 

causa não é conhecida, mas provavelmente está relacionada com disfunção 

autoimune, suscetibilidade genética ou processo infeccioso. Mais prevalente nas 

latitudes do norte e entre indivíduos brancos (NETTINA, 2014). 

As lesões da EM são causadas por uma resposta imune que é dirigida 

contra os componentes da bainha da mielina. Da mesma forma em que ocorre em 

outras doenças auto-imune, a patogenia desta doença envolve fatores genéticos e 

ambientais (KUMAR et al. 2010). 

Nos dias atuais se reconhece quatro formas clínicas de esclerose múltipla 

sendo Remitente Recorrente (RR), Progressiva Secundaria (OS), Progressiva 

Primaria (PP), e Recorrente Progressiva (RP). Das quatro formas 90% dos casos 

são diagnosticados como Remitente Recorrente.   
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Normalmente, a EM provoca exacerbações e remissões em várias 

localizações no SNC (disseminação no espaço e no tempo). Os sintomas mais 

comuns são distúrbios visuais como, por exemplo, diplopia, borramento, perdas nos 

campos visuais ou escotomas, também podem ser observados a paraparesia 

espástica e distúrbios na bexiga (GREENBERG, 2013). Podem ocorrer lesões em 

qualquer parte da substância branca do SNC, estes sintomas refletem a localização 

da área de desmielinização. Os sintomas da EM são frequentemente imprevisíveis, 

variando de pessoa para pessoa e de tempos em tempos na mesma pessoa 

(NETTINA, 2014). 

Tratamento 

 

O tratamento divide-se em curativo, profilático, sintomático e de reabilitação. 

Até o momento não há profilaxia ou cura, pois, os mecanismos básicos da doença 

não foram ainda plenamente esclarecidos. Em uma visão multidisciplinar, o 

tratamento tornou-se mais complexos e englobam diversos outros profissionais, 

ligados a fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia (BRASIL, 

2014). 

O tratamento da EM é dinâmico e está evoluindo rapidamente, cobrindo 

duas áreas principais: o tratamento direto da EM e o tratamento dos efeitos ou 

sintomas em decorrência da doença. O tratamento visa aliviar os sintomas e ajudar 

as funções do paciente. Entretanto, uma relação terapêutica entre o paciente e o 

enfermeiro cria uma ligação forte e de suma importância, essencial durante a longa 

trajetória da doença (NETTINA, 2014). 

Segundo o Ministério da Saúde (2014), a betainterferona foi o primeiro 

medicamento a demonstrar eficácia, independente de sexo, e é o fármaco de 

referência no tratamento da EM. O uso de imunossupressores não é a primeira 

opção, mas a azatioprina mostrou-se eficaz, como demonstrado em alguns ensaios 

clínicos e em meta-análise recente. O uso de mitoxantrona, que parecia promissor, 

atualmente vem sendo evitado, pois diversas séries de casos demonstraram baixo 

perfil de segurança. O uso de corticoesteroides a longo prazo não é recomendado 
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no tratamento da EM, tampouco a associação de medicamentos devido á falta de 

evidências de benefício terapêutico. 

O tratamento complementar é bastante utilizado após o diagnóstico da EM 

Schneider (2011) descreve que a má utilização do corpo pode prejudicar qualquer 

sistema vulnerável no corpo de uma determinada pessoa, as articulações do 

coração, e assim por diante. Um paciente de esclerose múltipla típico tem má 

postura e uma espinha rígida. Ele se move como se o centro de seu corpo estivesse 

em seu pescoço, o que coloca grande pressão nessa área. 

Desta forma alguns dos tratamentos mais utilizados como complemento ao 

medicamentoso são: a fisioterapia para correção de postura e alongamentos das 

articulações, a terapia comportamental, terapias nutricionais, utilização de 

suplementação de vitamina D, apiterpia, o Self-Healing e entre outros (LOPES; 

MACIEL, 2012). 

Para Schineider (2011) criador do método Self-healing é necessário que os 

portadores trabalhem no próprio corpo e não necessariamente superar todos os 

sintomas. Trabalhar o aumento da mobilidade e superar outros sintomas é melhor do 

que qualquer pensamento ou afirmação positiva; é a ação física em si que pode 

ajudar evitar os perigos da depressão, permanecer otimistas e positivos e manter 

uma abordagem saudável. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para a análise dos dados leu-se exaustivamente cada relato agrupando-os 

por afinidade, onde posteriormente foram categorizados. Assim, este estudo 

apresenta os resultados da pesquisa em 5 categorias e 8 subcategorias, conforme a 

seguir. 

O impacto do diagnóstico 

 

Com base nos relatos das participantes, nessa categoria, observa-se que o 

impacto do diagnóstico da esclerose múltipla é fator desencadeante de sentimentos 
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diversos. A começar pela dúvida do que realmente se trata, perpassando pela 

fragilidade emocional, até o comprometimento físico já instalado, conforme a seguir: 

Cheguei em casa que eu vi pelo facebook, pela internet que, eu olhei 
o que era, meu Deus eu quase enlouqueci [...] pra mim chorar era 
natural, era normal, chorava dia e noite. (Orquídea) 

Fui pesquisar na internet e o que eu mais via era cadeira de rodas e 
isso me deixou realmente, muitíssimo baqueada, [...] eu não queria 
aceitar, mas tudo indicava que era isso mesmo. Fui a consulta, o 
diagnóstico foi confirmado, e eu fiquei assim realmente apavorada, 
mas não queria contar para ninguém não. (Acácia) 

O diagnóstico foi um baque tremendo. (Gardênia)  

Não diferente do que relata Albuquerque (2005), o diagnóstico muitas vezes 

chega ao paciente como uma sentença de morte, fazendo com que o mesmo, tenha 

mudanças de comportamento e sentimento como: desespero, sentimento de menos 

valia, angústia, ansiedade, medo da morte e tristeza. 

