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EDITORIAL 
 

 

A Revista Científica Evidência (ISSN 2675-5300) foi criada em 2020, como decorrência 

de ações que visavam à implementação do conhecimento científico. E tem como objetivo 

disseminar resultados e reflexões advindos de investigações conduzidas nas áreas de educação, 

ciências, saúde, gestão, direito, administração, tecnologia e outros, com ética e eficiência, de 

forma a contribuir para a consolidação das áreas, para a formação de pesquisadores, e para a 

produção de conhecimentos, que fundamentem o desenvolvimento de ações educativas 

responsáveis e comprometidas com a melhoria do conhecimento científica e com o bem estar 

social. 

De acordo com a política de acesso público e de direitos autorais adotada pela Revista 

Dimensão, que utiliza a Licença Creative Commons - CC BY, que permite que outros 

distribuam remixem, adaptem e criem a partir do meu trabalho, mesmo para fins comerciais, 

desde que atribua o devido crédito pela criação original. Deste modo, cedo à revista o direito 

de primeira publicação, com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista. 

A opção por uma publicação visa aproximar os trabalhos originais e inéditos nos diferentes 

domínios de Estudos. Se percebido do ponto de vista social, as questões mudam juntamente 

com a perspectiva. A soberania, por exemplo, deixa de ser uma esfinge e passa a ser percebida 

como um fato da vida. Do mesmo modo, os elementos que mais chamam a atenção passam a 

ser aqueles relacionados à interação entre sistemas. 

 

 

Sejam bem vindo e boa leitura. 

 

 

 

Betijane Soares de Barros 
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ANÁLISE DO IDEB NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

 

Eliezer José da Silva1 

Betijane Soares de Barros2 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Produzir uma revisão sistemática integrativa sobre a análise do IDEB na qualidade 

da educação pública. Método: trata-se de uma revisão sistemática integrativa. Os descritores 

estruturados no DeCS e MeSH, educação, foram utilizados na varredura da base de busca do 

Periódico capes, Scielo e BVS. O período de coleta dos dados compreendeu os meses de 

novembro e dezembro de 2019. Adotaram-se como critérios de inclusão: artigo científico. 

Enquanto que os critérios de exclusão foram: Artigos que não contemplam a temática a análise 

do Ideb na qualidade da educação pública Resultados: foram analisados 28 trabalhos dos quais 

quatro não estava dentro dos padrões: dois eram incompletos e dois foram publicados no 

período de filtro de 2016 à 2019 mas na revista constavam como 2012 e 2015, os outros 24, 

todos obedeceram aos critérios de inclusão, sendo submetidos às etapas da revisão integrativa. 

As categorias temáticas desenvolvidas a partir da análise dos trabalhos foram: 1 –A qualidade 

da educação básica nas escolas públicas; 2 –A performance das metas e a sua relação com o 

IDEB ;3 – A importância das avaliações no sistema educacional; 4 - A carência de políticas 

públicas na perspectiva de melhoria nos processos de ensino. 

 

Palavras-Chave: IDEB. Educação. Qualidade. 

  

                                                     
1 eliezer.j.s@outlook.com 
2 bj-sb@hotmail.com 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito se tem discutido, nesses 

últimos anos, acerca da qualidade de ensino 

brasileiro da educação básica que tem sido 

estruturado com um sistema de avaliação 

interna e externa de larga escala 

fundamentado nas políticas públicas 

nacional e internacional. 

Nesse contexto, observa-se que o 

debate sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem se concentra no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) irradiando as políticas 

governamentais. 

Sabe-se que as avaliações externas 

tem codificado a qualidade dos sistemas e 

redes de ensino no país através de Ideb e do 

PISA (programa for international student 

Assessment). 

É importante salientar que discutir a 

qualidade na educação brasileira é muito 

recorrente entre especialistas, porém o 

conceito de qualidade não é tarefa fácil, da 

mesma forma que mensurá-la nos diversos 

setores sociais, principalmente no âmbito 

educacional, devido as diversas 

concepções. 

Haja vista que diversas escolas tem 

conseguido avanços substanciais nos 

resultados do IDEB (composto pela média 

de proficiência de Língua portuguesa e 

Matemática, e o fluxo escolar), porém o 

cenário do processo de ensino e 

aprendizagem não correspondem na mesma 

proporção. 

Nessa perspectiva, diante da 

nebulosidade do desempenho anual 

percebe-se a necessidade de se analisar os 

efeitos das políticas públicas voltadas ao 

sistema de ensino em todo país a cada 

biênio. Considerando os fatos 

mencionados, surgiu-se a curiosidade de 

fazer dessa situação objeto de estudo e 

averiguar a potencialidade desse 

instrumento que analisa a relação entre os 

resultados do Ideb e a qualidade da 

educação nas escolas públicas. 

Portanto indaga-se: O IDEB é capaz 

de aferir a qualidade de ensino da educação 

básica nas escolas públicas? 

Para tanto, foram delineados os 

seguintes objetivos específicos, a qualidade 

da educação básica nas escolas públicas, a 

performance das metas e sua relação com os 

resultados do IDEB, a importância das 

avaliações no sistema educacional e a 

carência de políticas educacionais na 

perspectiva de melhoria nos processos de 

ensino. 

Esta pesquisa parte-se da hipótese 

de que a qualidade de ensino nas escolas 

públicas referenciado em um instrumento 

avaliativo negligencia todo processo da 

avaliação de aprendizagem e os fatores que 

os envolve, sociais, econômicos e culturais. 

Este estudo  aborda as temáticas de 

acordo como os artigos revisados, dos 
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seguintes autores:  Carreiro(2017), Chirinéa  

e Barreiro(2017), Bachiega , Oliveira e 

Passos(2016), Santos et al  (2017),Góes e 

Steiner(2016),Vidal, Galvão,Vieira e 

Chaves(2019), Alves e Xavier (2018), 

integraram temas relacionados com a 

qualidade da educação básica nas escolas 

públicas é um direito de todos; Matos e 

Rodrigues(2016), Figueiredo, Carmo, Maia 

e Silva (2018) Pontes e Soares(2016), 

Klein(2019) ,Vicente, Baquim e Herneck 

(2017) trataram sobre a performance das 

metas e sua relação com os resultados do 

Ideb ; Tosta e Ney (2016), Villani e Oliveira  

(2018),Silva, Silva e Santos(2019), 

Leite(2018)  Pontes e Soares (2018) 

expõem em seus estudos a importância das 

avaliações no sistema educacional; 

Bernardo e Christovão (2016), Costa 

(2018),Gusmão e Ribeiro  (2016), Gama e 

Najjar (2018), Santos (2016), Júnior, 

Minori e Frota(2019), Manoel,Bzuneck e 

Scacchetti (2016), comentam em suas 

pesquisas da carência de políticas 

educacionais na perspectiva de melhoria 

nos processos de ensino. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão 

bibliográfica, do tipo sistemática 

integrativa, que seguiu as seguintes etapas 

(ver Figura 1): definição do tema; seleção 

da pergunta norteadora e escolha da 

estratégia de busca; descritores e bases de 

dados mais eficazes no levantamento das 

publicações;  escolha dos critérios de 

inclusão e exclusão; identificação dos 

estudos pré-selecionados e selecionados por 

meio da leitura dos agentes indexadores das 

publicações, como resumos, palavras-chave 

e títulos, bem como a organização dos 

estudos pré-selecionados e a identificação 

dos estudos selecionados; categorização 

dos estudos selecionados, com a elaboração 

e o uso da matriz de síntese, além da análise 

das informações; a formação de uma 

biblioteca individual e a avaliação crítica 

dos estudos selecionados; análise, 

interpretação e discussão dos resultados e a 

apresentação da revisão em formato de 

artigo, o qual contempla as propostas para 

estudos futuros. 

 

Figura 1 – Detalhamento das etapas da Revisão Sistemática Integrativa. 
ETAPA TÓPICOS DE CADA ETAPA DETALHAMENTO DE CADA TÓPICO 

1ª Tema  Análise do Ideb na qualidade da educação 

pública. 

 Pergunta norteadora  

 

 Objetivo geral Identificar, através da revisão sistemática 

integrativa, as leis e sua eficácia na 

prevenção e combate a evasão escolar. 



4  Rev. Evidência, Maceió, v. 9, n.1, p. 01-12, abr/jun, 2022 

 

 

 Estratégia de busca 

 

 

 

 

1. Cruzamento de descritores, 

quando necessário, por meio do operador 

boleano AND; 

2. Uso de descritores estruturados 

(codificação no DECS ou MESH. 

3. Uso de metadados (filtros) nas 

bibliotecas virtuais; 

4. Uso de aspas nos politermos, para 

que a varredura de artigos científicos 

contemplasse o termo exato 

5. Uso de descritores em português 

 Descritores estruturados no DECS e 

MASH e livres. 

1. educação (DECS 4562), (MASH 

D04493); 

 Bibliotecas Virtuais 1. Periódico Capes 

2. Scielo 

3. BVS 

 

2ª Período de coleta dos dados Novembro e dezembro de 2019.. 

 Critérios de inclusão 1. Texto (artigo de opinião de 

especialista, ou dissertações). 

2. Publicação (2016-2019). 

 Critérios de exclusão   1.Artigos ou dissertações que não 

contemplam a temática a análise do Ideb na 

qualidade da educação pública. 

2. Artigos não revisados por pares 

3.Artigos que não estão em português 

3ª  Número de trabalhos selecionados para 

revisão sistemática integrativa a partir da 

leitura dos agentes indexadores das 

publicações (resumo, palavras-chave e 

título) e resultados, os quais devem 

conter os descritores utilizados nesse 

estudo. 

24 trabalhos 

4ª Categorias obtidas com a análise dos 

trabalhos científicos investigados. 

 

5ª Analise, interpretação e discursão dos 

resultados 

Ver em “Resultados e Discursão” 

6ª Apresentação da revisão em formato de 

artigo, o qual contemple propostas para 

estudos futuros. 

Esse Artigo completo. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

RESULTADOS 

 

 A figura 2 corresponde Total de 

documentos disponíveis na Plataforma  

 

 

Periódico Capes obtidos por string de 

busca. 
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Figura 2 

String de busca Bases de 

dados 
Total de 

publicações 

sem o filtro 

Publicações 

disponíveis após 

aplicar os filtros 

Publicações 

aproveitadas na 

Revisão Sistemática 

Integrativa 

Ideb and 

educação 

Plataforma  

Periódico 

Capes 

294 142 

 

13 

Ideb and 

Qualidade and 

Educação 

Plataforma  

Periódico 

Capes 

86 19 2 

Ideb and 

Qualidade or 

Educação 

Plataforma  

Periódico 

Capes 

10 2 0 

Ideb and 

Qualidade and 

Educação 

Scielo 20 5 2 

Ideb and 

Qualidade or 

Educação 

Scielo 41 15 7 

Ideb and 

educação 

Scielo 36 12 0 

Ideb and 

educação 

BVS 6 3 0 

Ideb and 

Qualidade and 

Educação 

BVS 3 1 0 

Ideb and 

Qualidade or 

Educação 

BVS 16 5 0 

Total      512               204 24 
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Foram detectadas 512 publicações 

científicas nos bancos de dados, das quais 

204 eram artigos científicos disponíveis 

após o uso dos filtros, desses foram feitos 

28 downloads, que obedeceram aos critérios 

de inclusão (ver Figura 2), sendo 

submetidos às etapas da revisão integrativa 

(ver Figura 3). Quanto ao ano de 

publicação, 04 estudos foram publicados no 

ano de 2019; 06 estudos foram publicados 

no ano de 2018; 05, no ano de 2017; 09, em 

2016, o que evidencia a atualidade do tema.  

 

 

Quadro 2– Descrição dos documentos (artigos) de acordo com os critérios de inclusão. 

Nº 

 
Autor(a) Tema Link da 

publicação 
Descritores Data de 

publicaç

ão 

Conclusão 

1 Felix 

Barbosa 

Carreiro 

Elementos 

para uma 

educação 

pública com 

qualidade 

social 

http://www.per

iodicoseletroni

cos.ufma.br/in

dex.php/reduc

acaoemancipa

cao/article/vie

w/6976 

Qualidade

. 

Educação. 

Escola 

pública. 

 

2017 

O paradigma da 

qualidade social da 

educação reclama um 

currículo que, nas suas 

formulações, considerem 

os valores culturais e o 

contexto 

socioeconômico dos 

educandos. 

2 Daniel 

Abud 

Seabra 

Matos; 

Erica 

Castilho 

Rodrigue

S 

 

 

indicadores 

educacionais 

e contexto 

escolar: uma 

análise das 

metas do 

ideb 

 

 

http://publicac

oes.fcc.org.br/

ojs/index.php/

eae/article/vie

w/4012 

 

Indicador

es 

educacion

ais; Ideb; 

Regressão 

LogístIca;  

Ensino 

Fundame

ntaL. 

2016 Assim,evidenciamos que 

algumas relações entre o 

Ideb e outros indicadores 

educacionais são 

diferentes quando o 

fenômeno em questão é a 

meta do Ideb (relação 

entre as características 

da escola que estejam 

associadas à 

probabilidade de a escola 

atingir a meta do Ideb). 

3 Késia 

Silva 

Tosta; 

Marlon 

Gomes  

Ney 

Avaliação da 

educação: o 

caso do Ideb 

http://www.bib

liotekevirtual.o

rg/index.php/2

013-02-07-03-

02-35/2013-

02-07-03-03-

11/2006-

vertices/v18n0

2/20580-

avaliacao-da-

educacao-o-

caso-do-

ideb.html 

Política 

Pública. 

Avaliação

. 

Educação 

2016 Dada à importância das 

formas de avaliação, 

principalmente quando 

articulada com a 

população alvo das 

políticas, creio ser 

extremamente necessária 

uma avaliação via 

professores, alunos, pais 

e funcionários, sobre o 

IDEB, seus pontos 

fortes, fracos, possíveis 

melhorias e 

modificações para uma 
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melhor gestão dessa 

importante ferramenta 

para a educação, pois 

como disse Danton na 

Revolução Francesa em 

1973: “Depois do pão, a 

educação é a primeira 

necessidade do povo”. 

4 Elisangel

a da Silva 

Bernado.

Ana 

Carolina 

Christovã

o 

Tempo de 

Escola e 

Gestão 

Democrática: 

o Programa 

Mais 

Educação e o 

IDEB em 

busca da 

qualidade da 

educação 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

2175-

623620160004

01113&lng=en

&tlng=en 

Tempo de 

Escola. 

Escola 

Integral. 

Gestão 

Democrát

ica. 

Programa 

Mais 

Educação. 

Rio de 

Janeiro. 

2016 Diante do exposto, resta 

refletir se, de fato, 

iniciativas como a do 

Programa Mais 

Educação são capazes de 

fomentar a melhoria da 

qualidade educacional. 

Ou, ao contrário, fazem 

com que as escolas 

tenham de responder a 

mais exigências 

burocráticas que as 

paralisam diante de uma 

velha prática que em 

nada corresponde à ideia 

de educação integral e 

democrática contida na 

sua proposta. 

5 Eliane 

Silva da 

Costa 

Gestão 

escolar e 

IDEB: 

propostas e 

suas relações 

para o 

crescimento 

do índice de 

desenvolvim

ento da 

Educação 

Básica dos 

Anos Finais 

do Ensino 

Fundamental 

nas Escolas 

Municipais 

de 

Paragominas/

PA-Brasil. 

https://revistas

electronicas.uj

aen.es/index.p

hp/riai/article/

view/4316/354

1 

gestão; 

índice; 

crescimen

to; 

desenvolv

imento; 

educação 

2018 Portanto, apesar de todas 

as estratégias e práticas 

utilizadas por todos os 

educadores o 

crescimento não foi 

efetivo, mais é preciso 

ter a expectativa que as 

culturas organizativas 

das escolas delinearão 

caminhos ainda mais 

úteis e consistentes para 

uma melhor evolução do 

conhecimento, mas para 

isso, é preciso ainda um 

maior comprometimento 

de toda a sociedade e de 

todos os gestores, 

somente dessa forma 

será eficaz a qualidade 

do ensino em nosso País. 

6 Dalson 

Figueired

o; 

Erinaldo 

Carmo  

;Romero 

Maia ; 

Os cavalos 

também 

caem: 

Tratado das 

inconsistênci

as do IDEB 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

0104-

403620180003

Avaliação

. 

Educação 

básica. 

Ensino 

público. 

IDEB. 

2018 Os resultados mostram 

que a elevada taxa de 

aprovação das escolas 

infla artificialmente a 

magnitude do IDEB 
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Lucas 

Silva . 

00552&lng=pt

&tlng=pt 

 

7 Joana 

Buarque 

de 

Gusmão; 

Vanda 

Mendes 

Ribeiro. 

A política 

educacional 

do Acre  e os 

resultados do 

Ideb 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

2176-

668120160003

00472&lng=en

&tlng=en 

 

política 

educacion

al; 

qualidade 

da 

educação; 

Ideb. 

2016 Nas entrevistas, três 

prioridades principais 

podem ser identificadas 

no desenho da política: a 

formação de professores 

em nível superior; a 

revisão do plano de 

cargos e salários; e a 

melhoria dos prédios e 

da infraestrutura das 

escolas. Prioridades mais 

ligadas à melhoria da 

qualidade da educação, 

entendida como a 

aprendizagem dos 

estudantes, também 

estiveram presentes nos 

depoimentos concedidos 

8 Andréia 

Melanda 

CHIRINÉ

A; Iraíde 

Marques 

de Freitas 

BARREI

RO 

Qualidade da 

educação: 

eficiência, 

eficácia e 

produtividad

e escolar 

https://periodic

os.fclar.unesp.

br/rpge/article/

view/9254 

Qualidade 

educacion

al, 

Avaliação 

externa, 

Índice de 

desempen

ho 

escolar. 

2017 A educação ressignifica-

se por meio de um ensino 

que possa atender às 

necessidades dos alunos 

inseridos em um 

contexto histórico e 

social complexo e de 

uma prática educativa 

planejada e 

sistematizada durante 

um longo e contínuo 

período. 

9 Silvana 

Malheiro 

do 

Nascimen

to 

GAMA; 

Jorge 

NAJJAR 

A Gestão da 

educação 

Fluminense e 

as 

implicações 

do modelo 

gerencialista 

https://periodic

os.fclar.unesp.

br/rpge/article/

view/10783/71

91 

Educação 

Fluminen

se. GIDE. 

Gerenciali

smo. 