O impacto do diagnostico pode ser percebido em interações, na visão de 

mundo e de si mesmo, que o indivíduo construiu ao longo da vida. Porém com a 

confirmação do diagnóstico de uma doença grave e estigmatizada há o 

desencadeamento de sentimentos denotadores do sofrimento que se tem ao 

descobrir-se com a doença (ARAUJO; FERNANDES, 2008).  

Sentimentos diversos em relação à doença 

De acordo com a fala das participantes, foram encontrados vários 

sentimentos relacionados à esclerose múltipla, esses sentimentos variam desde a 

apatia, o medo, a aceitação, a negação, a fuga e ao sentimento de inferioridade. Em 

alguns relatos ficam expressos o maior medo das participantes, que é chegar à 

incapacidade física, de não conseguir realizar atividades do dia-a-dia, como por 

exemplo: a higiene pessoal. Em outra passagem, observa-se a necessidade da 

participante de esconder a doença, a fim de preservar sua rotina e possivelmente 

evitar o enfrentamento da doença, como a seguir: 
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Sentimentos de Apatia 

 

Então aí, mudou o sentimento de que agora eu sei o que eu tenho. 
(Girassol) 

Assim, quando eu descobri eu não... é porque eu sou assim muito 
calma então eu nem... nem me esquentei muito não. (Girassol) 

 

Sentimentos de Medo 

Qualquer tipo de dor ou indisposição por menor que seja já me 
apavora. (Orquídea) 

A doença em si não me assusta, eu tenho um pouco de receio e 
incomodo com as sequelas que são consequências da doença. [...] 
não andar é uma incapacidade que tenho medo, quando vejo alguém 
com essa incapacidade penso sim que a minha probabilidade é 
maior. (Rosa) 

Meus medos, um dia realmente chegar a limitação de movimentos, 
que é ir para cadeira de rodas e precisar de alguém para alimentar, 
de alguém para me dar banho, para fazer toda a minha higiene 
pessoal, esse é sem dúvida, e o que nos livra disso, nada. 
(Gardênia) 

 

Sentimento de Aceitação 

De vez em quando, de vez em quando, não quase toda semana eu 
saio sozinha para resolver uma coisa ou outra, e antes era muito 
difícil pedir ajuda agora não, se for preciso, eu peço e pronto. 
(Acácia) 

Mas com a comprovação do diagnostico eu fiquei relativamente 
tranquila, as pessoas até hoje assustam com a minha calma e 
tranquilidade. (Rosa) 

Sentimentos de Negação e Fuga 

Procuro ao máximo não ver, não saber de pacientes que tem 
sequela. (Orquídea) 

Uma necessidade muito grande de esconder, de ninguém saber, de 
continuar trabalhando. [...] Porque a gente tem essa necessidade de 
esconder né, mais uma necessidade muito grande de esconder. 
(Acácia) 

[...] mas isso não me abala muito tento não pensar na verdade. 
(Rosa) 
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Sentimento de inferioridade 

 

Eu sinto timidez, eu sinto assim diminuída sabe, porque você era 
uma pessoa perfeita aí do nada você, eu sinto assim, me sinto 
diminuída diante das pessoas por ter que usar uma bengala para 
poder me equilibrar. (Girassol) 

Percebe-se que diante da confirmação da doença variados são os 

sentimentos que podem surgir. Pois a incerteza do curso da doença é presença 

constante na vida dos portadores, e se manifesta geralmente com o medo da 

recorrência da doença (ARAUJO; FERNANDES, 2008). 

Com tais incertezas, algumas pessoas podem decidir que, o melhor a se 

fazer é dar andamento à sua vida, ignorando o que lhe foi diagnosticado, isto é, 

continuando a vida como se nada estivesse acontecendo, continuar, trabalhando, 

dissimulando sintomas e fazendo o que sempre fez, mesmo após o diagnóstico 

(TREZZA; LEITE; SANTOS, 2011). 

Em relação aos pacientes com esclerose múltipla e conforme Mendes et al. 

(2003) relata as alterações de humor e de sentimentos, como euforia, depressão, 

estado de apatia, medo e negação são comuns. Porém os estudos sobre a 

prevalência dessas características são divergentes, onde alguns apontam para altas 

incidências de determinado sentimento e outros nem tanto, deixando claro assim a 

variedade emocional e sentimental encontrada diante da doença. 