2018 Tais fatos mais uma vez 

apontam para a 

importância de se levar 

em consideração nas 

análises das políticas 

educacionais as 

resistências às políticas 

impostas e o importante 

papel dos diferentes 

sujeitos, para além do 

governo, na constituição 

destas políticas. A 

disputa pelo que é 

qualidade da educação, 

em especial da presente 

no interior da escola 

pública, é fator 

fundamental para se 

compreender a gestão 

educacional. 



9  Rev. Evidência, Maceió, v. 8, n.1, p. 01-27, jan/mar, 2022 

 

 

10 Marialuis

a Villani; 

Dalila 

Andrade 

Oliveira. 

Avaliação 

Nacional e 

Internacional 

no Brasil: os 

vínculos 

entre o PISA 

e o IDEB 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

2175-

623620180004

01343&lng=pt

&tlng=pt 

 

PISA. 

IDEB. 

Avaliação 

Estandard

izada 

Nacional. 

Avaliação 

Estandard

izada 

Internacio

nal. 

Prestação 

de Conta. 

2018 O elemento central, que 

parece caracterizar a 

relação entre a OCDE e o 

Inep na concepção e 

implementação de 

dispositivos de 

avaliação, e que se 

diferencia muito do 

impacto do PISA em 

outros países, é a 

dinâmica determinada 

pela influência indireta 

do processo de 

incorporação do modelo 

de referência 

internacional. Na prática 

diária esse modelo quase 

não aparece no debate, 

mas que se inscreve no 

instrumento de avaliação 

e constitui-se em 

referência maior, pelo 

menos entre os que estão 

imersos no processo. 

11 Luís 

Antônio 

FajardoPo

ntes;  Tufi 

Machado 

Soares. 

As metas 

escolares do 

IDEB :uma 

proposta 

alternativa de 

cálculo. 

 

http://publicac

oes.fcc.org.br/

ojs/index.php/

eae/article/vie

w/3956 

 

Indicador

es 

educacion

ais 

Modelos 

longitudin

ais 

lineares 

hierárquic

os 

Avaliação 

da 

educação. 

2016 E outra perspectiva seria 

a determinação das 

metas do Ideb baseadas 

nas séries históricas 

experimentadas pelas 

escolas tanto no Censo 

Educacional quanto na 

Prova Brasil. Tal 

solução, em termos 

metodológicos, seria 

possivelmente mais 

desejável por se tratar de 

avaliações realizadas 

nacionalmente e, 

portanto, extensivas às 

escolas de todas as 

unidades federativas 

brasileiras. 

12 Hermes 

José Aun 

Bachiega;  

Edmundo 

Alves 

Oliveira 

;Fernando 

Passos . 

Os 

fundamentos 

legais para a 

boa gestão 

escolar: 

agente 

transformado

r da 

educação. 

http://srvapp2s

.santoangelo.u

ri.br/seer/index

.php/direitoscu

lturais/article/v

iew/2102 

 

Gestão; 

Educação; 

LDB; 

Constituiç

ão 

Federal/8

8 

2016 Ao revés, sempre que a 

escola obtivera 

resultados expressivos 

estes estão imputados ao 

bom desempenho da 

gestão e da participação 

de todos os atores 

envolvidos no processo. 

13 Givanildo 

da Silva; 

O IDEB E as 

políticas 

http://www.uf

opa.edu.br/por

IDEB. 

Políticas 

2019 É necessário que se 

construam novos 
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Alex 

Vieira da 

Silva; 

Inalda 

Maria dos 

Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

públicas 

educacionais: 

estratégias, 

efeitos e 

consequência

s 

taldeperiodico

s/index.php/re

vistaexitus/arti

cle/view/723 

 

Educacio

nais. 

Educação 

Pública. 

horizontes de avaliação 

da educação, 

apresentando os desafios 

cotidianos de cada 

estabelecimento de 

ensino, no qual tenham 

como construtores das 

políticas locais os 

profissionais e a 

comunidade na qual a 

escola está presente. É 

preciso romper com a 

lógica do capital e 

viabilizar estratégias de 

superação da 

desigualdade 

educacional; superar as 

atuais concepções de 

educação e de avaliação 

para que toda a 

sociedade possa planejar 

e construir um processo 

escolar pautado na 

justiça, na igualdade e na 

coletividade. 

14 Mariana 

Cristina 

Silva 

Santos  

Lucas 

Rocha 

Delatorre 

;Maria 

das 

Graças 

Braga 

Ceccato; 

Palmira 

de Fátima 

Bonolo. 

Programa 

Bolsa 

Família e 

indicadores 

educacionais 

em crianças, 

adolescentes 

e escolas no 

Brasil: 

revisão 

sistemática 

 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

1413-

812320190006

02233&tlng=p

t 

Pobreza, 

Efetividad

e, 

Inequidad

e social, 

Revisão 

sistemátic

a 

2017 Os resultados 

apresentados nesta 

revisão sistemática 

sugerem que há 

evidências de que o PBF 

impacta de maneira 

significativa e assertiva 

principalmente em 

indicadores educacionais 

diretamente atrelados à 

condicionalidade do 

Programa Bolsa Família, 

como a frequência 

escolar e 

consequentemente nas 

taxas de abandono 

escolar. 

15 Fabiano 

Antonio 

dos 

Santos 

Do global ao 

local: a 

implantação 

das políticas 

de 

responsabiliz

ação docente, 

gestão 

gerencial e 

avaliação por 

resultados 

http://periodic

os.uem.br/ojs/i

ndex.php/Acta

SciEduc/articl

e/view/28047 

PDE-

Escola, 

avaliação 

de 

desempen

ho, gestão 

escolar, 

internacio

nalização 

das 

políticas 

2016 Desconsiderando todos 

esses aspectos, o PDE 

Escola tem se mostrado 

como um dos mais 

importantes programas 

do governo federal para 

auxiliar na disseminação 

da avaliação como 

ferramenta de 

planejamento, da 

responsabilização 
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educacion

ais. 

docente pelos fracassos 

escolares. Finalmente, 

reforça-se a importância 

de pesquisas sobre os 

impactos das políticas 

educacionais pelos 

membros das escolas, já 

que isso pode contribuir 

para uma melhor 

compreensão de suas 

realidades e das 

contradições que 

envolvem tal processo. 

16 Manoel 

Carlos de 

Oliveira 

Júnior; 

Américo 

Matsuo 

Minori; 

Marcelo 

Souza 

Frota . 

Recursos 

destinados à 

educação e 

resultados 

alcançados 

no Ideb de 

uma capital 

brasileira 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

1679-

395120190003

00523&lang=p

t 

 

Educação. 

Desempe

nho. 

Investime

nto. 

Índice de 

Desenvol

vimento 

da 

Educação 

Básica. 

Programa 

Dinheiro 

Direto na 

Escola. 

2019 Os achados deste artigo 

contrariam concepções 

de que apenas mais 

recursos financeiros 

melhorariam os 

resultados. Além dos 

recursos financeiros, 

outros elementos podem 

ser fundamentais para 

levar ao incremento do 

Ideb 

17 Anderson 

Roges 

Teixeira 

Góes; 

Maria 

Teresinha 

Arns 

Steiner. 

Proposta de 

metodologia 

para a criação 

de etiqueta de 

classificação 

– estudo de 

caso: 

desempenho 

escolar 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

0104-

530X2016000

100177&lang=

pt 

Desempe

nho 

escolar; 

Processo 

KDD; 

Reconhec

imento de 

padrões; 

Estudo de 

um caso 

real. 

2016 Uma alternativa para 

utilização da 

metodologia aqui 

proposta seria as 

mantenedoras criarem 

uma etiqueta a partir de 

notas obtidas em outras 

avaliações oficiais do 

governo 

federal/estadual/municip

al ou de avaliação 

específica elaborada para 

tal finalidade com base 

nos dados que julgarem 

importantes, buscando 

que seus estudantes 

tenham um nível 

crescente de 

conhecimento 

escolar/científico. 

18 Eloisa 

Maia 

Vidal; 

Willana 

Nogueira 

Expectativas 

docentes e 

aprendizage

m: 

explorando 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

1517-

Expectati

va 

docente – 

Problema

s de 

2019 Os dados analisados 

mostram que a 

expectativa dos 

professores em relação 

ao desempenho dos 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512019000300523&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2016000100177&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
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Medeiros 

Galvão; 

Sofia 

Lerche 

Vieira; 

João 

Bosco 

Chave; 

dados do 

questionário 

da Prova 

Brasil 2015 

970220190001

00594&lang=p

t 

aprendiza

gem – 

Avaliação 

de larga 

escala – 

Profecia 

autorreali

zadora. 

alunos está associada a 

fatores extraescolares 

como meio social e a 

situação familiar e 

econômica. 

 

19 Ruben 

Klein 

Uma solução 

para a 

divergência 

de diferentes 

padrões no 

SAEB 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

0104-

403620190002

00229&lang=p

t 

SAEB. 

PISA. 

IDEB. 

Escala de 

proficiênc

ias. 

Níveis. 

Metas. 

Distribuiç

ão de 

referência

. 

2019 Mostramos a 

necessidade de junto 

com um julgamento de 

mérito (por exemplo, 

níveis básico e 

adequado) haver metas e 

uma distribuição de 

referência, se possível, 

ancorada a uma 

distribuição empírica de 

uma população alvo. No 

artigo utilizou-se a 

população dos 

estudantes dos países 

pertencentes a OCDE. 

20 Maria 

Dulciclei

de Braga 

Leite 

Os 

Resultados 

do Indice de 

Desenvolvim

ento da 

EducaçãoBás

ica - IDEB 

2009/2015 

mediante a 

aplicação do 

“Projeto 

Escola 

Eficiente: Ler 

e Escrever 

para 

Protagonizar

” em Mauriti 

– Ceara, 

Brasil  

The 

http://scielo.iic

s.una.py//sciel

o.php?script=s

ci_arttext&pid

=S2226-

400020180001

00031&lang=p

t 

Índice de 

Desenvol

vimento 

da 

Educação 

Básica, 

Resultado

s, 

Desempe

nho 

2018 Ainda com base a esses 

índices de melhoria, 

considerando a 

participação dos pais no 

desenvolvimento do 

Projeto Escola Eficiente: 

ler e escrever para 

protagonizar, em relação 

às perguntas dessa 

investigação pode-se 

afirmar que o 

envolvimento dos pais 

auxilia na melhoria da 

aprendizagem da leitura 

e da escrita dos alunos. E 

ainda, que é possível 

aumentar o índice do 

IDEB através do 

desenvolvimento do 

projeto “Escola 

Eficiente” que envolve 

ao mesmo tempo pais, 

alunos, professores e 

coordenadores o ensino 

da leitura e da escrita. 

21 Maria 

TeresaGo

nzaga 

Alves; 

Indicadores 

multidimensi

onais para 

avaliação da 

infraestrutura 

https://www.sc

ielo.br/scielo.p

hp?script=sci_

abstract&pid=

S0100-

Infraestrut

ura 

escolar; 

Indicador

es 

2018 Apesar das limitações 

dos dados para avaliar 

todas as dimensões, 

reconhecemos que o 

Censo Escolar e o Saeb 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022019000100594&lang=pt
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Flávia 

Pereira 

Xavier. 

escolar: o 

ensino 

fundamental 

157420180003

00708&lng=en

&nrm=iso&tln

g=pt 

educacion

ais; 

Desiguald

ades 

escolares; 

Ensino 

Fundame

ntal 

produzem os melhores 

dados para 

caracterização das 

escolas brasileiras. Os 

resultados obtidos se 

revelaram robustos para 

discriminar as escolas de 

ensino fundamental em 

uma perspectiva 

multidimensional. 

22 Luís A. F. 

Pontes; 

Tufi 

Machado 

Soares 

Volatilidade 

dos 

resultados de 

proficiência e 

seu impacto 

sobre as 

metas do 

Ideb nas 

escolas 

públicas de 

Minas 

Gerais. 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

0102-

469820170001

00106&lang=p

t 

Ideb. 

Regressão 

linear 

hierárquic

a. 

Volatilida

de dos 

resultados 

educacion

ais. 

2017 Decorre dos resultados 

aqui encontrados que o 

estabelecimento de 

metas precisa levar em 

consideração a 

volatilidade das médias 

de proficiências e uma 

janela temporal 

adequada, de tal forma 

que a meta não seja 

construída apenas com 

base na última avaliação 

23 Isabela 

Pereira 

Vicente;C

ristiane 

Aparecida 

Baquim;

Heloisa 

Raimunda 

Herneck 

«¿Quem é 

que não quer 

que a sua 

escola fique 

lá em 

cima?»: 

vozes que 

ecoam diante 

das 

avaliações 

externas 

brasileiras 

aplicadas nas 

escolas da 

microrregião 

no Ubá / MG 

http://www.sci

elo.org.pe/scie

lo.php?script=

sci_arttext&pi

d=S1019-

940320170001

00006&lang=p

t 

trabalho 

docente, 

avaliações 

externas, 

políticas 

educacion

ais, 

Microrreg

ião de 

Ubá-MG 

2017 Evidentemente, não 

temos respostas prontas 

para tantas dúvidas 

iniciais e novas questões 

que foram surgindo, mas 

acreditamos que o 

discurso sobre as 

avaliações externas na 

atuação docente 

necessita, portanto, 

incorporar maior análise 

social e política, pois a 

partir dela talvez seja 

possível visualizar as 

relações antagônicas que 

existem dentro da escola, 

de forma que evidenciem 

mais o processo e os 

desafios enfrentados 

pelos professores. 

24 Karina 

Botti 

Manoel;J

osé 

Aloyseo 

Bzuneck;

Fábio 

Alexandr

e Pereira. 

A Relação 

entre 

Eficácia 

Coletiva de 

Professores e 

Percepção de 

Apoios na 

Escola 

http://www.sci

elo.br/scielo.p

hp?script=sci_

arttext&pid=S

1413-

827120160002

00341&lang=p

t 

Eficácia 

coletiva 

de 

professore

s; 

Percepção 

de apoios; 

Ensino 

fundamen

tal; 

2016 Esforços em cada escola 

devem ser envidados 

pelos gestores no sentido 

de tornar o clima 

psicológico mais 

propício e, pela 

promoção do 

desenvolvimento 

profissional, melhorar as 

competências de ensino. 

Em última instância, 
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Fonte: Bibliotecas-Periódico da Capes, BVS e Scielo, 2019. 

 

DISCUSSÃO 

 

Seguem abaixo, as categorias 

temáticas elaboradas a partir da revisão 

sistemática integrativa. 

 

A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA NAS ESCOLA PÚBLICAS 

 

Esta categoria integrou a discussão 

de sete artigos relacionados com educação 

de qualidade é um direto de todo educando. 

A qualidade da educação pública 

engloba uma aprendizagem significativa, 

ou seja, que de fato ocorra comprovação na 

prática, possibilitando oportunidades 

futuras de participação ativa do educando 

na sociedade. Como parte integrante da 

qualidade educacional, a escola pública 

emancipatória objetiva algumas estruturas 

como: gestão escolar democrática, 

professores comprometidos com a escola 

pública, infraestrutura escolar, recursos 

pedagógicos adequados e consolidação das 

concepções da comunidade escolar que 

deslumbram o caminho do aprendizado. 

(CARREIRO, 2017). 

A qualificação das escolas e 

sistemas de ensino é importante, desde que 

seja pautada a educação como prioridade 

dispondo de acesso e equidade a todos 

cidadãos como oferta de ensino de 

qualidade que todos tenham direito. A 

educação de qualidade não pode ser restrita 

para as pessoas que têm mais poder 

aquisitivo, pois o sentido de “boa qualidade 

“independe da condição financeira. 

Conclui-se que o ensino escolar tenha como 

foco principal uma aprendizagem que os 

estudantes possam estar preparados para 

pô-la em prática, exercendo sua cidadania, 

participando ativamente da sociedade com 

ideias inovadoras, contribuindo com seus 

questionamentos e despertando para o 

acompanhamento das necessidades sociais 

e econômicas do nosso país (CHINÉA; 

BARREIROS, 2017). 

A educação é um direito humano 

que tem respaldo na Constituição Federal 

obrigando o Estado a garantir a todos 

brasileiros. O artigo 205 da Constituição 

Federal pontua que tanto o Estado quanto a 

família tem a responsabilidade de contribuir 

com a educação juntamente a sociedade, 

buscando meios de formar cidadãos éticos e 

Desempe

nho de 

alunos. 

essas providências 

teriam como 

consequência alimentar 

nos professores o senso 

de agência e as crenças 

de eficácia.  
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comprometidos consigo mesmo e com o 

crescimento do povo brasileiro. A educação 

é norteada com princípios que promovem 

um ensino promissor. Dentre os princípios 

do artigo 206 da CF/88 destacam-se que o 

Estado deve garantir oportunidade de 

acesso e permanência na escola para o aluno 

usufruir da liberdade de aprender, 

pesquisar, compartilhar seus pensamentos e 

expor suas ideia, acrescenta-se também uma 

educação de boa qualidade gratuita no 

ensino público bem como a valorização dos 

profissionais de educação (BACHIEGA; 

OLIVEIRA;PASSOS; 2016) 

A Educação básica alinhada ao 

contexto histórico e atual da comunidade 

escolar garantindo acesso, permanência, 

assistência e desenvoltura de meios e 

recursos junto aos governos diminui os 

impactos sociais dos menos favorecidos 

conduz ao melhoramento da qualidade 

social e educacional. A sustentação de boa 

qualidade na educação deve ser garantida 

com a participação do poder público na 

obtenção de programas sociais, referenciais 

curriculares e pedagógicos que contribuam 

na formação de professores e nas estruturas 

físicas das escolas. A escola deve ser 

atrativa para propiciar a permanência do 

alunos. Os órgãos de cada ente federativo de 

acordo com a sua atribuição educativa 

precisam colaborar para articular os 

programas sociais e sua inclusão social, 

bem como a distribuição de renda 

(SANTOS et al;; 2017) 

A Educação de qualidade precisa 

estar integrada a diversos elementos como a 

formação inicial e continuada de 

professores, valorização do custo aluno, a 

quantidade de alunos, número de turmas e 

uma boa gestão escolar. Uma das maneiras 

proposta como modelo de avaliar as escolas 

seria escolher um dos três itens (aprovação, 

evasão e a proficiência de Língua 

Portuguesa e Matemática) que compõe a 

nota do IDEB, este último item sendo 

adotado, excluiria a possibilidade de alguns 

possíveis erros, quando comparada a escola 

que tirassem uma nota maior no IDEB ter 

uma menor proficiência e a escola que 

tivesse menor IDEB ter uma proficiência 

maior devido a influência da aprovação 

interna (GOÉS; STEINER,2015). 

Alguns especialistas remetem a 

qualidade educacional a diversos fatores, 

dentre eles, intraescolares, extraescolares e 

o aluno. Tomando-se como referência uma 

pesquisa que discorreu pelos fatores 

citados, em três capitais: Maceió, Fortaleza 

e Curitiba, o que se evidencia no resultado 

da entrevista são os fatores extraescolares 

na abordagem do meio social em que vivem 

os alunos, nível cultural dos pais e a falta de 

assistência acompanhada dos pais na vida 

escolar do aluno. Diante do exposto é 

preciso que se reconstrua novas concepções 
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e maneiras de não rotular o aluno e saber 

que o paradigma do contexto social precário 

do aluno de não conseguir aprendizagem 

deve ser quebrado (VIDAL; GALVÃO; 

VIEIRA, 2015). 

A qualidade educacional é 

influenciada por estratégias, metodologias 

de ensino e infraestrutura escolar. Percebe-

se que as escolas que tem médio alto 

desempenho no IDEB por apresentar taxa 

de aprovação anual e notas de proficiência 

satisfatórias se correlacionam com os 

indicadores da infraestrutura. Observa-se 

também que os anos iniciais apresentam 

notas elevadas no IDEB à medida que esses 

insumos crescem. Nos anos finais essa 

proporcionalidade se diferencia um pouco 

pra menos. O que se entende é que, as 

crianças pequenas aproveitam mais dos 

recursos do que essa etapa de ensino 

(ALVES; XAVIER,2018). 

A organização da estrutura do 

ensino visa qualidade e todo processo 

perpassa pelo princípio da garantia 

constitucional para todo cidadão, 

envolvendo diversos fatores, estratégias e 

metodologias importantes que não raras 

vezes são incorporados sem muita ênfase 

inibindo toda evolução do aprendizado.  

 

 

 

 A PERFORMANCE DA METAS E A 

SUA RELAÇÃO COM OS 

RESULTADOS DO IDEB. 

 

A performance da metas do IDEB 

com os resultados do IDEB e das avaliações 

internas das escolas, em termo comparativo, 

diante da complexidade do contexto escolar 

sem incluir fatores que acompanham o 

processo de ensino e aprendizagem, 

favorece as incoerências e aferições 

distorcidas da realidade. Dessa forma faz-se 

necessário envolver a diversidade de 

elementos indicadores no âmbito escolar, 

como: fatores sociais, discentes, docentes, 

projeto político pedagógico, plano de 

ensino e recursos pedagógicos (MATOS; 

RODRIGUES, 2016). 

A formulação do IDEB apresentam 

algumas distorções que permeiam a sua   

vinculação com a aprovação anual de 

aprendizagem das instituições escolares e 

redes de ensino com os resultados do IDEB, 

assim como o crescimento desproporcional 

nas etapas de ensino. Pode-se citar que: 1) 

A taxa de aprovação interna é facilmente 

vulnerável; 2) Em alguns estados o IDEB 

não apresenta consistência nos três níveis de 

ensino da educação básica; 3) O IDEB do 

ensino médio em alguns estados não reflete 

positivamente no ENEM. Conclui-se que a 

autenticidade do IDEB é questionável e o 

mesmo interfere no processo de ensino 

(FIGUEIREDO et al., 2018). 
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As metas projetadas atuais tem 

como base o desempenho em Língua 

portuguesa e Matemática na Prova Brasil e 

o fluxo (taxa de aprovação e a evasão) do 

censo escolar de 2005 formulando-as de 

maneira que a sua performance venha 

nortear os objetivos das instituições de 

ensino para o seu alcance. Muitas escolas se 

encaixaram em metas altas e outras em 

baixas, sem a observância da taxa de 

aprovação de anos anteriores e a inclusão de 

dados socioeconômicos. A meta calculada 

para um resultado mais adequado deve ser 

inserida nos moldes do contexto social, 

cultural e econômico e, com o histórico de 

aprovação da unidade escolar (PONTES; 

SOARES, 2016). 

Os níveis dispostos na qualificação 

da escala do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) especificamente 

os níveis básicos e adequados precisam ser 

estudados e corrigidos para um resultado 

coerente. Há necessidade de construir um 

consenso sobre a terminologia dos níveis e 

na última série do ensino médio um ajuste 

em leitura. Dessa forma as metas do Todos 

pela Educação se colocaria em um 

parâmetro de melhor qualidade. Conclui-se 

que as metas do IDEB deveriam ser mais 

altas e consistentes(KLEIN,2019). 

As metas de desempenho propostas 

no IDEB, baseada em uma única avaliação 

de larga escala em 2005, pode ter 

consequências consideráveis e indesejáveis. 

Outro problema decorrente dessa ingerência 

das metas estabelecidas, é o 

comprometimento do desempenho anual, 

induzindo ajustes de aprovação e evasão 

para o aumento do fluxo multiplicando 

pelas proficiências para gerar uma nota do 

IDEB que possa alcançar a meta projetada. 

Uma meta elaborada por um período 

desproporcional tanto da avaliação interna 

quanto da avaliação externa se torna 

incapaz de deduzir um diagnóstico com 

responsabilidade para traçar as políticas 

educacionais do nosso país e apresentar 

uma avaliação dentro dos parâmetros 

curriculares. Sendo assim é preciso que as 

metas sejam construídas ao longo dos anos 

(PONTES; SOARES,2017).  

As metas sendo baseado em um 

currículo restrito dentro de um período 

curto   apresentam incoerências que 

excluem a possibilidade de um resultado 

justo entre escolas comprometendo a taxa 

anual de aprovação e a autonomia dos 

docentes.  

 

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO 

NO SISTEMA EDUCACIONAL. 

 

A avaliação em larga escala cumpre 

um importante papel no desenvolvimento 

educacional quando atrelada a instituição 

escolar com intuito de promover políticas 
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educacionais para melhoria do ensino. O 

IDEB é a principal referência de 

instrumento avaliativo para mensurar a 

qualidade da educação, porém seu carácter 

padronizado puramente estatístico não 

condiz com o sistema de avaliação 

processual. Fica claro que o IDEB por si só 

não é uma ferramenta suficientemente 

capaz de autenticar o nível de ensino, no 

entanto poderá contribuir se houver a 

participação da comunidade escolar, 

discutindo os seus pontos críticos, visando 

uma gestão de diversos avanços 

(NEY,2016). 

Nessas últimas décadas, o processo 

de estandartização de avaliação 

internacional do programa for international 

student Assessment (PISA) implantado pela 

Organização para cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) dos 

países ocidentais inseriu-se no modelo 

educacional brasileiro influenciando-o e 

originando o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). A avaliação do 

PISA em desconformidade com o que é 

ensinado nas escolas públicas e fora do 

contexto social brasileiro, tem colocado o 

ensino nacional com baixo resultado. O 

IDEB tem impactado na aplicação do 

currículo escolar, gerando um 

desvirtuamento no seu funcionamento no 

espaço de ensino e aprendizagem na 

obtenção de metas projetadas. É preciso que 

ambos os sistemas avaliativos adentrem 

num modelo que os elementos 

comparativos sejam propícios para 

averiguação de resultados tanto 

internacionalmente quanto nacionalmente 

(VILLANI; OLIVEIRA,2018). 

As avaliações externas 

oportunizaram um caminho para empresas 

inserirem seus planos mercadológicos 

através de consultoria, preparação de 

instrumentos e ferramentas que dirigissem 

aos docente e discentes as metas e as 

aprendizagens necessárias. As 

metodologias e as práticas pedagógicas 

enquadram-se em um modelo de ensino 

técnico com padronização de testes restritos 

a Língua portuguesa e Matemática 

priorizando a sistemática avaliativa com 

menos ênfase no currículo abrangente, 

dificultando a oferta de qualidade ao aluno 

de escola pública. Dessa forma observa-se 

que é preciso refletir sobre o modelo de 

avaliação em larga escala que atinja os 

objetivos educacionais, assim como a 

concepção de escola, de homem e de 

educação que as políticas públicas 

educacionais devem desenvolver (SILVA1; 

SILVA2;SANTOS, 2016). 

A avaliação é primordial para se 

obter um diagnóstico de escrita e leitura e, a 

partir daí observar o grau de assimilação, 

lacunas do processo de aprendizagem e 

posteriormente utilizar-se de mecanismos 



19  Rev. Evidência, Maceió, v. 8, n.1, p. 01-27, jan/mar, 2022 

 

 

para ampliar o desenvolvimento do aluno 

nesse processo. A sociedade cresce em 

conhecimento quando o aluno é capaz de 

ler, escrever, interpretar, compreender 

textos e de realizar uma linguagem não 

verbal. A leitura e a escrita se 

complementam e, através do 

acompanhamento e auxílio dos pais e / 

responsáveis, o crescimento de ambas 

promovem bons resultados nas avaliações 

internas e no IDEB. Dessa forma é preciso 

que projetos voltados pra a leitura e escrita 

sejam desenvolvidos nas escolas com a 

participação dos pais, alunos, professores, 

coordenadores e gestor, com afinco e 

responsabilidade em todo o contexto do 

processo do ensino e aprendizagem 

(LEITE, 2018). 

Avaliações externas são 

importantes, porém para medir a qualidade 

docente, determinam meios que 

desconfiguram o processo avaliativo. O 

modelo gerencialista de avaliações imposto 

pelas políticas educacionais gera distorção 

na didática do professor, tirando a sua 

autonomia, fazendo com que siga a prática 

de ensino pelo processo de treinamento de 

testes. O efeito dessa modalidade avaliativa 

não se enquadra nos propósitos 

educacionais, por priorizar os resultados, 

controlar o currículo formativo ,modificar o 

cotidiano da escola e aumentar as cobranças 

para atingir as metas do IDEB .Levando em 

consideração esses aspectos é preciso 

explorar as consequências das avaliações 

externas nos aspectos sociais e políticos, 

pois a partir da mesma também se pode 

enfatizar o processo de ensino e os desafios 

enfrentados pelo professor(VICENTE; 

BAQUIM; HERNECK,2017). 

Em uma concepção pedagógica 

mais moderna, a educação é concebida 

como experiência de vivências múltiplas, 

agregando o desenvolvimento total do 

educando. Rever o ponto de vista de 

avaliação é rever certamente as concepções 

de ensino aprendizagem, de educação e de 

escola, apoiado em princípios e valores 

comprometidos com a instituição de aluno 

cidadão. Quando isso for colocado em 

prática a avaliação será vista como função 

diagnóstica, dialógica e transformadora da 

realidade escolar. 

 

A CARÊNCIA DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS EFETIVAS NA 

PERSPECTIVA DE MELHORIA NOS 

PROCESSOS DE ENSINO 

 

As políticas educacionais que 

envolvem tempo integral são aplicadas em 

busca de uma educação de qualidade. No 

entanto não há um planejamento para 

implementação dos programas escolares 

como, pode-se citar o programa novo mais 

educação, antigo mais educação. Embora 

teoricamente sua proposta pedagógica trace 

caminhos de ampliação em termos de 
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projetos com múltiplas ofertas de 

aprendizagem (arte, cultura, esporte, 

ciência e tecnologia), as escolas não tem 

estrutura física para execução das 

atividades e oficinas em turnos diferente 

devido acontecerem no contra turno, 

inviabilizando a comunicação entre 

professores e alunos, resultando em um 

programa que não atinge os seus objetivos 

(BERNADO; CHRISTOVÃO,2016) 

As escolas estão em constantes 

desafios diante dos inúmeros fatores 

externos que circundam o ambiente escolar. 

A prática pedagógica, assim como a política 

de valorização do servidor, as ações 

desenvolvidas pelos gestores escolares 

pautadas na LDB nº 9394/96 nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

nos cadernos do SAEB e Prova Brasil, não 

são o bastante para estabelecerem e 

intensificarem o aprendizado. Diante do 

exposto, é possível perceber que as 

unidades escolares e a sociedade se engajem 

para superar os entraves da qualidade de 

ensino no Brasil (COSTA,2018). 

As políticas de educação quando 

aplicadas com responsabilidade  

impulsionam a elevação do IDEB,(como 

exemplo no estado do Acre) dispondo de 

algumas características de formulação que 

perpassam por mobilização das redes 

estadual e municipal ,averiguação de 

conhecimentos prévios, melhoramento da 

estrutura física das escolas 

,aprofundamentos pedagógicos, estratégias 

e planejamentos, envolvimentos da 

comunidade escolar com distribuição de 

tarefas, incentivo pedagógico e financeiro 

aos docentes, ofertas e distribuição de 

recursos para o pleno funcionamento das 

escolas, projetos envolvendo a cultura local 

, zona rural e a valorização do resultado do 

IDEB(GUSMÃO; RIBEIRO,2016). 

O modelo de ensino no Brasil 

advindo de países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) permeou uma relação das notas do 

PISA e o SAEB gerando as metas 

projetadas para cada biênio. Quando se 

implanta  um modelo gerencialista (como 

exemplo o que aconteceu na Baixada 

Fluminense-RJ), propondo  metas para a 

obtenção do IDEB com proposta  de 

bonificação para os profissionais da 

educação que consigam esse objetivo, 

porém  com fiscalização exercida pela 

Secretaria Estadual, seus agentes e 

funcionários nas instituições  

periodicamente  e sem pensar no salário 

defasado dos envolvidos no processo 

respinga em desconforto e desmotivação .O 

interesse principal desse modelo 

desconsidera  o cumprimento do projeto 

político pedagógico e incentiva  a 

valorização da disputa no ranking escolar. 

Diante do exposto, a ausência   de carácter 
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humanitário provoca divergências e greves 

que possivelmente resultam no 

descumprimento das metas e 

consequentemente de bonificação. Levando 

em consideração os aspectos mencionados, 

urge a implementação de políticas 

educacionais pra uma educação que forme 

o estudante na sua integralidade (GAMA; 

NAJJAR,2018). 

As manipulações de interesse 

econômico nas políticas internacionais tem 

influenciado o convívio pedagógico nas 

escolas a executarem um trabalho mesmo 

que contraditório as opiniões dos seus 

membros, mas a imposição do sistema de 

responsabilização, prestação de contas e a 

culpabilidade pelo baixo desempenho os 

obriga a seguir os parâmetros que uma vez 

não obtidos os classificam como 

ineficientes. Dessa forma uma escola que 

não apresente um bom resultado no IDEB, 

faz-se necessário investigar a causa antes de 

apontar os professores e a equipe gestora 

pelo mau desempenho. Uma reflexão sobre 

a ótica interna da escola tende a auxiliar na 

compreensão dos problemas, assim como 

nas sugestões de estratégias e ações que 

possam ser incorporadas para minimizar os 

déficit de aprendizagem (SANTOS,2016). 

A relação das políticas da educação 

com o desempenho escolar no IDEB, como 

por exemplo o programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE) que visa prestar assistência 

financeira para as escolas em carácter 

suplementar, afim de contribuir para a 

manutenção e melhoria da parte pedagógica 

e das condições físicas, com intuito de 

avançar nas habilidades e competências, 

quando injetados na jornada escolar sem 

observar outras questões como 

envolvimento da família, fatores 

socioeconômicos, recursos pedagógicos e 

tecnológicos , a estrutura física dentre 

outras, não correspondem a um bom 

resultado. Há escolas que recebem mais 

recursos financeiros, porém seus índices 

não evoluem o suficiente, enquanto outras 

recebem menos e têm um resultado melhor. 

Portanto, apenas mais recursos financeiros 

sem um comprometimento da gestão 

escolar e governamental não se consegue 

êxito no aprendizado (JÚNIOR; MINORI; 

FROTA,2019). 

O trabalho coletivo deve ser 

necessário nas escolas, onde o gestor, 

coordenação, professores e outros 

profissionais propiciem um ambiente 

motivador, clima psicológico agradável, 

troca de conhecimentos, solidariedade em 

busca da promoção do desenvolvimento 

profissional tendo por objetivo a formação 

do educando. A equipe escolar que se 

fundamenta na crença da eficácia coletiva 

por meio de ações e estratégias mediadoras, 

contribui para a realização de 

planejamentos, persistindo e se esforçando 
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em prover as medidas necessárias para 

tornar objetivos estabelecidos em ações 

concretas. Logo, é preciso a implementação 

de atitudes que gerem respeito, 

solidariedade, troca de ideias, clima 

psicológico favorável para o desempenho 

das atividades profissionais que alcance o 

alunado (MANOEL;BZUNECK;SCACCH

ETI, 2016). 

As Políticas educacionais aplicadas 

nas escolas para o estudante em sua 

multidimensionalidade – colocando-o como 

centro do processo educativo – com mais 

efetividade, promove condições para o 

desenvolvimento integral de todos e todas. 

Assim sendo, políticas educacionais quando 

feitas de forma efetiva são de extrema 

importância para a sociedade, uma vez que 

por meio dessas políticas pode - se levar 

melhores resultados para a educação da 

sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciou-se este trabalho de 

pesquisa constatou-se que a concepção de 

que a evolução da qualidade da educação 

aferida pela nota do Ideb não correspondia 

ao desenvolvimento educacional escolar. 

Dessa forma emergiu-se a importância de 

analisar a qualidade processo educativo e a 

sua relação com o IDEB. 

Diante disso a pesquisa propôs 

como propósito principal analisar a relação 

entre os resultados do IDEB e a qualidade 

da educação nas escolas públicas. Após 

leituras realizadas e a observação 

concernente ao nível de ensino- 

aprendizagem tido como referencial o 

IDEB que se caracteriza como propositor de 

mobilização para a melhoria do setor 

educacional através da Prova Brasil, das 

taxas de aprovação, reprovação e evasão, 

obtidas por meio dos dados sistematizados 

do Censo Escolar, pode-se dizer que este 

instrumento avaliativo é limitado pois não 

mensura todo processo de avanço no 

ambiente escolar.  