Descrição dos sinais clínicos da doença  

A diversidade de sintomas demonstra o quanto à esclerose múltipla pode ser 

imprevisível, esta notada variedade clínica fica evidente ao analisarmos que, dos 

sinais clínicos relatados por três participantes nenhum é igual ao outro. Pode-se 

perceber nas falas que dentre os sinais clínicos houve mudança na acuidade visual, 

dificuldade na marcha, dor de cabeça e falta de coordenação motora. Como foi 

descrito pelas participantes a seguir: 

O que aconteceu comigo foi que meu olho esquerdo, do nada eu 
parei de enxergar, ai eu fui, de imediato eu fui a um oftalmologista, e 
ele falou assim, fez os exames lá e falou assim, - não tá ótimo, não 
tem nada você vai ao neuro agora. (Orquídea) 



 

 VOL. 02  N. 02  JUL./DEZ. 2017 

 

105 

 

Houve um episódio, né? Aí fui a Pirenópolis e eu tive muita 
dificuldade em caminhar lá. (Acácia) 

Estava em casa e foi questão de uma dor de cabeça, de uma 
dificuldade assim que eu acordei, de uma dificuldade de levantar, 
pois tudo girava e eu não conseguia ter noção de direção [...] a 
primeira coisa que eu comecei a sentir foi adormecer as minhas 
mãos, e quando atacou essa dormência eu nem, não conseguia 
escrever. (Gardênia) 

A característica mais notável desta doença é sua imprevisibilidade. Não há 

dois pacientes cuja doença siga o mesmo curso e cada indivíduo sofre variações ao 

longo do tempo e do desenvolvimento da doença. A incerteza de como se dará o 

curso da doença adiciona uma carga significativa aos problemas físicos causados 

pela esclerose múltipla (PEREIRA et al. 2012). 

Desconhecimento da doença 

 Nesta categoria, está expressa a falta de conhecimento sobre a doença 

por parte das participantes, onde duas características se sobrepõem, são elas: 

aquelas que nunca tinham ouvido falar sobre a doença e aquela que relaciona 

problemas da atividade diária com a doença. Esta segunda fica evidenciada ao 

relato de que, a portadora fica períodos de até 20 dias afônica mesmo utilizando 

métodos curativos, porém neste caso a afonia está relacionada a sua profissão que 

exige muito esforço vocal. Sobre o conhecimento da esclerose múltipla as 

participantes descrevem da seguinte forma: 

Eu não sabia o que era Esclerose Múltipla, nunca tinha visto falar, 
pra mim assim todo mundo ficou falando: isso é simples. Ninguém 
me falou a verdade. (Orquídea) 

Pelo resultado do liquor eu já vi o nome que eu nunca tinha ouvido 
falar, esclerose múltipla. (Acácia) 

Sou professora então tem períodos que eu fico 15 a 20 dias afônica 
mesmo a base de spray, a base de corticoide para as cordas vocais. 
(Gardênia) 

Assim como visto nos relatos acima e como expressado por Freitas e 

Puschel (2013), o desconhecimento de uma doença ou de qualquer outro assunto 

pode ser relacionado com o fruto das experiências vividas, também como de senso 

comum, e não produto da aprendizagem significativa devido à baixa incidência da 



 

 VOL. 02  N. 02  JUL./DEZ. 2017 

 

106 

 

mesma. O que pode acarretar numa maior dificuldade para o tratamento e melhor 

qualidade de vida. 

Dificuldades encontradas desde o início da doença 

 

Nesta categoria, evidenciam-se as dificuldades encontradas pelas 

participantes desde o início da doença. Dentre os relatos estão: a dificuldade para o 

diagnóstico, cujo qual se caracteriza pelo tempo para o diagnóstico e o uso indevido 

de medicação; as limitações adquiridas que, variam desde a mudança na atividade 

diária até o uso de bengala, no auxílio da locomoção; e a gravidade da esclerose 

múltipla que pelo modo de entendimento de uma participante, é pior que o câncer, 

pois causa um maior sofrimento.  

Dificuldade para diagnóstico 

Eu fiquei três anos com um médico neurologista que falou que eu 
tinha neuropatia. Eu já andava com uma certa dificuldade e fiquei 
tomando remédio que ele indicava durante três anos até que eu 
resolvi ir mais afundo. (Acácia) 

 

Limitações Adquiridas 

No momento não leciono mais por causa da dificuldade na fala [...] a 
minha grande dificuldade está relacionada à disartria, pois eu sempre 
fui uma pessoa muito comunicativa. (Rosa) 

Eu uso bengala, em uns lugares são muito difíceis de caminhar as 
vezes a fadiga vem, eu preciso descansar um pouquinho, mas eu 
sou feliz. (Acácia) 

Minha dificuldade maior é porque assim, vou te confessar, a eu, eu 
agora uso bengala né, para eu sair sozinha tenho que ter um apoio, 
tenho que ter um, a bengala é minha companheira, [...] e mesmo com 
essa bengala eu ainda perco o equilíbrio. (Girassol) 

 

Gravidade da Doença 

 
Porque até hoje eu considero a Esclerose Múltiplas pior que o 
câncer, porque o câncer vem e mata, a esclerose não, ela deixa a 
pessoa ali viva, mas morta ao mesmo tempo, a pessoa não perde os 
sentidos, a pessoa tá consciente, isso para mim é muito assustador. 
(Orquídea) 
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Diante do que é expresso pelas participantes, observa-se que, com a 

dificuldade do diagnostico, muitas pessoas podem ter um atraso no tratamento 

correto da doença. Como já citado anteriormente, a diversidade de sintomas 

envolvidos na esclerose múltipla dificulta o diagnóstico.  