Constata-se que a educação de 

qualidade ainda precisa ser vista e avaliada 

na sua totalidade considerando aspectos 

pedagógicos, psicológicos, sociais e 

econômicos dentre outros que aprimorem 

pra o crescimento integral do cidadão. Para 

além das metas do IDEB que estimulam 

um esforço contínuo pra alcançar o objetivo 

quantificado através do planejamento e 

execução das ações em etapas e estratégias 

de ensino-aprendizagem, as mesmas junto a 

sua performance que gerou as médias das 

metas das instituições de ensino em apenas 

um ano, reduzem o currículo formativo e a 

autonomia do professor e induzem a 

elevação da aprovação apresentando 

resultados incompatíveis que 

comprometem o ensino. 
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A avaliação no sistema de ensino 

quer seja no âmbito escolar interno, em 

larga escala nacional ou internacional é 

muito importante para o acompanhamento 

do desenvolvimento cognitivo nas 

habilidades e competências para avaliar o 

estudante, os métodos de ensino e sua 

aplicação para tomada de decisões porém é 

indispensável que esta esteja nos moldes 

multidisciplinar de forma subjetiva e 

objetiva promovendo os estudantes em 

todas dimensões: intelectual, física social, 

emocional e cultural. O sistema avaliativo 

precisa ser processual perpassando pela 

avaliação diagnóstica, formativa e 

somativa. Dessa forma entende-se que pra 

se obter uma avaliação justa se faz 

necessário aplicar todas as técnicas, 

características mencionadas, intervenções e 

a auto avaliação durante todo o processo. 

As políticas públicas educacionais 

estão pautadas pra atender o interesse 

econômico nacional e de um grupo de 

países da OCDE com a implantação do 

IDEB e do Pisa priorizando um modelo 

gerencialista enfatizando: resultados pra 

valorização e reconhecimento, 

meritocracia, bonificação, ranking e 

prestação de contas incentiva a 

competição entre os profissionais e os 

estudantes. É preciso que o Estado promova 

um ensino que se enquadre nos parâmetros 

educacionais globalizando todas as ações 

pedagógicas e as políticas educacionais 

venham proporcionar a construção de uma 

educação integral. 

Portanto, através deste estudo, 

procura-se contribuir para o debate atual 

sobre a ótica da qualidade da educação e sua 

relação com o IDEB deslumbrando um 

processo de ensino-aprendizagem que de 

fato promova alunos com capacidade de 

aplicar os conhecimentos adquiridos em 

situações do seu cotidiano. 
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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, a preocupação com o meio ambiente exigiu das empresas, a busca por 

processos sustentáveis. A recuperação de papel, papelão e metais, as compras à base de troca e 

as devoluções de produtos ou o recolhimento de sobras de produtos em pontos de venda são 

atividades comuns e até tradicionais nas economias de alguns países, inclusive o Brasil. Nesse 

ambiente a logística torn ou-se a parte operacional dessa gestão com responsabilidade 

ambiental. A logística reversa, que pode ser compreendida como a área da logística relacionada 

ao planejamento, à operação e ao controle do fluxo e das informações logísticas referentes ao 

retorno dos bens, ao ciclo de negócio ou ao ciclo produtivo, utilizando-se, para isso, canais de 

distribuição reversos, de maneira a agregar valores econômicos, ecológico, legal, logístico e 

de imagem, surgiu para mudar a percepção da sociedade com relação ao meio ambiente e à 

exploração desmesurada dos recursos naturais, finalmente encarados como finitos e integrantes 

do patrimônio de todos e das futuras gerações. O presente artigo se insere nesse contexto, que 

através de uma pesquisa qualitativa e revisão bibliográfica de caráter exploratória, objetivou 

refletir acerca do surgimento, bem como, do desenvolvimento da logística reversa. O estudo 

permitiu concluir que as práticas da logística reversa fazem parte dos negócios, uma vez que 

as organizações precisam dar destinação adequada aos resíduos gerados por seus produtos, a 

fim de aproveitar materiais recuperados, na medida em os recursos naturais do planeta são 

finitos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Assim como a logística tradicional, 

a logística reversa vem em um constante 

processo de evolução. A preocupação, cada 

vez mais evidente, com a destinação 

correta de resíduos, a expansão da 

consciência coletiva em relação ao meio 

ambiente e a complexidade das atuais 

demandas ambientais, sociais e 

econômicas levaram as esferas 

governamentais, nacionais e 

internacionais, a sociedade civil e a 

iniciativa privada a pensarem novas formas 

de reaproveitamento ou destinação correta 

de bens e materiais. 

Inicialmente, a logística reversa 

vinculou-se ao objetivo de recolhimento de 

materiais, com foco principalmente na 

reciclagem de embalagens. Em um 

segundo momento, a sua preocupação 

passa a ser com o desenvolvimento 

sustentável e o risco de escassez de novas 

fontes de matérias-primas. E, atualmente, 

ela é vista como forma de contribuir para a 

agregação de valor à prestação de serviços, 

a adequação às legislações, o reforço de 

uma imagem empresarial sustentável e de 

retorno financeiro. 

Essa mudança de paradigmas torna-

se acentuada a partir da década de 1990, 

quando evoluções tecnológicas passam a 

transformar os processos produtivos e a 

diminuir o ciclo de vida dos produtos, o 

que é motivado pelas inovações 

tecnológicas, pela moda ou pela sua 

substituição por modelos mais novos. O 

advento da internet facilita a abertura do 

comércio internacional e torna o mundo 

globalizado, transformando ainda mais o 

perfil dos consumidores, que passam a 

adquirir produtos de qualquer parte do 

mundo, sem saírem de casa; entramos, 

assim, na era do e-commerce ou das 

compras pela internet. 

É a partir desse novo cenário 

mundial que a logística reversa, antes 

muito mais focada no pós-consumo (na 

destinação de bens a um final de vida útil), 

começa a preocupar-se com o pós-venda, a 

fim de agregar valor ao retorno de produtos 

desenvolvidos por erros de pedidos, 

avarias no transporte, garantias ou defeitos 

e falhas no funcionamento. 

Assim, considerando que esses 

fatores fizeram com que as organizações 

começassem a incluir a logística reversa em 

seus canais de distribuição e a preocupar-

se com estratégias de planejamento para a 

melhor gestão do caminho inverso 

percorrido por seus materiais, o presente 

artigo se insere nesse contexto objetivando 

refletir acerca do surgimento, bem como, 

do desenvolvimento da logística reversa, 

uma vez que com o aumento da demanda 

pelo consumo de bens e com o 
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agravamento das questões ambientais, 

governos, empresas e consumidores 

precisam pensar em formas de garantir que 

as necessidades das gerações futuras sejam 

supridas, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável econômico e social. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de 

literatura tradicional, não sistemática, 

descritiva, de natureza qualitativa e 

bibliográfica, já que a análise se realizou 

em diversas fontes de pesquisas como 

conteúdo de livros, artigos científicos, 

sites, dissertação, teses e bibliográficas 

virtuais. 

 

CONCEITO E EVOLUÇÃO DA 

LOGÍSTICA REVERSA 

 

Os primeiros estudos a respeito da 

logística reversa são evidenciados nas 

décadas de 1970 e 1980, em países 

europeus, com o objetivo de recolhimento 

de materiais destinados ao processo de 

reciclagem. A primeira legislação 

envolvendo o tema surge em 1991, na 

Alemanha, com foco na reciclagem de 

embalagens e produtos duráveis 

(ALMEIDA, 2020). 

Anos depois, no Brasil, é publicada 

a Resolução Conama nº 258/1999 (Brasil, 

1999), atribuindo às empresas fabricantes e 

às importadoras de pneumáticos a 

obrigatoriedade de coletar e dar destinação 

final ambientalmente adequada aos pneus 

inservíveis. Entre 2000 e 2009, segmentos 

como de embalagens de agrotóxicos e de 

óleos lubrificantes também passam a 

implementar sistemas de logística reversa. 

Em agosto de 2010, baseada no conceito de 

responsabilidade compartilhada, é 

promulgada a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 

12.305/2010, que responsabiliza a 

sociedade como um todo – cidadãos, 

governos, setor privado e sociedade civil 

organizada – pela gestão ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos e com a 

logística reversa como um de seus 

destaques (BRASIL, 2010). 

Com a crescente preocupação com 

o meio ambiente e o risco de escassez de 

recursos naturais, a logística reversa vem 

ganhando maior destaque na correta 

destinação e no reaproveitamento de 

materiais, no desenvolvimento de formas 

de produção mais limpas, em consonância 

com as legislações vigentes. Nesse sentido 

aumenta também o número de estudiosos 

interessados na conceituação e no 

desenvolvimento dessa temática. 

Um dos autores de maior destaque nessa 

temática, a conceitua como, 

 

“a área da logística empresarial 
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que planeja, opera e controla o 

fluxo e as informações logísticas 

correspondentes, do retorno dos 

bens de pós-venda e de pós-

consumo ao ciclo de negócios 

ou ao ciclo produtivo, por meio 

dos canais de distribuição 

reversos, agregando-lhes valor 

de diversas naturezas: 

econômico, legal, logístico, de 

imagem corporativa, entre 

outros” (LEITE, 2017, p. 17). 

 

Chaves e Alcântara (2009) a 

interpretam como a atividade responsável 

pelo planejamento e gerenciamento do 

fluxo reverso de produtos tendo como 

finalidade promover a valorização dos bens 

recuperados com redução de custos, 

permitindo ganhos de imagem corporativa 

e atendimento às questões ambientais 

impostas pela legislação ou pelo próprio 

mercado consumidor. 

Na visão de Pereira et al. (2012), a 

logística reversa agrega um conjunto de 

operações e ações ligadas, que vão da 

redução de matéria-prima até a destinação 

final correta de produtos, materiais e 

embalagens por meio de seu reuso, 

reciclagem e/ou produção de energia. 

De acordo com o CSCMP (2013, p. 

168), trata-se do segmento especializado 

de logística com foco no movimento e na 

gestão de produtos e recursos após a venda 

e após a entrega ao cliente, incluindo 

devoluções de produtos para reparo e/ou 

crédito. 

Izidoro (2015) ressalta que a 

logística reversa tem como objetivo tomar 

possível o retorno dos bens ou de seus 

materiais constituintes ao ciclo produtivo 

de negócios, agregando- lhes valor 

econômico, de serviço, ecológico e legal ao 

planejar as redes reversas e suas 

respectivas informações e também com a 

operacionalização do fluxo da coleta dos 

bens de pós-venda e pós-consumo, por 

meio dos processamentos logísticos de 

consolidação, separação, seleção ou até 

mesmo sua reintegração ao ciclo produtivo. 

Com base nos conceitos 

apresentados, é possível compreender a 

logística reversa como o último elo da 

cadeia de suprimentos, o qual é 

responsável pela coleta de bens de pós- 

venda e pós-consumo, de diversas origens, 

para reuso, remanufatura ou destinação 

correta, com o objetivo de agregar valor 

econômico a uma produção, reduzir o uso 

de matéria-prima e melhorar a imagem 

corporativa de organizações perante 

fornecedores e clientes. 

 

Objetivos Estratégicos da Logística 

Reversa 

 

A partir da percepção da mudança 

nos hábitos de consumos dos clientes, das 

regulamentações governamentais e da 
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busca pelo desenvolvimento sustentável, as 

empresas passaram a ver a logística reversa 

como uma oportunidade de ganhos de 

vantagem competitiva, por meio da 

redução dos custos empresariais. Outro 

ganho notado, diante desse novo cenário, 

está relacionado ao fato de que implantar 

programas de logística reversa gera ganhos 

de imagem corporativa, uma vez que os 

consumidores valorizam empresas que 

apresentam política de retorno de materiais 

(ALMEIDA, 2020). 

Para que as empresas podem 

transformar essa percepção em objetivos 

estratégicos da logística reversa, Leite 

(2017), cita fatores como a prestação de 

serviços, o cumprimento das legislações 

governamentais, a revalorização 

econômica dos bens, a boa imagem 

corporativa e a preocupação com a 

sustentabilidade, conforme apresentado na 

figura 1. 

 

Figura 1 – Objetivos estratégicos da 

logística reversa

 
Fonte: Leite (2017). 

 

O objetivo econômico 

 

O objetivo econômico da 

implantação de uma estratégia de logística 

reversa está relacionado à possibilidade de 

revalorização financeira, por meio do 

reaproveitamento de materiais 

constituintes, das economias provenientes 

da sua utilização, da revalorização dos 

produtos em condições de uso. Com tais 

estratégias, as organizações esperam obter 

ganhos financeiros e melhoria na 

competitividade de custos. Leite (2017) 

destaca como pontos de valorização 

econômica: 

 

 Manufatura reversa: separa os 

componentes e os encaminha para 

reaproveitamentos diversos, gerando 

lucratividade com sua venda. Ex.: 

automóveis, eletrônicos e 

eletrodomésticos. 
 

 Remanufatura: reaproveita parte de 

um produto, substituindo 

industrialmente outros componentes 

de forma a tornar o produto 

remanufaturado capaz de cumprir 

novamente suas funções originais, 

permitindo, assim, a redução no seu 

preço de venda. Ex.: cartuchos de 

impressora e motores elétricos. 
 

 Reciclagem: reintegra materiais, 

substituindo matérias-primas 

primárias na fabricação de outros 

produtos, gerando economia pelo 

diferencial de preço entre elas e peça 

redução de gasto de energia nos 

processos de manufatura. Ex.: papel, 

plástico e alumínio. 
 

 Reuso: reutiliza materiais como 

embalagens, computadores, 

veículos, comercializando esses 

produtos em mercados secundários. 

 

É possível ressaltar ainda os ganhos 
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provenientes de revendas em mercado 

primário, por meio de movimentações e 

realocação de produtos, aproveitando por 

exemplo diferenças climáticas, no caso da 

indústria têxtil, reduzindo dessa forma 

estoques que poderiam se tornar obsoletos. 

Assim, os canais reversos de revalorização 

de produtos podem gerar oportunidades de 

ganhos financeiros, redução de consumo 

de novas matérias-primas e representar um 

diferencial competitivo diante do mercado. 

 

O Objetivo de sustentabilidade 

ambiental e boa imagem corporativa 

 

Quando uma organização 

demonstra preocupação com o 

desenvolvimento sustentável, ela trabalha o 

seu crescimento econômico associado à 

minimização dos impactos ambientais, ou 

seja, pautada no conceito de atender às 

necessidades do presente sem 

comprometer as gerações futuras. É nesse 

sentido que a logística reversa se relaciona 

com a sustentabilidade, dando a destinação 

correta aos resíduos sólidos e 

principalmente com a reutilização de 

insumos, evitando, assim, o uso de novas 

fontes de matérias-primas (ALMEIDA, 

2020). 

A logística reversa tem impacto 

direto na melhoria do meio ambiente, pois 

permite a redução da quantidade de 

materiais perigosos e tóxicos despejados 

em aterros sanitários, lixões e córregos a 

céu aberto. Outro efeito da logística reversa 

no meio ambiente é o recolhimento e 

reaproveitamento de produtos, fazendo 

com que menos matéria-prima virgem seja 

utilizada, poupando recursos minerais e 

energéticos (MIGUEZ, 2012). 

E é com esse objetivo que as 

empresas começam a produzir produtos 

com um número maior de componentes 

recicláveis ou reutilizáveis, evitando a 

geração de novos resíduos para o meio 

ambiente. Tão relevantes quanto a 

reutilização de materiais pelas empresas 

são o incentivo e a realização de 

campanhas de reaproveitamento de 

produtos usados para o público em geral, o 

que ocorre por meio das chamadas 

comunicações mercadológicas (ROBLES; 

LA FUENTE, 2019). 

Dar conhecimento de aspectos da 

importância da logística reversa e das 

formas de economia que permitem ampliar 

as quantidades de produtos reaproveitados 

é uma atitude que resulta em diferencial 

competitivo, com ganhos e reforço de 

imagem empresarial. Nota-se uma 

crescente preocupação das empresas com a 

manutenção de sua reputação e de suas 

marcas no mercado, sendo cada vez mais 

comum perceber inserções nas mídias 

expondo atividades de sustentabilidade 
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ambiental e social e demonstrando uma 

nova consciência das organizações em 

relação aos custos intangíveis relativos às 

suas marcas e à sua imagem, tornando-as 

mais competitivas no mercado atual 

(ROBLES; LA FUENTE, 2019). 

Tal competitividade ganha força 

com consumidores mais atentos aos 

problemas ecológicos e dispostos a pagar 

mais por produtos concebidos com 

produções que causam menor impacto ao 

meio ambiente. Alinham-se a esse fator as 

iniciativas de entes governamentais e as 

pressões sociais que induzem o governo à 

intervenção, por meio de regulamentações 

e da seletividade ecológica da sociedade no 

consumo e destinação de bens de pós-

venda e pós-consumo aos canais reversos. 

 

O objetivo legal 

 

As legislações relacionadas à 

logística reversa vem acompanhando a 

evolução dos conceitos ambientais. Izidoro 

(2015) ressalta que as legislações 

ambientais envolvem diferentes aspectos 

da cadeia logística e do ciclo de vida útil de 

um produto, do uso de matérias-primas 

virgens na fabricação até a disposição final 

dos produtos. 

Vale ressaltar que legislações 

ambientais sobre resíduos têm sido 

promulgadas em diversos países. No 

Brasil, há leis federais, estaduais e 

municiais que versam sobre essa temática, 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(Brasil, 2010), que trata do 

reaproveitamento e da destinação 

adequados de materiais até normativas 

específicas para tratamento de 

determinados produtos, como é o caso de 

pneus e medicamentos. 

Tais legislações visam, ainda, à 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos, tanto com agentes na 

cadeia direta, passando pelos produtores, 

fabricantes, distribuidores, varejistas e 

consumidores, assim como com aqueles da 

cadeia reversa, ou seja, coletores e 

processadores, até o reaproveitamento ou a 

destinação final dos produtos ou materiais 

(ROBLES; LA FUENTE, 2019). 

Diante da preocupação com as 

questões ambientais e com o cumprimento 

da legislação, as empresas vêm criando 

programas e trabalhando parcerias para o 

desenvolvimento da logística reversa e 

investindo em programas educacionais de 

conscientização, junto à sociedade, para a 

correta destinação dos resíduos sólidos e 

para o reaproveitamento de materiais. 

 

Atividades da logística reversa 
 

O processo da logística reversa é 

composto por um conjunto de atividades 

realizadas para coletar, separar, embalar e 
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expedir itens, ao final de sua vida útil, 

danificados ou obsoletos, dos pontos de 

consumo até os seus locais de 

reprocessamento, de revenda ou de 

descarte (LACERDA, 2002). 

Dependendo das condições em que 

os materiais entram no sistema de 

logística reversa, poderão passar por 

diferentes tipos de reprocessamento, 

conforme ilustrado na figura 2. 

 

Figura 2 – Atividades típicas do processo 

logístico reverso 

 
Fonte: Lacerda (2002). 

 

Os produtos serão revendidos se 

ainda houver condições adequadas de sua 

comercialização em mercados secundários. 