Porém, considera-se como a maior dificuldade para o portador de esclerose 

múltipla, as limitações que surgem durante o curso da doença. O portador, que 

geralmente é jovem e está na fase mais produtiva da vida, se depara com inúmeras 

limitações causadas pela doença. Os sintomas podem aparecer e desaparecer, ou 

aparecer e permanecer. Levando à ocorrência de manifestações emocionais 

diversas, tais como ansiedade, depressão e euforia, gerando assim interpretações 

sobre a doença por parte do portador (ALBUQUERQUE, 2005). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Querem que vos ensine o modo de chegar à ciência verdadeira? Aquilo que 

se sabe, saber que se sabe; aquilo que não se sabe, saber que não se sabe; na 

verdade é este o saber (CONFÚCIO, 2002), assim o filósofo chinês descreve a arte 

do saber filosófico e na mesma linha de pensamento poderíamos ao final deste 

estudo utilizar das palavras de Shaw (2002, p. 28) que “a ciência nunca resolve um 

problema sem criar pelo menos outros dez”.  

O presente estudo, não só atendeu ao objetivo proposto, mas também foi 

além do que se esperava ao final da pesquisa. Evidenciou-se na história de cada 

participante, que ao enfrentarem as dificuldades em relação ao conhecimento da 

doença, ao tratamento e até em relação às expectativas de futuro, as mesmas 

tiveram transformações internas muito significativas em relação ao seu autocuidado 

e às mudanças de comportamento. 

A forma impactante que cada uma recebeu o diagnóstico também foi outro 

ponto bem evidente e desafiador para cada uma delas. Em algum momento de suas 

trajetórias, tiveram problemas relacionados às suas relações afetivas e às relações 

interpessoais. Afetando assim sua saúde, e contrariando a definição de saúde pela 
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OMS (1946), como o “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

apenas a ausência de doença”. 

Ao longo do estudo foi revelado que, diante da confirmação da doença 

surgiram sentimentos diversos, como: apatia, medo, negação e fuga, sentimento de 

inferioridade e aceitação.  

Este estudo além de descrever a vivência e enfrentamento, propõe uma 

reflexão sobre a compreensão do estado emocional, medos e dificuldades das 

portadoras de EM, gerando assim alguns questionamentos tais como: De qual 

maneira o impacto do diagnóstico da EM pode ser minimizado?  Os profissionais de 

saúde estão aptos para uma atuação mais eficaz aos portadores e familiares em 

relação a uma melhor qualidade de vida dos mesmos? Como a família do portador 

de EM faz a sua adaptação diante do adoecer do seu familiar? Para tais 

questionamentos, sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas nessa área e 

com uma amostra maior para possíveis generalizações. 
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RESUMO: A água potável é considerada ideal para o consumo humano, pois seus parâmetros 

microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendem a padrões de potabilidade e que 
não oferecem riscos à saúde. Devido à urbanização em torno das nascentes dos 
mananciais do estado de Goiás, a Saneago passou por sérios transtornos nos seus 
sistemas de captação e tratamento de água, na maioria das cidades onde é realizado o 
fornecimento de água. O objetivo desta pesquisa foi analisar as condições de potabilidade 
da água distribuída aos moradores do Bairro de Lourdes, na cidade de Anápolis-GO no mês 
de outubro/2016. As análises realizadas seguiram os parâmetros previstos no Manual 
Prático de Análise de Água, 4º edição, da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) do 
Ministério da Saúde, seguindo os parâmetros da portaria MS n° 2.914/2011. As amostras de 
água potável foram coletadas em sete diferentes pontos do Bairro de Lourdes. Foi 
comprovado, pelas análises físico-químicas, que a água coletada apresenta as condições de 
potabilidade adequada para consumo. 

Palavras-Chaves: Água potável. Potabilidade. Análise físico-química. Tratamento de Água; 

 
ABSTRACT: Potable water is considered ideal for human consumption, since its 
microbiological, physical, chemical and radioactive parameters meet potable standards and 
do not pose health risks. Due to the urbanization around the springs of the springs of the 
state of Goiás, the Saneago went through serious disturbances in its systems of capture and 
treatment of water, in the majority of cities where the water supply is realized. The objective 
of this research was to analyze the potability conditions of the water distributed to the 
residents of the Lourdes neighborhood, in the city of Anápolis-GO in October / 2016. The 
analyzes carried out followed the parameters set forth in the Practical Handbook on Water 
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Analysis, 4th edition, of the National Health Foundation (FUNASA) of the Ministry of Health, 
following the parameters of Ordinance nº. 2914/2011. Samples of potable water were 
collected at seven different points in the Lourdes neighborhood. It was verified, by physical-
chemical analysis, that the water collected presents the appropriate potability conditions for 
consumption. 

Keywords: Potable water; Potability. Chemical physical analysis. Water treatment. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A água cobre mais de 70% da superfície terrestre, e está presente em rios, 

lagos, oceanos, mares e nas calotas polares. Nosso planeta possui um suprimento 

abundante de água calculado em cerca de 1392 milhões de quilômetros cúbicos de 

água líquida. Dentre os diversos reservatórios, mais de 99 % correspondem aos 

oceanos, às geleiras e à umidade dos solos e do ar. O total de água doce no nosso 

planeta corresponde a 3%; onde 2% fazem parte das calotas glaciais, ou seja, 

indisponível na forma líquida. O restante, 97%, é de água salgada. Portanto, apenas 

1% do total de água do planeta, é de água doce na forma líquida, incluindo-se as 

águas dos rios, dos lagos e as subterrâneas. Estima-se que apenas 0,02 % deste 

total (1%) corresponde a água doce com a qual pode a humanidade contar, para 

sustentar-se, e também para atender às necessidades ambientais das outras formas 

de vida. Desta água doce líquida disponível no planeta, 10% está localizada em 

território brasileiro (GOMES; CLAVICO, 2005). 

A água potável é considerada adequada para consumo humano desde que 

os parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão 

de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde (BRASIL, 2005). 

A água natural pode conter organismos, substâncias, compostos e 

elementos prejudiciais à saúde, devendo ter seus números ou concentrações 

reduzidas ou eliminadas para o abastecimento público (SANEAGO, 2006). 

A água percorre um longo caminho até chegar às casas, origina-se do rio, 

percorre adutoras, redes de água, passa pela Estação de Tratamento de Água 

(ETA), depois segue para o reservatório onde é encaminhada para toda a cidade 

(BRASIL, 2011). 
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Um sistema de abastecimento de água pode ser definido como uma 

instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, 

destinada à produção e a distribuição canalizada da água potável para populações, 

sob a responsabilidade do poder público (BRASIL, 2011). 

Toda água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de 

potabilidade e está sujeita à vigilância da qualidade da água (BRASIL, 2005). 

O município de Anápolis está localizado no divisor de quatro bacias dos rios: 

São Francisco, Tocantins, Araguaia e  Paranaíba; mas em sua proximidade, 

encontram-se apenas cursos d’ água de pequeno porte, o que implica na 

necessidade de captação de água para abastecimento urbano, que é feita no 

Ribeirão Piancó, localizado à 15 quilômetros de uma Estação de Tratamento de 

Água (ROCHA; CASTRO, 2009; GOIÁS, 2003). 

Em 12 de novembro de 1960, foi criado o Departamento Estadual de 

Saneamento (DES). Suas atividades foram iniciadas em 27 de fevereiro de 1961 e 

encerradas no dia 13 de setembro de 1967, a parti da Lei estadual nº 6.680, o órgão 

foi transformado em empresa de economia mista, com a denominação de 

Companhia de Saneamento de Goiás S.A. – Saneago (SANEAGO, 2016). 

A Saneago possui mais de 400 sistemas de abastecimento de água para 

consumo humano. Desse total, cerca de 82 encontram-se dentro da Região 

Metropolitana de Goiânia e os demais estão distribuídos pelo interior do estado. As 

estações de tratamento podem ser comparadas a grandes indústrias de produção de 

água potável, ou seja, transformam a água bruta em água potável pronta para o 

consumo. Nas estações de tratamento de água (ETA’s), os laboratórios de 

processos realizam de 2 em 2 horas análises físicas – químicas para avaliar a 

melhor dosagem dos produtos químicos, utilizados para tratamento conforme a 

legislação em vigor. O monitoramento da água tratada através de análises físico-

químicas – cor, turbidez, residual de cloro, flúor, pH, teor de ferro e alumínio; exames 

bacteriológicos, pesquisas de agrotóxicos e de metais pesados, são realizadas 
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conforme determinação da Portaria/MS nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 

(SANEAGO, 2016). 

A Agência Goiana de Regulação (AGR), por meio da gerência de 

saneamento (GSAN) fiscaliza as atividades da Saneago ou de outro prestador de 

serviços, cuja regulação seja delegada a agência, por meio de convênio firmado com 

os municípios. A AGR fiscaliza efetivamente os sistemas de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário em todos os 225 municípios em que a Saneago atua. Com 

isso, busca garantir o cumprimento, pelas partes, da legislação em vigor. Portanto, a 

AGR atua na elaboração de regulamentos, fiscalização da prestação de serviços de 

abastecimento de água e esgoto sanitário, em análise de solicitações de ouvidoria e 

auditoria que acontece anualmente, elaboração de cálculos e estudos para reajuste 

e revisão tarifária, avaliação da qualidade dos serviços e acompanhamento do 

cumprimento dos planos de saneamento básico, elaborados pelos municípios, 

inclusive obras e metas de universalização (GOIÁS, 2011). 

Segundo a Saneago (2016) as etapas de tratamento da água são: 

a) Captação: a água bruta é bombeada para estação de tratamento. 

b) Pré-cloração: ocorre a adição de cloro assim que a água chega à 

estação para facilitar a retirada de matéria orgânica e metais. 

c) Pré-alcalinização: adição de cal ou soda à água para ajustar o pH aos 

valores exigidos para as fases seguintes do tratamento. 

  
Figura-1 ETA de Anápolis- Adição de cal. Fonte: Autor. 
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d) Coagulação: adição de sulfato de alumínio, seguido de uma agitação 

violenta da água para provocar a desestabilização elétrica das partículas de sujeira, 

facilitando sua agregação. 

e) Floculação: processo onde a água recebe uma substância química 

chamada sulfato de alumínio, que aglutina as impurezas formando flocos para serem 

facilmente removidos. 