Recondicionados, o que é justificado pelo 

ganho econômico, representam o 

retrabalho dos produtos. Serão reciclados 

caso não haja possibilidade de 

recuperação, daí os produtos destinar-se-ão 

à reciclagem, visando à sua reintegração ao 

ciclo produtivo como substitutos de 

matérias-primas novas. Irão para descarte 

final quando não houver possibilidade de 

sua recuperação; os bens serão destinados 

à incineração ou depositados em aterros 

sanitários (ALMEIDA, 2020). 

Kumar e Malegeant (2006) 

destacam cinco grupos de atividades da 

cadeia de suprimentos reversa: 

 

 Coleta: quando a empresa providencia 

o retorno dos produtos, componentes 

ou materiais a diversos pontos de 

origem. Nesse caso, a atividade pode 

ser realizada por um operador logístico 

especializado, com transporte próprio, 

ou o produto ser levado pelos clientes 

a pontos de coleta autorizados, 

englobando, assim, atividades de 

aquisição, transporte e armazenagem. 
 

 

 Inspeção/separação: a partir dessa 

etapa ocorre a divisão do fluxo para 

várias opções de recuperação e 

eliminação. Isso pode envolver teste, 

desmontagem, destruição, 

classificação e armazenamento. 
 

 Reprocessamento: os fluxos 

reutilizáveis representam a 

transformação de um item usado em 

um item reutilizável. Dependendo da 

opção de recuperação escolhida, 

poderá compreender atividades como 

desmontagem, trituração, reparo ou 

substituições. 
 

 Descarte: os produtos não 

reaproveitados seguem para 

incineração ou aterros sanitários. 
 

 Redistribuição: os itens reutilizados 

são comercializados em mercados de 

segunda linha. Incluem-se aqui 

atividades de venda, transporte e 

armazenamento. 

 

Para concluir a presente seção, vale 

a pena lembrar, conforme mencionado por 

Almeida (2020), que para se ter uma boa 

gestão das atividades logísticas reversas, é 



 36  Rev. Evidência, Maceió, v. 9, n.1, p. 28-42, abr/jun, 2022 

 

 

necessário levar em consideração alguns 

critérios, a saber: 

 

 Pontos de origem dos produtos; 
 

 Quantidade e tipo de produtos que irão 

retornar. 
 

 Caminho de retorno dos produtos, se 

eles irão percorrer o mesmo do fluxo 

direto, se farão uso de transporte 

próprio ou de serviço terceirizado; 
 

 Seleção de destino, se o produto 

será reutilizado, se voltará a ser 

matéria-prima, se será reciclado ou 

se seguirá para aproveitamento de 

peças e componentes; 
 

 Adequação do local de armazenamento 

do material até o momento de sua 

coleta; 
 

 Modo de redistribuição, após o 

tratamento do produto. 

 

Nesse caso, a correta gestão das 

atividades logísticas reversas permitirá às 

organizações atingirem seus objetivos de 

obterem ganhos financeiros, de imagem 

corporativa, como empresa responsável e 

engajada nas questões ambientais, além 

dos benefícios relativos ao atendimento das 

legislações vigentes. 

A logística empresarial tem se 

transformado ao longo dos últimos tempos, 

como consequência das evoluções 

tecnológicas, da globalização dos 

mercados e da formação de consumidores 

mais exigentes. Durante muito tempo a 

logística considerou que os seus processos 

findavam quando a mercadoria era 

entregue ao consumidor final; no entanto, 

esse paradigma foi mudando e as empresas 

perceberam que, ao estenderem o seu ciclo 

produtivo, por meio da logística reversa, 

teriam ganhos econômicos, 

reconhecimento de sua marca perante a 

sociedade, além do cumprimento das 

legislações governamentais. 

Vale ressaltar que os fluxos diretos 

e reversos se diferenciam na forma que 

seus processos são operacionalizados, 

conforme demonstrado no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Diferenças entre fluxos direto 

e reverso 
FLUXO DIRETO FLUXO REVERSO 

Recursos para a 

estimação da demanda. 

Impossibilidade na 

estimação da 

demanda. 

Transporte de um ponto 

a muitos pontos. 

Transporte de vários 

pontos a um ponto. 

Preço uniforme. Preço não uniforme. 

Gestão de estoques 

tradicional. 

Gestão de estoques 

mais complexa. 

Métodos de marketing 

bem conhecidos. 

Métodos de marketing 

mais complexos. 

Custos claros e 

monitorados por 

sistemas de 

contabilidade. 

Custos menos visíveis 

e poucas vezes 

contabilizados. 

Fonte: Leite (2017). 

 
Para melhor compreensão desses 

fluxos, eles serão contextualizados 

separadamente. 
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 Logística empresarial: canais diretos 
 

A logística, como fenômeno de 

troca de produtos entre povos e meio de 

atender a uma demanda de estocagem de 

alimentos, remonta a tempos mais antigos, 

mas o termo ganha força na Segunda 

Guerra Mundial, com a necessidade de 

abastecimento de suprimentos para as 

tropas e o desenvolvimento de táticas, 

estratégias e tecnologias como diferencial 

competitivo perante inimigos (ALMEIDA, 

2020). 

Com o término da guerra e com 

muitos países devastados e com seus 

recursos escassos, surge a 

imprescindibilidade de se produzir mais 

com menos; nesse momento, o foco da 

logística passa a ser a coordenação ótima 

dos fluxos de produção, com base nas 

necessidades dos clientes.Na década de 

1970 surgem os primeiros sistemas 

intitulados material requirement planning 

(MRP) ou sistemas de planejamento de 

materiais, com o objetivo de equilibrar as 

quantidades necessárias de produtos para 

alimentar as linhas de produção e o 

atendimento aos clientes. A década de 

1980, por sua vez é marcada pela integração 

logística, uma previa do que mais tarde 

passaria a ser chamado de supply chain 

management ou gestão da cadeia de 

suprimentos. 

Com o advento da internet e a 

evolução das tecnologias, o foco da 

logística pauta-se no uso das informações 

como forma de otimizar os processos e 

integrar ainda mais os elos da cadeia 

produtiva (ROBLES; LA FUENTE, 2019). 

Nesse modelo o fluxo de 

informações e o fluxo de materiais 

precisam estar alinhados, ou seja, o 

primeiro permite a análise da demanda e o 

segundo, a necessidade de compras, de 

produção e de distribuição. 

A partir dos anos 2000, a logística 

empresarial passa pelo processo de 

globalização e internacionalização dos 

mercados, o que permite, por exemplo, que 

uma matéria-prima possa ser adquirida dos 

Estados Unidos, manufaturada no Brasil e 

revendida/exportada para outros países. 

Nesse sentido, surgem as preocupações 

com as questões ambientais, pois uma ação 

gerada em qualquer parte do planeta pode 

afetar todas as partes do mundo. 

Tais preocupações, alinhadas às 

legislações ambientais e a uma maior 

conscientização do consumidor final, 

exigem das organizações posturas mais 

proativas, tais como a utilização adequada 

da logística reversa. 

 

 Logística Reversa: Canais reversos 

 

Na logística empresarial ou direta, 

o foco está nos fluxos, da origem da 
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matéria-prima até a distribuição dos 

produtos ao consumidor final, valendo-se 

da premissa de entregá-los no local certo, 

no momento certo e na quantidade correta 

(ROBLES; LA FUENTE, 2019). 

Tais fluxos ocorrem por meio de 

canais de distribuição, ou seja, os caminhos 

percorridos pelos bens produzidos até 

chegar ao seu destino para consumo. Nos 

canais de distribuição reversos, o fluxo 

ocorre no sentido contrário, partindo de 

diversos clientes e retornando à empresa de 

origem, e diz respeito às etapas, às formas 

e aos meios pelos quais determinados 

produtos, com pouco uso, após a venda ou 

ao final de sua vida útil, retornam ao ciclo 

produtivo ou de negócios, readquirindo 

valores de diversas naturezas: no mesmo 

mercado original, em mercados 

secundários, por meio de reaproveitamento 

de seus componentes ou de seus materiais 

constituintes ou ainda para uma destinação 

final correta (Leite, 2017). 

Os canais reversos, por sua vez, 

subdividem-se em logística de pós-venda e 

de pós- consumo, a primeira relacionada às 

devoluções para garantias, aos erros de 

pedido, às avarias de transporte; e a 

segunda relacionada aos produtos, no final 

de sua vida útil, para reuso, remanufatura, 

reciclagem ou destinação correta. 

 

 

Desafios da Logística Reversa 

 

Dados da Associação Brasileira de 

Empresas de limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (Abelpre, 2016) demonstram que 

as unidades inadequadas de disposição de 

resíduos sólidos urbanos (RSU), como 

lixões e aterros controlados, ainda estão 

presentes em todas as regiões do Brasil e 

recebem mais de 81 mil toneladas de 

resíduos por dia, com elevado potencial de 

poluição ambiental e impactos negativos 

na saúde. Os números referentes à geração 

de RSU revelam um total anual de quase 

78,3 milhões de toneladas no país, dos 

quais aproximadamente 7 milhões de 

toneladas de resíduos não foram objeto de 

coleta e, consequentemente, tiveram 

destinação incorreta. 

Tais volumes de resíduos exigem 

um equacionamento ainda mais eficiente 

da logística reversa, por meio do retorno de 

produtos de pós-venda e pós-consumo, e 

trazem à tona os novos desafios 

relacionados à competividade e à 

sustentabilidade empresarial. 

De acordo com Leite (2017), os 

desafios da logística reversa passam pela 

mudança de uma visão tradicional 

operacional para uma visão ampliada e 

holística, incluindo em suas preocupações 

os diversos aspectos inibidores dos ciclos 

reversos de reaproveitamento de produtos 
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e materiais. Entre os desafios, o autor 

destaca: a necessidade de difusão de 

conhecimentos e práticas de logística 

reversa; a adaptação de legislações, que 

permitam eficiência no retorno de produtos; 

a obtenção de avanços nos projetos para o 

reaproveitamento dos produtos; de avanços 

na cultura empresarial de colaboração e 

parceira para o retorno e o 

reaproveitamento de produtos; de métricas 

de desempenho na organização da 

logística reversa; e de avanços na 

percepção dos riscos de não execução. 

Para facilitar a compreensão, os 

aspectos mais relevantes dos desafios 

globais da logística reversa foram 

divididos em categorias e subcategorias 

apresentadas no quadro 2. 

 

 

Quadro 2 – Desafios da logística reversa 
 

CONHECIMENTO E PRÁTICA 

Mercado Conhecimento das oportunidades de reaproveitamentos diversos no 

retorno de produtos e materiais. 

Processos Mapeamento de processos permite a compreensão de custos e 

oportunidades de ganhos. 

Informações Obtenção de informações relativas ao produto, às embalagens, ao 

momento e às quantidades de retorno. 

Tecnologia O uso de tecnologias adequadas garante a eficiência. 

Certificação de qualidade Garantia de qualidade dos produtos reaproveitados ou que 

contenham parte do reaproveitamento. 

Indicadores Indicadores relativos às quantidades retornadas, aos processos 

utilizados e aos custos envolvidos. 
LEGISLAÇÕES 

Tributação Governos proativos podem regulamentar leis que modificarão os 

mercados, gerando novas necessidades e oportunidades. 

Incentivos Governos podem catalisar ações que incentivem a aquisição de 

produtos e materiais reaproveitados. 

Penalização A penalização de contravenção permitirá a atuação de empresas 

de boa índole no retorno de bens. 

Participação empresarial e 

responsabilidade 

A participação de cada elo das cadeias direta e reversa perante a lei 

é fundamental ao seu êxito. 

PROJETO DO PRODUTO E SERVIÇOS 

Componentes A preocupação com o impacto dos componentes de um produto no 

meio ambiente é de grande importância para o seu correto 

reaproveitamento. 

Desmontagem ou reciclagem A dificuldade em desmontar produtos ou separar seus componentes 

pode elevar seus custos de reaproveitamento. 

Informações Instruções sobre os produtos, seus componentes e procedimentos 

para o retorno ou 
reaproveitamento. 

CULTURA EMPRESARIAL, COLABORAÇÃO E PARCERIA 

Relacionamento empresarial Atitudes “ganha-ganha” entre os parceiros das cadeias diretas e 

reversas. 

Gestão ambiental e qualidade Incorporação de ideias de ganho estratégico, por meio da visão de 

sustentabilidade. 

Ética empresarial e de gestão Visão ética quanto ao impacto de produtos no meio ambiente. 
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Educação e hábitos Entendimento pragmático das dimensões dos efeitos da conduta não 
sustentável. 

ORGANIZAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA NO RETORNO DOS PRODUTOS 

Procedimentos claros e 

transparentes 

Permitem o melhor entendimento e a eficiência das rotinas e dos 

destinos dos produtos retornados. 

Sistemas especializados Tratamento das redes de distribuição e de retorno, simultaneamente, 

produzem resultados mais eficientes. 

Destinação correta dos 

produtos retornados 

Treinamentos, sistemas de informações e procedimentos auxiliam a 

obter melhor valor dos produtos retornados. 

Rastreabilidade dos produtos Conhecer e rastrear os produtos para identificar suas fontes auxilia 

no planejamento eficiente da rede logística reversa. 

RISCO À IMAGEM E À REPUTAÇÃO DAS EMPRESAS 

Descaracteriza-ção  dos 

produtos 

Valorização do correto equacionamento do retorno dos produtos, no 

momento certo e da forma adequada. 

Despreparo para novas 

legislações 

O não cumprimento da legislação e a não participação no retorno 

de bens podem representar desvantagem competitiva. 

Disruptura de mercados Preparação de modificações dos hábitos de consumo de produtos 

disponibilizados em mercados secundários. 

Fonte: Adaptado de Leite (2017). 

 

Assim, um novo modelo de 

logística reversa vem se desenhando, com 

base na mudança dos hábitos dos 

consumidores, das legislações vigentes, da 

necessidade de redução de custos e do 

aumento da competitividade sofrido pelas 

organizações. Nesse novo cenário, o 

planejamento e as estratégias ditam o rumo 

do alcance do sucesso, nos desafios 

enfrentados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A logística reversa é parte 

imprescindível nas ações para o 

desenvolvimento sustentável. A 

implantação dela é, para as organizações, 

um desafio de planejamento e gestão, uma 

vez que a logística é implementada em 

sentido inverso ao natural, ou seja, do pós-

venda e do pós-consumo de volta às 

entidades produtoras. 

Mudanças na relação 

fornecedores/consumidores, entre as quais 

a comunicação eletrônica rápida e barata, 

tem levado à incorporação de práticas de 

logística empresarial para recuperação de 

materiais e de produtos típica da logística 

reversa, de forma integrada e conjunta de 

gestão. Da mesma forma, a complexidade 

dos fluxos reversos (em razão da 

diversidade de origens, destinos, volumes e 

forma dos materiais) impacta os custos 

operacionais envolvidos na logística de 

fluxos de materiais e produtos com origem 

no pós- venda ou com origem no pós-

consumo. 

Como se pode constatar na presente 

pesquisa, a logística reversa, se 

desenvolveu mais significativamente no 

Brasil a partir do estabelecimento dos 

acordos setoriais decorrentes da 
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promulgação da Lei n. 12.305/2010. 

No entanto, muito há de ser feito: é 

preciso imprimir esforços, consenso e 

persistência em ações efetivas e exigir 

continuidade e ênfase na educação 

ambiental e comunicação social. Práticas 

internacionais podem servir de guia para as 

que se necessita e se deve desenvolver no 

Brasil. 

Conclui-se, então, que as práticas 

da logística reversa fazem parte dos 

negócios, uma vez que as organizações 

precisam dar destinação adequada aos 

resíduos gerados por seus produtos, a fim 

de aproveitar materiais recuperados, na 

medida em os recursos naturais do planeta 

são finitos. 

Não se pretende esgotar o tema de 

logística reversa aqui, pois a dinâmica das 

relações comerciais e das inovações 

tecnológicas cada vez mais influencia as 

dinâmicas sociais de consumo e, também, 

a geração de resíduos, em consequência do 

que há poluição e degradação dos 

ambientes naturais. No entanto, espera-se 

ter contribuído para a consciência 

ambiental e para a preparação de 

profissionais conscientes das 

responsabilidades para com o planeta, para 

o desenvolvimento e para um convívio 

humano justo, sob a égide dos princípios 

do desenvolvimento sustentável. 
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RESUMO 
 

A efetivação judicial do direito à saúde tem protagonizado um debate cada vez mais complexo, 

na medida em que são negados o acesso gratuito a medicamentos, insumos ou mesmo o direito 

à alimentação especial para pessoas em tratamento médico. O presente estudo tem por objetivo 

analisar as demandas judiciais para fornecimento de suplementos alimentares encaminhadas ao 

município de Maceió, focando nos atores principais (município versus paciente), estabelecendo 

uma visão panorâmica do período compreendido entre 2016 a 2019. Trata-se de um estudo 

descritivo analítico de abordagem quantitativa, mediante pesquisa documental com foco em 

variáveis presentes nos autos processuais (tramitados e julgados) destinados à Secretaria 

Municipal de Saúde de Maceió. Os resultados mostraram que não há um programa municipal 

de dietas especiais para atender necessidades dietéticas específicas da população usuária do 

SUS, nem Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas que regulamentem e consolidem o 

fornecimento destes produtos na rede pública, fato este que tem motivado um elevado número 

de processos judiciais que desencadeiam implicações negativas à administração pública do 

município, como p. ex., a imprevisibilidade do orçamento gasto com as ações judiciais, 

confirmando a hipótese inicial do presente estudo de que a demanda de recursos excede o 

planejamento orçamentário anual do município. Enquanto questões maiores como o repasse de 

recursos da União para a gestão municipal não são repensadas e solucionadas, a presente 

pesquisa sugere uma avaliação no contexto da transição epidemiológica e demográfica da 

população Alagoana para auxiliar no planejamento operacional e, consequentemente financeiro 

para a aquisição de Alimentos especiais nos próximos anos, uma vez que a população Brasileira 

está envelhecendo e ocasionando maior intensidade a formação de doenças crônicas.  
 

Palavras-chaves: Direito à alimentação. Judicialização. SUS. Fórmulas nutricionais. Alimento 

especial.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em âmbito mundial, o Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHAA) 

está consagrado no Artigo 252 da 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948. Entretanto, passou a 

vigorar no Brasil somente em 2010 com a 

publicação da Emenda Constitucional nº 64 

que o inseriu no dispositivo 6º da 

Constituição da República Federativa como 

um direito social (ONU, 2021; BRASIL, 

2021).  

Fora do contexto legal, no mundo 

contemporâneo nem sempre essas políticas 

são efetivadas, fato este que pode ser 

evidenciado pelo aumento da demanda para 

o fornecimento de Alimento especial via 

judicialização. Esse tipo de alimento, 

quando prescrito, se faz necessário para 

minimizar os sintomas associados a 

diversas doenças ou à promoção da cura 

pela obtenção do suplemento nutricional.  

No Brasil, a judicialização, isto é, a 

busca pelo sistema judiciário representa a 

última alternativa do acesso gratuito a 

medicamentos, insumos ou mesmo o direito 

à alimentação especial quando estes são 

necessários ao tratamento dos requerentes e 

negados pelo sistema de saúde vem 

aumentando sistematicamente em conjunto 

com outros países da América Latina desde 

2000 (ANDIA; LAMPREA, 2019; 

BOROTA DE OLIVEIRA; LIPPI, 2020). 

A efetivação judicial do direito à 

saúde tem protagonizado um debate cada 

vez mais complexo em decorrência da 

negação do acesso gratuito, refletindo um 

sistema de saúde deficitário, que não 

consegue concretizar a contento a proteção 

de direitos fundamentais como saúde e 

alimentação (CHAGAS et al., 2019; 

FREITAS et al., 2020). 

O efeito da Judicialização na saúde, 

é multidimensional e vem gerando um 

descompasso perigoso entre a demanda e o 

fornecimento de produtos para a saúde 

promovendo a formação de uma trincheira 

de guerra por envolver cada vez mais os 

tribunais de justiça contra o Estado frente ao 

paciente cidadão, uma vez que a busca pelo 

sistema judiciário ocorre devido a uma 

parcela da população necessitar da 

alimentação como alternativa à vida. 

Pessoas acometidas por doenças são 

tratadas com medicamentos, porém, as 

doenças alérgicas, metabólicas e 

gastrointestinais necessitam de uma terapia 

diferenciada no tocante alimentar 

(FREITAS, et al., 2020; BOROTA DE 

OLIVEIRA; LIPPI, 2020). 

Cidadãos portadores de doenças 

como a alergia à proteína do leite da vaca 

(APLV), doença celíaca, glicogenose, 

fenilcetonúria, desnutrição grave e outras 
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apresentam a cessão ou a redução dos 

sintomas e buscam a cura ou a melhora no 

quadro clínico da doença com a ingestão 

desses alimentos considerados especiais, 

ressaltando que a maioria das enfermidades 

associadas a judicialização não tem cura, 

pois tem gênese genética, tendo como foco 

o tratamento crônico para manutenção da 

vida com o mínimo de qualidade 

(CORRÊA, 2017). 

Segundo Dias (2015), quando se 

fala em alimentos e no pleito de alimentos 

especiais, deve-se ficar claro que a falta dos 

alimentos causa problemas irreversíveis, 

podendo levar a óbito. Diferentemente, os 

suplementos alimentares são alimentos 

usados para complementar uma dieta de 

uma pessoa saudável nos casos em que sua 

ingestão, com base em uma alimentação 

convencional, não esteja sendo suficiente. 

Portanto há de se concordar que o alimento 

também assume uma finalidade curativa. 

 No âmbito da saúde, o Ministério 

da Saúde (MS), através do Sistema Único 

de Saúde (SUS), é o órgão federal 

responsável por desenvolver as políticas 

públicas para atender às demandas da 

sociedade. O grande impasse é que os 

alimentos especiais são de alto custo e, por 

serem classificados como alimentos, há o 

entendimento por parte do Ministério da 

Saúde (MS) de que estes não devem ser 

tratados como medicamentos e, 

consequentemente, não devem ser 

fornecidos pelo SUS, pois os tribunais 

geram rupturas na política pública existente 

que salvaguardar a saúde coletiva (LEMOS 

JÚNIOR, 2018). 

Nesse contexto, torna-se mais um 

desafio para os gestores da Administração 

pública ficando clara a ineficiência e a falta 

de reflexão acerca de possíveis soluções 

para problemática no âmbito do SUS. Outro 

ponto relevante, é o alto custo dos alimentos 

e à falta de financiamento específico no 

SUS, exceto nos casos em que estes 

alimentos se tornam necessários no âmbito 

hospitalar, e para tratamento de indivíduos 

com fenilcetonúria (BRASIL, 2009a; 2012; 

2013a). 

Em abril 2009, o Departamento de 

Alimentação Básica do Ministério da Saúde 

fez um pronunciamento na audiência 

Pública nº 4 do STF, intitulada 

“Judicialização do Direito à Saúde”, na qual 

alertou, novamente, que a Política de 

Alimentos e Nutrição não considera os 

alimentos para fins especiais como 

medicamentos, reafirmando que o SUS não 

deve fornecer estes alimentos e enfatizando 

que “alimentos especiais não são 

medicamentos” (BRASIL, 2009b).  

Com esta percepção o MS, dificulta 

a incorporação e padronização desses 

produtos no rol de itens disponibilizados e 

padronizados por via administrativa do SUS 
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gerando inúmeros entendimentos quanto à 

responsabilidade dos entes federativos em 

relação ao fornecimento destes à população. 

Formando uma única via de solução para o 

usuário, a garantia do fornecimento pela via 

judicial e as despesas custeadas com o 

orçamento da assistência farmacêutica do 

município, reduzindo a capacidade do 

município de adquirir outros medicamentos 

que garantam a integralidade na prestação 

da assistência básica à saúde coletiva 

(PEREIRA et al., 2014; ARAÚJO; 

BELLATO, 2014; LEMOS JÚNIOR, 2018; 

PAIXÃO, 2019).  

O município de Maceió, assim como 

diversos outros no país, não possui uma 

padronização de alimentos especiais para 

ser ofertada à população. Essa situação é 

extremamente desconfortável para uma 

parcela crescente que necessita de alimento 

especial, fato este que também contribui 

para o aumento da demanda judicial no 

município e a morosidade do processo onde 

a variável tempo é equivalente a capacidade 

de sobrevivência. 

Conforme ressaltado, muito embora 

a competência do fornecimento do 

Alimento Especial pertença às todas as 

esferas de gestão do SUS, é possível que o 

município de Maceió, tenha recursos 

deslocados para atender as despesas com 

demandas judiciais, ou mesmo tempo vale 

ressaltar que a tramitação de processos 

judiciais é uma via morosa e que nem 

sempre garante o acesso ao item requerido. 

Atualmente, face aos inúmeros 

desafios vivenciados por toda a sociedade 

decorrentes da pandemia de Covid-19, 

analisar a judicialização poderá colocar 

foco e trazer à discussão a importância de 

dar voz e visibilidade ao enorme 

contingente da sociedade brasileira que não 

é assistido pelo Poder Público 

(CARVALHO et al., 2020). 

Focando a solução do problema e 

num contexto mais amplo, é de extrema 

importância caracterizar os diversos 

parâmetros que envolvendo o Estado, neste 

caso, o município de Maceió e do outro lado 

da trincheira “o indivíduo” impetrante da 

Judicialização em busca da sobrevivência, 

sendo assim, a questão central é “Qual o 

perfil dos impetrantes da judicialização e 

qual o impacto da judicialização dos 

alimentos especiais para o município de 

Maceió? 

Neste contexto, o objetivo do 

presente trabalho foi analisar as demandas 

judiciais, focando nos atores principais 

(município versus paciente) para o 

fornecimento de fórmulas nutricionais via 

município de Maceió, Alagoas, Brasil no 

período entre 2016 a 2019. 
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2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo 

analítico de abordagem quantitativa 

mediante análise panorâmica de processos 

ajuizados para fornecimento de fórmulas 

nutricionais no Município de Maceió, 

Alagoas, Brasil com corte temporal de 2016 

a 2019. Teve como foco as informações 

presentes nos autos processuais (tramitados 

e julgados) destinados à Secretaria 

Municipal de Saúde de Maceió (termo de 

autorização nº 5800.041369.2020), 

objetivando a obrigação no fornecimento de 

alimentação especial, tendo como foco 

análise dos dados secundários obtidos junto 

ao setor judicial da Coordenação Geral de 

Farmácia e Bioquímica, da Secretaria 

Municipal de Saúde de Maceió no período 

de 2016 a 2019.  

A presente pesquisa analisou apenas 

dados secundários liberados para consulta 

pública e foi executada em conformidade 

com a Resolução Nº 466/12 e as diretrizes 

do CONEP/MS para pesquisas envolvendo 

seres humanos, desta forma, não foram 

utilizados dados pessoais, resguardando-se 

a identidade dos indivíduos e não sendo 

necessário a submissão a uma comissão de 

ética em pesquisa. 

 

 

 

 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados e analisados 

605 processos judiciais durante o período de 

2016 a 2019 tendo como réu da ação o 

município de Maceió. Todos atenderam ao 

critério de inclusão da pesquisa relativo à 

obtenção de alimentação especial no 

município de Maceió, sendo 189, 93, 111 e 

212 processos deferidos nos anos de 2016, 

2017, 2018, e 2019, respectivamente. 

Percebe-se uma dinâmica no número 

processos no período avaliado, entretanto 

no último ano (2019) destaca-se um 

aumento no número de processos. Quando 

avaliado o número de pacientes atendidos 

por trás de cada processo impetrado contra 

a secretaria municipal de saúde observa-se 

que durante o ano de 2016 havia o 

quantitativo de 189 processos deferidos, 

enquanto o número de pacientes no 

respectivo ano foi de 183, o que aduz que o 

mesmo paciente impetrou mais que uma 

demanda para obtenção de alimento 

especial. Durante os anos de 2017 a 2019 

foi constatado que o número de processos se 

manteve igual ao número de pacientes 

atendidos (FIGURA 1). 
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Figura 1 - Número de pacientes atendidos 

via processos de judicialização de 

suplementos alimentares pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Maceió - Alagoas. 

Período de 2016 a 2019. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos requerentes, 52,58% (n=315) 

eram do gênero masculino, e 47,41% 

(n=284) do gênero feminino. Em todos os 

processos foi possível identificar o sexo do 

requisitante.  

A defesa legal das ações foi 

realizada da seguinte forma: Defensoria 

Pública Estadual (DPE) 63,14% (n=382), 

Defensoria Pública da União (DPU) 3,80% 

(n=23) advogados particulares 9,09% 

(n=55) e não identificado 23,96% (n=145).  

Conforme demonstrado na tabela 1, 

o maior número de representação jurídica 

foi realizado pela DPE. 

 

 

Tabela 1 - Distribuição do tipo de representação jurídica do autor frente aos processos de 

judicialização de alimentos pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió - Alagoas por ano. 

Período de 2016 a 2019 

Tipo de 

representação  

Ano 

2016 2017 2018 2019 

n % n % n % n % 

Defensoria 

Pública Estadual 
129 68,3 66 71,0  70 63,1  117 55,2  

Defensoria 

Pública da União 
11 5,8 1 1,1  3 2,7  8 3,8  

Particular  10 5,3 9 9,7  6 5,4  30 14,2  

Sem informação  39 20,6 17 18,3  32 28,8  57 26,9  

Total 189 100 93   100 111 100 212 100  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esse achado encontra-se em 

consonância com estudos anteriores 

realizados por Pinto e Osorio-de-Castro 

(2015), sobre as demandas judiciais em 

pequenos municípios brasileiros do estado 
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do Mato Grosso do Sul onde 62% das ações 

foram representadas pela Defensoria 

Pública Estadual e por Pereira e Cols 

(2014), em uma análise do perfil das 

demandas judiciais para fornecimentos de 

fórmulas nutricionais encaminhadas ao 

Ministério da Saúde, em que 65,6% dos 

autores foram representados por 

Defensorias públicas. 

Conforme relato de Neto (2012), em 

uma análise sobre a defensoria pública e a 

judicialização da saúde no Estado de 

Alagoas, o autor expõe que à Defensoria 

pública foi atribuída uma responsabilidade 

de ser a verdadeira patrocinadora judicial 

dos interesses dos economicamente 

carentes, que reflete à maioria da 

população. E que em inúmeras vezes veem 

a totalidade de seu diminuto patrimônio 

envolvida em uma única labuta judicial, 

passando a depositar exclusivamente no 

defensor público a esperança e a 

concretização da defesa dos seus direitos.  

De modo geral, não foi possível 

identificar a representação jurídica no 

percentual demonstrado 23,96% (n=145), 

pois estavam em segredo de justiça não 

havendo dados disponíveis para 

visualização nos bancos de dados 

pesquisados, dando indícios de que as ações 

tratavam do fornecimento para menores de 

idade. 

Em relação ao número dos 

processos e itens associados à 

judicialização de itens demandados foram 

citados aproximadamente 280 itens 

(FIGURA 2). Observou-se que a maioria 

dos processos forneceu mais de uma 

alternativa terapêutica prescrita pela 

denominação comercial produzida por 

diversos fabricantes, o que elevou o número 

de itens. Acredita-se que as várias 

alternativas terapêuticas compatíveis ou 

similares propostas visaram facilitar o 

processo de aquisição. Observou-se 

também que vários processos demandaram 

suplementos diversos, nestes casos não 

como alternativa terapêutica, mas indicação 

de aquisição. 

 

Figura 2 - Número dos processos e itens 

associados a judicialização de suplementos 

alimentares vinculados à Secretaria 

Municipal de Saúde de Maceió - Alagoas 

por ano. Período de 2016 a 2019 

 

 
Quanto ao perfil da idade dos 

pacientes atendidos, a faixa etária dos 

requerentes que mais prevaleceu foi de 1-10 

anos e acima de 60 anos (FIGURA 3). Esses 

dados refletem a necessidade da inclusão de 

políticas públicas efetivas voltadas a 
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nutrição de crianças e idosos portadores de 

doenças/agravos. 

Segundo Pereira e Cols (2014), a 

concentração de autores nas faixas etárias 

extremas é justificada primeiro pelo 

envelhecimento da população, as doenças 

neurológicas que atingem principalmente 

indivíduos idosos e implicam necessidades 

especiais, tem se tornado cada vez mais 

prevalente. Em segundo, as doenças 

endócrinas, metabólicas e nutricionais, foi 

observado em 80,7% dos processos 

analisados, sendo as alergias e intolerâncias 

alimentares prevalente em 0,3% a 7,5% das 

crianças menores de dois anos no mundo. 

Quando analisado o perfil da idade 

dos pacientes atendidos via judicialização 

de suplementos alimentares dos quatro anos 

avaliados, constatou-se uma 

heterogeneidade significativa da variável, 

representado pelo coeficiente de variação 

elevada em todos os anos da análise 

temporal, sendo mais relevante a analise 

quando agrupado as idades dos pacientes 

por faixa etária, culminando na formação de 

dois nichos relevantes: pacientes com idade 

entre 1 a 10 anos e 61 anos e mais anos. Este 

padrão ocorreu em todos os anos avaliados, 

revelando o impacto da necessidade de 

promover maior assistência no aspecto de 

alimentos especiais a crianças e idosos de 

modo geral  

 

 

Figura 3 - Perfil da idade dos pacientes atendidos através de demandas judiciais 

para suplementos alimentares pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

Conforme tabela 2, com relação à 

enfermidade apresentada pelos pleiteantes, 

foi realizada a divisão em treze grupos de 

agravos/doenças. Percebeu-se que casos de 

neoplasias, doenças metabólicas e 

nutricionais, doenças do sistema 

neurológico e alergia alimentar destacam-se 

quantitativamente. Esse resultado está 

alinhado diretamente com o perfil da idade 

dos indivíduos impetrantes dos processos. 
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Tabela 2 - Grupo de patologias dos pacientes atendidos através de demandas judiciais para 

suplementos alimentares pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió - Alagoas. Período de 

2016 a 2019 

Grupo de patologias 

Número de casos* 

2016 2017 2018 2019 

n % n % n % n % 

Alergia alimentar 30 21,1 18 23,7 32 33,0 31 15,7 

Acidente vascular 

cerebral  
2 1,4 7 9,2 2 2,1 7 3,5 

Cardiopatia  2 1,4 1 1,3 - - 2 1,0 

Doença dos ossos  - - 2 2,6 - - - - 

Doenças do sistema 

neurológico  
26 18,3 13 17,1 23 23,7 57 28,8 

Doenças metabólicas 

e nutricionais  
24 16,9 11 14,5 22 22,7 28 14,1 

Neoplasias  46 32,4 14 18,4 9 9,3 53 26,8 

Intolerância 

alimentar  
3 2,1 3 3,9 1 1,0 2 1,0 

Úlcera por pressão - - - - 1 1,0 - - 

Doenças do pulmão  - - - - - - 5 2,5 

Obesidade  - - - - - - 1 0,5 

Múltiplas doenças 8 5,6 7 9,2 7 7,2 11 5,6 

Doença não 

diagnosticada   
1 0,7 - - - - 1 0,5 

Total  142 100 76 100 97 100 198 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pereira e Cols (2014), sobre o perfil 

das demandas judiciais para fornecimento 

de fórmulas nutricionais encaminhadas ao 

Ministério da Saúde do Brasil, obtiveram 

dados detalhados referentes ao ano de 2013. 

Em relação às doenças /agravos de saúde 

aquelas relacionadas ao sistema 

neurológico foram as de maior prevalência 

(39,3%), seguidas das doenças endócrinas, 

metabólicas e nutricionais (33,9%) e das 

neoplasias (13,1%). 

Os dados diferem do estudo 

realizado por Petean e Cols (2012), em uma 

análise da demanda por suplementos no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não foi 

possível identificar o adoecimento em 

17,8% (n=5) das decisões por não trazerem 

informações suficientes; em 10,7% (n=3) a 

doença foi citada de forma inespecífica. Em 
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17,8% (n=5) das decisões foi citado mais 

que um motivo para a demanda dentre eles 

a alergia a lactose com 17,8% (n=5), a 

impossibilidade de aleitamento materno e a 

falta de recursos do usuário.  

Em relação ao profissional 

responsável pela prescrição das fórmulas 

nutricionais, segundo a análise realizada no 

município de Maceió, observou-se na tabela 

3 que 36,03% (n=218) da amostra fazem 

referência ao profissional médico como 

responsável, enquanto 49,75% (n=301) 

fazem referência ao profissional de 

nutrição, e em 14,21% (n=86) da amostra 

não foi possível identificar o profissional. 