 
Figura-2: ETA de Anápolis- Tanque de floculação.     Fonte: Autor. 

 

f) Decantação: os flocos de sujeira são mais densos que a água, portanto 

se depositam no fundo do decantador. 

 

 
Figura-3: ETA de Anápolis- Taque de decantação.  Fonte: Autor. 

 

g) Filtração: retenção de partículas em camadas filtrantes  
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Figura-4: ETA de Anápolis- Tanque de filtração.    Fonte: Autor. 

 

h) Cloração: aplicação de cloro com finalidade de destruir ou inativar 

microrganismos patogênicos. 

 
 Figura-5: ETA de Anápolis- Dosador de cloro.  Fonte: Autor. 

 

j) Fluoração: Aplicação de flúor como prevenção de carie dentária. 

A água pode conter diversos componentes como: gases, compostos 

orgânicos e microrganismos dissolvidos, ou em suspensão. Dependendo do nível do 

componente contaminante presente na água, esta se torna imprópria para uso. Os 

contaminantes alteram a cor, sabor, odor e turbidez da água, trazendo riscos à 

saúde humana, além desses adicionam-se os metais pesados, pesticidas, solventes 

orgânicos, microrganismos patogênicos. Há também indicadores de depósitos, 

incrustações e corrosão (cobre, zinco, cálcio, sulfatos, entre outros), indicadores de 
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poluição (amônia, nitrato e nitrito), indicadores de contaminação microbiológica 

(contagem de mesófilos, coliformes totais e fecais, Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes, protozoários etc.) (RESENDE; SAGUIN, 2003). 

A Saneago passou por sérios transtornos nos seus sistemas de captação e 

tratamento de água, devido a degradação ambiental nas bacias dos mananciais. 

Decorrente a intensa urbanização entorno das nascentes, na maioria das cidades 

onde é realizado o fornecimento de água (SANEAGO, 2007). 

Sabendo que a água coletada de mananciais pode apresentar certo tipo de 

contaminação, a Saneago da cidade de Anápolis, utiliza-se da Portaria/MS n° 

2.914/2011 como especificação para suas análises de potabilidade. Que dispõe 

sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade. A preocupação é se realmente a 

água tratada e distribuída pela Saneago chega, a população, com a potabilidade 

exigida. Nossa pesquisa objetivou analisar as condições de potabilidade da água, 

nos aspectos físico-químicos, distribuída aos moradores do Bairro de Lourdes, na 

cidade de Anápolis-GO no mês de outubro/2016.  

 

METODOLOGIA 

 

 Foram coletadas amostras de água potável em sete diferentes pontos, 

conforme tabela abaixo. 

Tabela 1- Locais onde foram coletadas as amostras para realização dos ensaios. 

Ponto de Coletas Locais de Coletas 

Ponto 1 Avenida Bandeirante Qd- 42 Lt- 05 

Ponto 2 Rua- 07 Qd- 03 Lt- 08 

Ponto 3 Rua- PM3 Qd- 04 Lt- 12 

Ponto 4 Rua- 15 Qd- 57 Lt- 14 
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Ponto 5 Avenida Ipiranga Qd- 30 Lt- 01 

Ponto 6 Rua- 07 Qd- 03 Lt- 10 

Ponto 7 Rua- 05 Qd- 19 Lt- 04 

            Fonte: Autor. 

 

As análises físico-químicas foram realizadas na empresa GEMINI 

INDÚSTRIA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS LTDA, localizado na Rua 009 Qd 8 

A, módulos I e II, Distrito Agro Industrial de Anápolis (DAIA); e seguiram os 

parâmetros previstos no Manual Prático de Análise de água 4º edição da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), seguindo as diretrizes da Portaria/MS n° 2.914/2011. 

Conforme tabela abaixo. 

 
Tabela 2- Testes físico-químicos e suas especificações. 

Ensaios a serem realizados Especificações 

pH 

Cor 

Dureza total 

Ferro  

Cloro 

Sólidos totais 

Condutividade 

6,0 - 9,5 

Máximo é de 15uH (Unidade Hazen) 

Máximo 500 mg/L  

Máximo 0,3 mg/L  

Máximo 2,0 mg/L 

Máximo 1000 mg/L 

Caráter Informativo 

 

  Fonte: BRASIL, 2013. 

O ensaio  pH da amostra foi feito por pHmetro, ou seja, um eletrodo 

conectado a um potenciômetro, possibilitou a conversão do valor de potencial 

detectado (das amostras) pelo eletrodo em unidades de pH.   
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 Figura-7: pHmetro.         Fonte: Autor. 

 

O ensaio de cor foi realizado por meio da comparação entre um padrão de 

água destilada com 0,1246g de cloroplatinato de potássio e 0,1g de cloreto 

cobaltoso (sujidade da água); e diluições seriadas das amostras com os mesmos 

reagentes. 

  
Figura-8: Diluições do padrão de cor.             Fonte: Autor. 