Exceto no ano de 2018, nos demais anos 

analisados, houve um número maior de 

prescrições realizadas por profissionais da 

nutrição, quando comparados aos médicos, 

fato este que reflete o crescimento da 

atuação desses profissionais. 

 

Tabela 3 - Número prescrições por 

fórmulas nutricionais realizadas por 

profissionais no município de Maceió no 

período 2016-2019 

PROFISSIONAL 

PRESCRITOR 

Número de 

Prescrições Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

(%) 2016 2017 2018 2019 

Médico 67 34 50 67 218 36,03 

Nutricionista 93 42 32 134 301 49,75 

Não identificado 
29 17 29 11 86 14,21 

TOTAL 189 93 111 212 605 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Embora não tenha sido possível 

detectar a origem da prescrição da fórmula 

nutricional, se oriunda do serviço público 

ou privado de saúde no município de 

Maceió, os dados obtidos em relação ao 

percentual prescrito por profissional da 

nutrição refletem não somente a melhoria 

da visibilidade e atuação da categoria 

profissional (nutricionista) na saúde pública 

Os resultados divergem com estudos 

desenvolvidos em outros estados, a 

exemplo do proposto por Petean e 

colaboradores (2012), que analisou as 

demandas por suplemento no tribunal de 

justiça de Mato Grosso, onde os autores 

constataram que o profissional nutricionista 

foi citado em apenas 3,8% (1) dos 

documentos analisados. Os autores também 

ressaltaram que poucos processos 

privilegiaram o papel do profissional de 

nutrição, quer prescrevendo o suplemento 

alimentar, quer funcionando como perito do 

juízo. 

Delduque e Silva (2014), em uma 

análise do direito fundamental à 

alimentação nos tribunais, relata que em 

66,2% (n=41) da amostra estudada fez 

referência ao profissional médico como 

responsável, e em 33,8% (n=21) não fez 

menção a outro profissional. Dias (2015), 

analisando os suplementos alimentares no 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais durante 

os anos de 2009 a 2011, verificou a ausência 

de indicação de profissional de nutrição nas 
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prescrições envolvendo suplemento, e 

evidenciou que o nutricionista é o 

profissional apto a realizar a avaliação do 

estado nutricional e a prescrever os 

suplementos alimentares. 

No tocante ao tipo de fórmulas 

nutricionais solicitadas, foi realizada a 

divisão em categorias conforme 

demonstrado no quadro 1. Quanto ao tipo de 

fórmulas nutricionais solicitadas, aquelas 

destinadas à nutrição de adultos que 

incluem os suplementos, módulos, 

complementos e dietas foram as que 

tiveram maior demanda, correspondendo a 

59,9% das solicitações.  As fórmulas 

infantis também compostas por 

suplementos e antialérgicas representaram 

o percentual de 36,6% dos itens 

demandados. 

As outras categorias analisadas 

foram os alimentos funcionais que 

representaram 0,64%, probióticos 0,89%, 

espessantes 1,15% e os alimentos 

ultraprocessados 0,77% do percentual 

demandado.   

 

Quadro 1 - Categorias de fórmulas e alimentos solicitados no município de Maceió – 

Alagoas. Período 2016-2019 

FÓRMULAS  

E ALIMENTOS SOLICITADOS 
2016 2017 2018 2019 TOTAL % 

Infantis (Fórmula, Suplementos e Antialérgicas) 75 45 68 99 287 36,61 

Espessante 2 0 3 4 9 1,15 

Adulto (Suplementos, Módulos, Complementos, 
Dieta) 

164 78 75 153 470 59,95 

Alimentos funcionais 0 3 1 1 5 0,64 

Alimentos ultraprocessados 0 2 2 2 6 0,77 

Probióticos 3 1 1 2 7 0,89 

 

Cumpre ressaltar que os dados 

analisados também revelaram que 96,53% 

(n= 584) dos itens solicitados foram 

prescritos pelo nome comercial, e em 

apenas 3,47 % (n= 21) a prescrição foi 

realizada pela denominação genérica 

durante o período analisado. 

Freitas (2020), salienta que a 

prescrição médica é considerada muitas 

vezes prova suficiente para a concessão e 

aponta que os juízes consideram que o 

médico solicitante é quem entende as 

necessidades dos pacientes, com 

predomínio de prescrições pelo nome 

comercial. Esses achados estão em 

desacordo com os aspectos éticos que 

envolvem a lei 9.787/99, que regulamenta a 

prescrição e o uso da Denominação Comum 

Brasileira no âmbito do SUS (PAIM, 2017; 

CAMPOS NETO; GONÇALVES; 

ANDRADE, 2018). 

Observa-se que a prescrição de 

fórmulas nutricionais pelo nome comercial 

é um problema atual e crescente no âmbito 
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do SUS e foi abordado em estudos 

anteriores. A esse respeito, os dados 

encontrados no presente estudo 

demonstram a supremacia da prescrição do 

alimento especial pelo nome comercial e 

corroboram com os achados encontrados 

por Petean et al. (2012), Pereira et al. 

(2014), Delduque e Silva (2014) e Dias 

(2015). 

Outro ponto a ser abordado diz 

respeito aos achados encontrados durante a 

análise dos dados da presente pesquisa, 

referentes à judicialização de alimentos não 

considerados especiais, também presentes 

na categoria de “ultra processados”, tais 

como: “Leite Ninho®, “Mucilon®”, 

“Neston®”, “Yakult®”. Ao observar essas 

demandas percebeu-se que os prescritores 

realizaram a inclusão dos respectivos itens 

em conjunto com outros alimentos 

considerados especiais. Contudo, foi 

encontrada uma única demanda solicitando 

exclusivamente os itens citados. 

Esses resultados também sugerem 

que o poder judiciário baseou a sua decisão 

na EC nº 64/2010 (BRASIL, 2010b), que 

incluiu o direito à alimentação no rol de 

direitos fundamentais, levando em 

consideração, o bem-estar do paciente e o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

No entanto, Oliveira e Cols (2019), em uma 

análise intitulada “Mediação como 

prevenção à judicialização da saúde: 

narrativas dos sujeitos do judiciário e da 

saúde”, os juízes afirmaram que o 

embasamento jurídico mais utilizado nas 

decisões judiciais foram o artigo 196 da 

Constituição Federal (CF/88), 24 (71%). 

Destes, quatro (12%), acresceram a este a 

Lei nº 8080/1990 além da CF/88 e 5 (15%) 

dos respondentes, além destas, se 

embasaram na Jurisprudência de Tribunais 

Superiores. 

Segundo Borota de Oliveira e Lippi 

(2020), ativismo judicial evidencia a forma 

que o julgador interpretará a Constituição. 

Os autores também relatam que as decisões 

judiciais nos casos que envolvem a saúde 

pública não têm apenas implicações no caso 

concreto em que estão sendo contestadas, 

mas também no meio social como um todo. 

Outro fator observado no estudo foi 

a morosidade no cumprimento da obrigação 

de fazer. Segundo informações da 

Secretaria Municipal de saúde de Maceió 

não existe regularidade no prazo de 

fornecimento.  O tempo mediano de entrega 

do alimento especial transcorrido entre a 

Secretaria Municipal de Saúde e a 

dispensação do produto na Farmácia 

Judicial do município (FARMAC) é 

superior à média estipulada pelos 

magistrados, de 15 a 30 dias, dependendo 

do item demandado, pode chegar até 60 

dias. 

É notável que alguns fatores 

interferiram no processo de aquisição dos 

itens tais como a existência de processo 
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licitatório para aquisição de suplementos 

alimentares, fato observado durante os anos 

de 2016 e 2019 em que foram utilizadas atas 

de registro de preço para aquisição de 

alguns itens demandados situação que 

demonstrou preocupação da administração 

pública relacionada ao fornecimento, assim 

como a presença de alguns itens no estoque 

da farmácia judicial. Dentre os fatores 

desfavoráveis que contribuíram para a 

morosidade, observou-se a inexistência de 

processos licitatórios que integrem as 

fórmulas nutricionais em diversos períodos, 

o atraso gerado pelo fornecedor na cotação 

do produto decorrente da dispensa de 

licitação, a cotação de empresas que não 

trabalham diretamente com o item 

demandado o que posteriormente ocasionou 

atraso no fornecimento, o tempo médio para 

emissão da ordem de empenho e a 

pendência de entrega do fornecedor. 

Nesse contexto, De Andrade, Lamy 

e Andrade (2019) esclarecem que, em se 

tratando de fornecimento de medicamentos 

e tratamentos, cabe ao Juiz adotar medidas 

eficazes à efetivação de suas decisões, 

podendo, se necessário, determinar até 

mesmo, o sequestro de valores do devedor 

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, 

e sempre com adequada fundamentação. 

Sendo a decisão válida para o caso 

das fórmulas nutricionais. Deve-se frisar 

que, em qualquer hipótese, o bloqueio deve 

ser visto como medida excepcional a ser 

utilizada nos casos em que, realizado um 

juízo de ponderação, a mora do Estado 

possa acarretar iminente risco à vida do 

jurisdicionado, pois é um meio de coerção 

que apresenta vantagens e desvantagens em 

comparação aos demais (FERREIRA; 

RIBEIRO, 2015). 

Conforme expõe o Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2015b), no caderno de 

atenção domiciliar cuidados em terapia 

nutricional, fatores como o alto custo das 

fórmulas, a indefinição de sua natureza 

(alimento ou medicamento) nos 

instrumentos normativos do SUS, e as 

diferentes interpretações relacionadas à 

responsabilidade dos setores do Estado na 

garantia do DHAA podem contribuir para a 

judicialização. 

Segundo dados demográficos do 

último censo do IBGE - Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (2012), Maceió 

possui uma população estimada em 

1.025.360 habitantes. Por ser considerado 

um município de grande porte as ações 

judiciais envolvendo o direito a saúde 

crescem anualmente, essa situação acaba 

causando impactos orçamentários quanto 

ao planejamento das ações a serem 

desenvolvidas, já que esse fenômeno resulta 

na realocação de recursos de áreas 

prioritárias para o pagamento dessas 

demandas específicas.  

Nesse contexto, é possível observar 

na tabela 4 o crescimento do orçamento 
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dispendido na judicialização da saúde no 

município de Maceió durante os anos de 

2016-2019. A variação exponencial de 

187,18% do orçamento investido em 

demandas judiciais foi significativa, pois o 

montante poderia ser remanejado de forma 

planejada para a implementação de políticas 

públicas de saúde no âmbito coletivo. 

 
Tabela 4 - Valor global e variação das 

despesas decorrentes do cumprimento de 

sentenças judiciais, realizadas pela 

Secretaria Municipal de saúde de Maceió 

por ano. Período 2016 a 2019 

SENTENÇAS JUDICIAIS 
 

Ano 
Valor 

Global (R$)                

 

     %        

Variação 

Relativa 2016 a 

2019 (%) 

2016 7.088.644,45 69,29 

187,18 
2017 11.218.032,48 58,25 

2018 15.930.722,80 42,01 

2019 18.739.207,06 17,63 

 

Total: 57.163.927,58 

 

Fonte: Coordenação de Convênios e Prestação de 

Contas da Secretaria Municipal de Saúde de 

Maceió, 2020.   

 

O estudo também infere que, caso 

não ocorra um processo de avaliação e 

monitoramento mais efetivo, a tendência é 

que as políticas públicas, incluindo as de 

saúde, tenham menos recursos 

disponibilizados para o planejamento das 

ações, comprometendo significativamente 

os resultados, resultando em provável 

prejuízo da organização federativa do SUS 

(MACÊDO et. al., 2015). 

CONCLUSÃO 

 

A investigação da judicialização de 

alimentos especiais frente ao município de 

Maceió, AL demonstrou uma tendência 

crescente no número de processos 

relacionados à judicialização de alimentos 

especial, situação que exige a atenção de 

todos os elementos da administração 

pública. 

As demandas judiciais para 

aquisição de fórmulas nutricionais em 

Maceió, não possui um programa municipal 

de dietas especiais para atender à parcela da 

população usuária do SUS que apresenta 

necessidades dietéticas específicas e que 

urge em adquirir os alimentos de alto custo 

e específicos para sobrevivência. 

Outro ponto chave é a ausência de 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

que regulamentem, e consolidem o 

fornecimento destes produtos na rede 

pública o que desencadeia implicações 

negativas à administração pública do 

município como a imprevisibilidade do 

orçamento gasto com as ações judiciais e 

impactos no âmbito operacional das 

aquisições – as licitações, culminando em 

medidas coercitivas que inclui até bloqueio 

judicial do erário municipal. 

A complexidade para obtenção de 

algumas informações relacionadas a 

pesquisa tais como a origem do receituário, 

a comprovação do diagnóstico, a 
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assiduidade do fornecimento, o número 

exato de bloqueios coercitivos, dificultaram 

a análise de alguns elementos, no entanto os 

dados encontrados foram suficientes para 

atender ao objetivo proposto. 

Avaliar o contexto da transição 

epidemiológica e demográfica da 

população Alagoana pode auxiliar no 

planejamento operacional e 

consequentemente financeiro para os 

próximos anos relacionados a aquisição de 

alimentos especiais, uma vez que vem 

ocorrendo o crescimento de alergias 

alimentares na população Brasileira assim 

como o envelhecimento, ocasionando com 

maior intensidade a formação de doenças 

crônicas. 

A pesquisa mostrou que há carência 

significativa na literatura científica de 

estudos investigativos sobre efeito dominó 

do processo de judicialização de alimentos 

especiais e a efetivação da segurança 

alimentar e nutricional nos municípios em 

geral, incluindo Maceió, Alagoas. 

Enquanto questões maiores como o 

repasse de recursos da União para a gestão 

municipal não são repensadas e 

solucionadas, torna-se urgente a 

necessidade de concretização do poder 

público em fomentar na rede pública 

municipal a regulação e equidade no 

fornecimento do alimento especial, por 

intermédio de protocolos e diretrizes 

administrativas que garantam ao cidadão o 

acesso efetivo e a garantia do cuidado na 

terapia nutricional. 
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RESUMO 

 

Envelhecimento é um processo natural, onde o ser humano passa por diversas mudanças que 

ocorrem em diferentes níveis. Tais mudanças devem ser analisadas de forma que possam nortear 

toda prática profissional para o acompanhamento e tratamento dos idosos. Nesse contexto o 

reconhecimento dos exercícios físicos para um envelhecimento bem sucedido ou para 

manutenção e reabilitação das capacidades físicas é uma proposta que deve ser considerada pelos 

profissionais que atuam na area da Educação Física. Assim, considerando que a ginástica laboral 

destaca-se como atividade que pode contribuir para um estilo de vida independente e mais 

saudável, melhorando muito a capacidade funcional e a qualidade de vida do idoso, o presente 

estudo que foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa tem por 

objetivo apresentar a importância da ginástica laboral na terceira idade, tendo em vista que os 

exercícios praticados nesse programa visam reduzir a involução fisiológica presente no processo 

do envelhecimento normal. Os profissionais da Educação Física, devem estar atentos para saber 

lidar com a pessoa idosa, preparando-se para proporcionar a esse grupo momentos de interação 

social, onde sintam-se valorizados e aptos a realizar exercícios que muitos julgam incapazes, uma 

vez que a ginástica laboral pode reduzir a incidência de dores e lesões mais comuns, como 

lombalgia, cervicalgia e tendinites, causadas, dentre outros fatores, por estresse e má postura, 

acredita-se que a inclusão dessa prática no dia-a-dia dos indivíduos da terceira idade pode 

proporcionar benefícios fisiológicos, relacionados ao sistema cardíaco, respiratório e esquelético. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o envelhecimento, muitas 

mudanças de natureza tanto biológica 

quanto psicossocial acontecem. Por 

exemplo, na terceira idade, problemas 

como sarcopenia, osteopenia e osteoporose, 

obesidade, hipertensão, diabetes, doenças 

cognitivas degenerativas, entre outras, são 

comuns. Com isso, em muitos casos, o 

idoso por vezes tem dificuldades de se 

locomover, de fazer tarefas diárias sem 

depender de terceiros, fato que acaba 

refletindo negativamente no estado de 

saúde dele. 

Diversos estudos tem alertado para 

o impacto do tempo diário total gasto em 

atividades sedentárias e o nível de 

fragilidade dos idosos, sugerindo que as 

intervenções devam favorecer 

concomitantemente a inclusão de 

atividades físicas moderadas ou vigorosas e 

a redução do tempo em atividades 

sedentárias contínuas ou acumuladas, 

principalmente entre idosos mais frágeis. 

Sabe-se que todo profissional de 

educação física é um educador, seja na 

licenciatura seja no bacharelado, porque é 

responsável por ensinar as pessoas a lidar 

com o próprio corpo. Diante disso, pode-se 

afirmar que com essa responsabilidade, 

esse profissional tem a incumbência de 

orientar os indivíduos da terceira idade a 

praticar exercícios que proporcionem 

benefícios fisiológicos, relacionados ao 

sistema cardíaco, respiratório e esquelético, 

bem como promova a interação entre seus 

pares, integrando-os assim na sociedade, de 

forma que sua autoestima e autoconfiança 

sejam fortalecidos. Desse modo, a ginástica 

laboral destaca-se como atividade que 

contribui para um estilo de vida 

independente e mais saudável, melhorando 

muito a capacidade funcional e a qualidade 

de vida do indivíduo. 

Nesse contexto considerando que a 

ginástica laboral, de forma geral é um 

programa de prevenção de doenças na qual 

promove melhor qualidade de vida e saúde, 

o presente trabalho se insere nesse contexto 

objetivando verificar a importância da 

ginástica laboral na terceira idade, tendo em 

vista que os exercícios praticados nesse 

programa visam reduzir a involução 

fisiológica presente no processo do 

envelhecimento normal. Além disso, 

pretende-se identificar as relações 

existentes entre ginastica laboral, qualidade 

de vida e terceira idade; apresentar os 

benefícios da ginástica laboral e ressaltar a 

importância da atividade física para a 

melhoria da qualidade de vida na terceira 

idade. 

Para tanto será desenvolvido um 

estudo por meio da pesquisa bibliográfica 

de natureza qualitativa onde revisará as 

publicações nacionais a fim de identificar 

produções científicas relacionadas à 
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importância da ginástica laboral na terceira 

idade. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de literatura 

tradicional, não sistemática, descritiva, de 

natureza qualitativa e bibliográfica, já que a 

análise se realizou em diversas fontes de 

pesquisas como conteúdo de livros, artigos 

científicos, sites, dissertação, teses e 

bibliográficas virtuais. 