 

O ensaio de dureza total foi realizado em pH 10, com indicador negro de 

eriocromo, por titulação com o ácido etilenodiamino tetra acético (EDTA) 0,01M, 

padronizado previamente para obtenção do fator de correção (Figura 10), que foi 

utilizado posteriormente para cálculo da dureza total, conforme figura abaixo. 
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Dureza total em mg/L CaCO3=
mL EDTA X 1000 X Fc

mL da amostra
 

 
Figura-9: Fluxograma do ensaio de Dureza.  Fonte: Manual Prático de Análise e água. 

 

 

 
Figura-10: Padronização do EDTA 0,01M.                     Fonte: Autor. 

 

Para o ensaio ferro foram utilizados os reagentes Microquant® do fabricante 

Merck®, que avaliam a reação da cor de acordo com o método de luz transmitida. 
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Figura-11: Kit de Ferro.                           Fonte: Autor. 

 

No ensaio de cloro residual foram também utilizados reagentes Microquant 

do fabricante Merck®; os dois tubos do kit a serem utilizados foram enxaguados com 

a água a ser analisada, com auxílio de uma seringa foram medidos 6 mL de amostra 

em cada tubo. Foram adicionadas três gotas de reagente Cl2-1B e uma gota do 

reagente Cl2-2B (reativos) no tubo um (1) onde se encontrava a amostra, o tubo foi 

fechado e homogeneizado, com o auxílio do tubo dois(2) contendo apenas água, 

como branco, realizou-se a comparação rolando o comparador de cor do kit, 

buscando-se igualdade das cores.  

 
 Figura-12: Kit de Cloro.                       Fonte: Autor. 

 

Para o ensaio de sólidos dissolvidos foram filtrados 100 mL de cada amostra 

em sistema de filtragem a vácuo, em membrana de celulose de 0,45 micra. 

Um béquer foi pesado em balança analítica, sendo considerado B (Peso do 

béquer tarado), em seguida foi transferido o volume filtrado da amostra para esse 
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béquer, levando-o para chapa aquecedora até secura, logo após levou-se o béquer 

para a estufa a 105° C por um período de uma hora, após esse procedimento o 

béquer foi pesado novamente em balança analítica sendo considerado como A 

(Peso do béquer após secura); a quantidade de sólidos totais foi determinada 

através da seguinte fórmula.   

mg de sólidos dissolvidos/L=
(A-B)x 1000

mL da amostra
 

Onde:  

A= Peso do béquer após secura (mg) 

B= Peso do béquer (tara) (mg) 

No ensaio de condutividade foram utilizados 30 mL das amostras para leitura 

em condutivímetro calibrado. 

 
Figura-13: Condutivimetro.           Fonte: Autor.  

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Seguem na tabela abaixo os resultados das análises físico-químicas das amostras, dos sete pontos de coleta realizados 

nesta pesquisa. 

 Tabela 3- Resultados das Análises.  

Testes Ponto 1 Ponto 2  Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6  Ponto 7 

pH 7,1 6,9  7,4 6,7 6,5 6,9  6,8 

Cor Aparente <15 uH <15 uH  <15 uH <15 uH <15 uH <15 uH  <15 uH 

Dureza Total 41,6 mg/L 3,2mg/L  3,6 mg/L 2,4 mg/L 2,8 mg/L 40,4 mg/L  40,8 mg/L 

Ferro 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

Cloro 0,1 mg/L 0,3 mg/L  0,0 mg/L 0,2 mg/L 0,2 mg/L 0,1 mg/L  0,0 mg/L 

Sólidos Totais 0,016 mg/L 0,011 mg/L  0,018 mg/L 0,024 mg/L 0,027 mg/L 0,019 mg/L  0,015 mg/L 

Condutividade 55,6 55,1  55,6 55,4 55,3 55,2  55,3 

Fonte: Autor.  
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Segundo a ABINAM (Associação Brasileira da Indústria de Águas 

Minerais (2016), em meados do final do século XIX e início do século XX, a 

qualidade da água se tornou uma questão de saúde pública, devido às 

contaminações e manifestações de doenças como consequência. Sabe-se da 

importância de tratar a água destinada ao consumo humano, pois é capaz de 

veicular grande quantidade de contaminantes físico-químicos e/ou biológicos, 

cujo consumo tem sido associado a diversos problemas de saúde. Algumas 

epidemias de doenças gastrointestinais, por exemplo, têm como via de 

transmissão a água contaminada (TORRES et al., 1991). 

No Brasil, as normas referentes à qualidade da água são definidas pela 

Portaria/MS n° 2.914/2011. A água destinada ao consumo humano deve estar 

livre de bactérias ou qualquer agente patogênico e apresentar características 

físico-químicas satisfatórias. 

Águas com pH baixo tendem a ser corrosivas e desgastam as 

superfícies de tubulações de ferro ou cimento, enquanto águas com pH alto 

tendem a formar incrustações, favorecendo a formação de depósitos em 

tubulações.  A análise de pH da água, mede a concentração de íons hidrogênio 

na solução, indicando se a mesma é ácida, neutra ou alcalina. Nossas análises 

indicaram que as amostras avaliadas (6,5 > pH < 7,4) estão dentro dos valores 

( 6 > pH< 9,5) impostos pela Portaria/MS. 

Segundo Piantá (2008) a cor da água deve-se a presença de 

substâncias dissolvidas e coloidais de origem natural e/ou antropogênica. De 

origem natural: decomposição da matéria orgânica vegetal e/ou presença de 

ferro e manganês. Em relação a origem antropogênica, pode-se citar a 

presença de resíduos industriais (tecelagem, polpa de papel e tintas) e esgoto 

doméstico. A determinação é feita por comparação visual e sua unidade é uH 

(unidades Hanzen). Os padrões de cor para água natural são de 0 a 200 uH e 

para água potável o valor máximo permitido (VMP) é de 15 uH. Água bruta com 

valores superiores a 5 uH e inferiores a 25 uH, usualmente dispensam o 

tratamento completo, exigindo apenas filtração lenta ou rápida. Valores 

superiores a 25 uH exigem tratamento completo. 
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Com base nas informações obtidas dos parâmetros, da qualidade da 

água, demostrados na tabela 2; os valores médios da cor aparente (tabela 3) 

não apresentaram variações significativas entre as sete amostras coletadas. 

A verificação do padrão de cor tem importância sanitária no aspecto 

estético (confiabilidade) e de toxicidade, pois a cloração da água colorida pode 

gerar produtos potencialmente cancerígenos como os trihalometanos. 

Compostos que se formam durante o processo de tratamento das águas 

destinadas ao consumo humano, como subprodutos da desinfecção. A reação 

dá-se entre o cloro utilizado para a desinfecção e a matéria orgânica presente 

na água bruta que vai sofrer o processo de tratamento. As substâncias que se 

formam são variadas, sendo as principais: clorofórmio, o bromodiclorometano, 

dibromoclorometano e bromofórmio, todos prejudiciais à saúde (ALEGRIA, 

1996). 

Com o aumento da concentração dos sais e outras substâncias 

presentes na água, um agregado duro e aderente é formado; essas 

incrustações podem favorecer o desenvolvimento de microrganismos oriundos 

de diversas fontes, que encontrando condições favoráveis ao seu 

desenvolvimento, acabam contaminando a água (ANDRADE; MACEDO, 2008). 

Os resultados dos nossos ensaios de dureza variaram de 2,4mg/L a 

41,6mg/L entre as amostras analisadas, mesmo havendo essa variação, os 

resultados apresentam-se dentro do permitido pelas especificações (≤ 

500mg/dL). 

Um elevado teor de ferro pode causar sabor metálico e aspecto 

indesejável a água. Portanto, sua quantificação se faz necessária, avaliando a 

lixiviação de bombas e da tubulação que podem ser fontes deste elemento. As 

médias das concentrações de ferro, em nossas análises, não apresentaram 

variações significativas (0,0 mg/L), demostrando-se satisfatórias e de acordo 

com a especificação (0,3 mg/L). 

O cloreto, na forma de íon Cl, é um dos principais constituintes 

aniônicos das águas e efluentes. Nas águas doces, a presença de cloreto 
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ocorre naturalmente ou pode ser decorrente de poluições, por parte da água do 

mar, esgotos domésticos, ou despejos industriais (BECKER, 2008). A Agência 

de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) declarou que o cloro é um 

pesticida, pois o único objetivo é matar os organismos vivos (AZEVEDO; 

MONTEIRO, 2006). 

Os resultados das determinações de cloro de nossas amostras 

variaram de 0,0mg/L a 0,3 mg/L. Portanto, dentro dos valores permitidos pelas 

especificações (≤ 2 mg/L). 

O teor de sólidos na água refere-se a quantidade de matéria suspensa 

ou dissolvida presente nessa água, podendo afetar negativamente sua 

qualidade. O excesso de sólidos na água pode causar alterações no sabor e 

problemas com corrosão; já os sólidos em suspensão provocam turbidez 

(resistência da água a passagem de luz) (JÚNIOR; MIGUEL, 2013). 

Os resultados encontrados, em nossas amostras, para a determinação 

de sólidos totais foram entre 0,011 mg/L e 0,027 mg/L logo, todas as amostras 

estão de acordo com o estabelecido (≤ 1000 mg/L) pela Portaria/MS n° 

2.914/2011. 

O ensaio de condutividade é expresso como informativo, não sendo 

definido na legislação do Brasil um limite superior aceitável. Porém, deve-se 

notar que oscilações na condutividade da água, ainda que não causem danos 

ao ser humano, indicam uma possível contaminação do meio aquático por 

efluentes industriais. Além de revelar situação de assoreamento acelerado de 

rios por destruição da mata ciliar. Portanto, a medida que a condutividade vai 

aumentando, supõem-se sólidos dissolvidos nesta água, podendo sinalizar 

características corrosivas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As condições de potabilidade da água distribuída aos moradores do 

Bairro de Lourdes, da cidade de Anápolis em Goiás, foram consideradas 
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satisfatórias em seus aspectos físico-químicos, portanto adequada ao consumo 

humano. 

Ressaltamos que as análises físico-químicas são realizadas 

diariamente, para confirmação da potabilidade, além disso, todo o processo de 

tratamento é monitorado pela Saneago, nos principais ou em todos os 

reservatórios. 

Sugerimos que as análises sejam intensificadas em todos os bairros da 

cidade, já que a Saneago é a única empresa atuante no município, e que ações 

de preservação dos mananciais sejam implantadas, bem como investimentos 

no sistema de captação de água. 
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