 

1 ENVELHECIMENTO E EXERCÍCIO 

FÍSICO 

 

O desenvolvimento do ser humano é 

marcado por três períodos principais: 1) 

período de crescimento; 2) período de 

reprodução; e 3) envelhecimento. Como 

indicado na citação de Matveev, o 

envelhecimento é um processo natural, 

inevitável e irreversível. Nele, ocorrem 

alterações estruturais na cromatina, 

acumulam-se mutações genéticas e as 

células vão perdendo a capacidade de 

transcrição, tradução, divisão e outros 

processos que envolvem o DNA (ácido 

desoxirribonucleico) (DIAS, 

SELUIANOV; LOPES 2017; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2018). 

Em razão dos vários problemas que 

surgem com o envelhecimento, é necessário 

ter ciência de como o profissional de 

educação física deve realizar o trabalho 

com idosos. 

Na literatura, encontram-se muitas 

informações a respeito da importância de 

grupos de atividades e exercícios físicos 

para idosos, tendo em vista que, além de 

atenderem às demandas fisiológicas do 

organismo deles, abrangem também os 

aspectos psicossociais. 

Do ponto de vista da prescrição de 

exercício físico, os idosos são sempre um 

grande desafio, principalmente em razão da 

existência frequente de doenças crônicas e 

de limitações na locomoção. Contudo, o 

exercício físico é imprescindível tanto para 

a prevenção das doenças e de sua evolução 

quanto para o aumento da longevidade e, 

principalmente, da qualidade de vida 

(DIAS; SELUIANOV; LOPES, 2017). 

 

Quando se trata de capacidade de 

trabalho ou aptidão física, é 

importante destacar que todas as 

capacidades físicas tem 

decréscimos significativos com o 

avanço da idade. No que concerne 

à resistência, a potência aeróbia 

tende a piorar em torno de 1% por 

ano a partir de seu valor máximo, 

que ocorre por voltar dos 20 a 40 

anos de idade, dependendo da 

população (CASSIDORI 

JUNIOR, 2020, p. 203). 

 

As recomendações da OMS (WHO, 

2011) para a realização de atividades físicas 

por pessoas com 65 anos ou mais estão 

indicadas no quadro 01, porém há duas 

ressalvas em sua interpretação: a OMS leva 
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em conta o total de atividade física para sua 

prescrição, então considera as atividades 

ocupacionais, de deslocamento e os 

exercícios físicos programados; não 

diferencia o nível de funcionalidade, mas 

alerta que há necessidade de precauções 

extras e aconselhamento médico para 

aqueles em condições especiais de saúde, 

além de apontar ser necessária a realização 

do máximo possível de atividades físicas 

que sua condição permitir (WHO, 2011). 

 

Quadro 01: Recomendações da OMS para a Prática de Atividades Físicas por Idosos 
 

Objetivo Tipo de exercício Frequência mínima 

Melhorar o 

condicionamento 

cardiorrespiratório e 

muscular e a saúde 

óssea e funcional 

Atividades aeróbicas – 

séries contínuas de, no 

mínimo 10 minutos 

-150 min/sem* de intensidade moderada -

75 min/sem de intensidade vigorosa ou 

uma combinação de vigorosa com 

moderada 

 

Benefícios adicionais 

Atividades aeróbicas – 

séries contínuas de, no 

mínimo 10 minutos 

-300 min/sem de intensidade moderada 

-150 min/sem de intensidade vigorosa ou 

uma combinação de vigorosa com moderada 

Melhorar a mobilidade Atividades que melhorem 

o equilíbrio 

3 ou mais vezes/semana 

Fortalecer a musculatura Exercícios de força para 

grandes grupos musculares 

2 ou mais vezes/semana 

*min/sem = minutos por semana 

Fonte: Elaborado com Base em WHO (2011). 

 

É comum notar, ao atender um 

grupo de idosos, que alguns deles viveram 

muitos anos sem se dedicarem a exercícios 

físicos ou exerceram ocupações com baixo 

nível de esforço físico pela maior parte de 

sua vida. Assim, como são iniciantes nos 

programas de exercícios, a OMS (2011) 

recomenda introduzir as atividades físicas 

em pequenas quantidades no cotidiano 

dessas pessoas e aumentar gradativamente 

a duração, a frequência e a intensidade até 

que se atinjam as metas mínimas 

recomendas para obter melhora funcional. 

 

Além disso, é necessário refletir 

sobre a importância do desenvolvimento 

das capacidades físicas sugeridas pelos 

pesquisadores em relação a situações do 

cotidiano da população envelhecida e sobre 

a prática de exercícios físicos, que não se 

resume a um papel fisiológico, cientifico ou 

técnico, em que basta aplicar a quantidade, 

a intensidade e a frequência previamente 

sugeridas. Os aspectos psicológicos e 

emocionais precisam estar envolvidos nessa 

prática, despertando-se no idoso a prontidão 

emocional para a experiência que 

fisiologicamente melhorará sua saúde.
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O profissional que trabalha com o 

idoso deve ter a consciência de que o bom 

senso e a sensibilidade ao se criar um 

ambiente acolhedor permeiam os resultados 

positivos, pois “tão importante quanto 

investigar os benefícios proporcionados por 

essas práticas, é compreender como motivar 

as pessoas a se manterem engajadas neste 

propósito” (MACIEL, 2010, p. 1024). 

Levando-se em conta o universo de 

práticas corporais indicadas ao idoso, o 

programa de atividades deve respeitar o 

nível de aptidão física e funcionalidade e 

trabalhar todas as qualidades físicas. 

 

2 FALANDO SOBRE GINÁSTICA 
 

O movimento corporal sempre foi 

intrínseco à natureza humana, ainda que 

o processo de compreensão do corpo e de 

sua veiculação aos aspectos ginásticos 

tenham acontecido posteriormente, junto 

ao estabelecimento de bases cientificas, 

esportivas e estruturantes do exercício 

físico. Por ter métodos e objetivos que 

se adaptaram às necessidades e aos 

valores de cada época, a ginástica é um 

reflexo cultural (POMIM, 2020). 

Como campo de conhecimento, é 

difícil apresentar uma definição para 

ginástica, dado seu caráter mutante e as 

funções diversas que ela desempenha. 

Acredita-se que o conceito oferecido pelo 

Coletivo de Autores (1992, p. 54) pode 

cumprir, parcialmente, essa função: 

assim, entende-se “a ginástica como uma 

forma particular de exercitação em que, 

com ou sem uso de aparelhos, abre-se a 

possibilidade de atividades que 

provocam valiosas experiencias 

corporais, enriquecedoras da cultura 

corporal das crianças, em particular, e do 

homem em geral”.   Além desses 

benefícios, observa-se vantagens que 

atingem diversas faixas etárias, pois a 

prática da ginástica contribui para o 

desenvolvimento integral dos praticantes, 

considerando os aspectos físico, 

cognitivo, social e psicológico. 

Rauchbach (2018), aponta que sobre 

a necessidade de refletir acerca da estreita 

relação existente entre a história da ginástica 

e a origem do homem e da educação física. 

A autora afirma que essa noção pode ainda 

ser exacerbada pela inclusão de diferentes 

elementos da cultura corporal feita pela 

educação física, tornando a evidenciar a 

importância da reflexão conceitual e 

metodológica de sua prática. 

Quanto a isso, Bracht (2000, p. 61) 

afirma que “o olhar que orientará a reflexão 

[...], sobre o movimentar-se humano e suas 

objetivações culturais (cultura corporal de 

movimento), é o pedagógico”. E Mazo 

(2001) destaca que o corpo e as técnicas 

corporais devem ser entendidos a partir de 

um referencial cultural, tendo assim um 

contexto histórico. Portanto, justifica-se e 

evidencia-se a relevância do estudo da 
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história de determinada prática corporal, no 

caso a ginástica. 

Figueiredo e Hunger (2008) 

afirmam que a importância do estudo da 

história da ginástica é que a partir dele são 

feitas projeções de mudanças e melhorias 

nessa área. Esses autores explicam, ainda, 

que “foi também a partir das 

transformações das ginásticas no século 

passado que se configurou a educação física 

no mundo” e continuam: “Foi utilizando a 

nomenclatura ‘ginástica’ que as atividades 

relacionadas ao corpo e ao movimento 

adentraram o âmbito educacional, 

compondo os currículos obrigatórios” 

(FIGUEIREDO; HUNGER, 2008, p. 1). 

A história da ginástica é 

compreendida desde a antiguidade. De 

acordo com Souza (1997) sua denominação 

 
Inicialmente utilizada como 

referência a todo tipo de atividade 

física sistematizada, cujos 

conteúdos variavam desde as 

atividades necessárias à 

sobrevivência, aos jogos, ao 

atletismo, às lutas, à preparação de 

soldados, adquiriu a partir de 1800 

com o surgimento das escolas e 

movimentos ginásticos acima 

descritos, uma conotação mais 

ligada à prática do exercício físico 

(SOUZA, 1997, p. 23). 

 

Atualmente a ginástica é 

considerada uma manifestação da cultura 

corporal que compõe o mundo das 

linguagens artísticas contemporâneas. Ela 

constitui um grande apontamento de 

saberes, sinais, sentidos e definições que, de 

alguma forma, demonstram e transpõem a 

difícil realidade em que se vive e apresenta-

se normalmente em forma de aquecimento 

para início de outras atividades, como 

alongamento, e exercícios, como o 

polichinelo, também é evidenciada em 

atividades formativas, para trabalhar 

equilíbrio e agilidade. A ginástica também 

pode ser chamada de atividades ginásticas, 

considerando que ela se caracteriza como 

práticas corporais que podem ser realizadas 

de forma individual, em duplas, ou em 

grupos. São atividades de ginástica: saltar, 

correr, marchar, girar, assim como 

exercícios de força, flexibilidade e 

relaxamento. 

O campo da ginástica é bem amplo 

pois oferece diversos conteúdos onde são 

ensinados expressão, ritmo e movimentos. 

Existe algumas modalidades de ginástica 

que tem intersecção com o esporte quando 

são praticadas com a finalidade de 

competição, como a ginástica artística, a 

ginástica rítmica e a ginástica acrobática. 

Paoliello (2010) apresenta a ginástica 

dividida em cinco grupos: 
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Quadro 02 – Divisão da Ginástica segundo Paoliello (2010) 

Tipo Característica 

Ginásticas de Condicionamento 

Físico 

englobam todas as modalidades que tem por objetivo a 

aquisição ou a manutenção da condição física do indivíduo 

normal e/ou do atleta. 

Ginásticas de Competição reúnem todas as modalidades competitiva. 

Ginásticas Fisioterápicas responsáveis pela utilização do exercício físico na prevenção 

ou tratamento de doenças. 

Ginásticas de Conscientização 

Corporal 

reúnem as Novas Propostas de Abordagem do Corpo, 

também conhecidas por Técnicas Alternativas ou Ginásticas 

Suaves (Souza, 1992), e que foram introduzidas no Brasil a 

partir da década de 70, tendo como pioneira a Anti-

Ginástica. A grande maioria destes trabalhos tiveram origem 

na busca da solução de problemas físicos e posturais. 

Ginásticas de Demonstração é representante deste grupo a Ginástica Geral, cuja principal 

característica é a não-competitividade, tendo como função 

principal a interação social entre os participantes 

Fonte: PAOLIELLO (2010). 
 

Muitos exercícios podem ser 

realizados como aquecimento para a 

participação em atividades mais intensas, 

como condicionamento físico, como 

atividades educativas para o aprendizado de 

técnicas corporais, etc. 

 

2.1 Sobre a Ginástica Laboral 

 

No que se refere à melhoria na 

qualidade de vida do trabalhador, bem 

como do ambiente ocupacional a ginástica 

laboral apresenta-se como 

 
Um programa de qualidade de 

vida no trabalho (QVT), de 

promoção de saúde e lazer 

realizado durante o expediente 

de trabalho e é também 

considerada programa de 

ergonomia que utiliza as 

atividades físicas planejadas 

visando à prevenção de lesões 

por esforços repetitivos e/ou 

distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho 

(LER/DORT) (MENDES, 

2012, p. 1). 

 

De acordo com Galan (2019) o 

conceito de ginástica laboral surgiu na 

Polônia no ano de 1935 com o nome de 

‘Ginástica de Pausa’, “somente na década 

de 60, a ginástica laboral conquista o 

mundo, principalmente na Europa e no 

Japão. Na terra do sol nascente, a ginástica 

laboral compensatória (GLC) se torna 

obrigatória para escritórios.” (GALAN, 

2019, p. 2). 

Na figura abaixo Galan (2019) 

apresenta a expansão da ginástica laboral 

pelo mundo: 
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Figura 01 – Expansão da ginástica laboral no mundo 

Fonte: Galan (2019). 

 

A prática da ginástica laboral pode 

ser realizada nos próprios postos de 

trabalho, em uma sala dentro da empresa ou 

até mesmo em uma área externa. 

É conduzida por educadores físicos 

e/ou fisioterapeutas e é baseada em técnicas 

de alongamento, respiração, controle e 

percepção corporal, reeducação postural e 

compensação dos músculos. Galan (2019) 

aponta, que essa atividade é classificada em 

três fases ou momentos, de acordo com o 

horário na jornada de trabalho e o objetivo: 

 

Quadro 3– Fases da Ginástica Laboral 
 

Fases Período para a realização Objetivos 

 

1 – Fase 

Preparatória ou de 

aquecimento 

Os exercícios são realizados no 

início da jornada com duração 

de 10 a 20 minutos. 

Preparar o funcionário para suas atividades, 

aquecendo os grupos musculares que irão 

ser solicitados nas suas tarefas, e o despertar 

para que se sinta mais disposto a iniciar o 

trabalho. 
Os exercícios aumentam a 

circulação sanguínea - a nível 

muscular, melhoram a 

oxigenação dos músculos para 

ativar o corpo, despertam a 

mente e aumentam disposição e 

capacidade de concentração. 

 
 

2 – Fase 

Compensatória 

 

A prática é realizada durante 

o expediente e tem duração 

de 10 a 20 minutos. 

Interromper a monotonia operacional, 

aproveitando pausas para executar exercícios 

específicos de compensação a aos esforços 

repetitivos, o que evita os vícios posturais 

negativos e melhora a circulação ao 

promover a retirada de resíduos metabólicos. 
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3 – Fase de 

Relaxamento 

 

As atividades são realizadas 

no final da jornada de trabalho, 

com duração de 10 a 12 

minutos. 

Oxigenar as estruturas musculares envolvidas 

na tarefa diária, minimizando a fadiga, 

liberando as tensões acumuladas durante o 

dia, reduzindo o estresse e evitando o 

acumulo de ácido lático, o que previne as 

possíveis instalações de lesões. 

Fonte: Adaptado de Galan (2019). 

 

Conforme o quadro apresentado 

acima, percebe-se que a ginástica laboral 

trabalha a reeducação postural, alivia o 

estresse, reduz o sedentarismo, aumenta a 

disposição para o trabalho, melhorando o 

desempenho profissional e ainda, 

prevenindo lesões e doenças por traumas 

cumulativos como a LER (lesão por esforço 

repetitivo) e o DORT (distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O pesquisador percorre caminhos 

tortuosos e de incerteza ao realizar uma 

pesquisa, e relaciona esse processo com um 

labirinto, afirmando que para enfrentar o 

mesmo assim como a pesquisa, se faz 

necessário que o pesquisador coloque o 

olhar teórico sobre os desafios da prática, 

tendo o senso crítico, curioso, intuitivo, 

além de ter o espirito de investigação e 

coragem. Assim, a pesquisa precisa 

articular-se com os objetivos, a 

problemática, a questão norteadora, os 

instrumentos de coleta das informações e 

principalmente uma afinidade do 

pesquisador com o autor que direciona a 

análise (GUIMARÃES, 2015). 

Nesse contexto, o presente estudo 

foi desenvolvido por meio da pesquisa 

bibliográfica de natureza qualitativa que 

revisou as publicações nacionais a fim de 

identificar produções científicas 

relacionadas à importância da ginástica 

laboral para idosos. O levantamento 

bibliográfico foi realizado nas bases de 

dados: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciência da Saúde (LILACS), 

Scientific Eletronic Library online 

(SCIELO), bem como Google Acadêmico. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com Okuma (2012) 

estudos em gerontologia tem demonstrado 

que atividade física, junto com genética, 

alimentação apropriada e hábitos de vida 

adequados podem melhorar em muito a 

qualidade de vida dos idosos. 

Nesse contexto a ginástica laboral se 

apresenta como uma atividade leve e de 

curta duração, que produz benefícios como: 

o despertar do corpo, a diminuição do 

número de acidentes de trabalho, a 
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prevenção de doenças ocupacionais 

originadas por traumas cumulativos, a 

prevenção da fadiga muscular gerada pelo 

trabalho, a correção e reestruturação de 

posturas inadequadas durante e após as 

ações laborais. Assim é possível aumentar a 

disposição do funcionário ao iniciar e 

retornar suas atividades e ainda promover 

maior integração no ambiente de trabalho. 

Entretanto, tem se percebido certa escassez 

quanto à produção de pesquisas acadêmicas 

a respeito da importância da ginástica 

laboral na terceira idade, a constatação 

desse fato viabilizou a elaboração de um 

projeto de pesquisa no tema. 

Essa abertura acadêmica motivou o 

presente estudo, sendo importante ressaltar 

o interesse pessoal que o autor possui com o 

tema, uma vez que já teve oportunidade de 

dar aula de ginástica laboral a idosos, 

percebendo assim que esse público é muito 

dedicado e possui muita força de vontade 

em aprender e praticar os exercícios. 

Desse modo, entende-se que a 

inserção da ginástica laboral no cotidiano 

de pessoas na terceira idade pode 

proporcionar benefícios fisiológicos, 

relacionados ao sistema cardíaco, 

respiratório e esquelético. 

Dentre as atividades físicas 

indicadas para prevenir as doenças 

articulares da terceira idade, Moraes e 

Delbin (2005), apontam que a ginástica 

laboral consiste em: 

 

 Exercícios de aquecimento do 

musculo esquelético: preparam o 

organismo para o trabalho físico, 

melhoram o nível de concentração, 

elevam a temperatura corporal e 

aumentam o aporte de oxigênio nos 

tecidos. 
 

 Alongamentos: preparam os 

músculos, os tendões, os ligamentos e 

as capsulas articulares para maior 

amplitude dos movimentos. 
 

 Exercícios de resistência muscular 

localizada: favorecem a normalização 

do tônus muscular decorrente do 

esforço repetitivo nas tarefas laborais 

e atividades diárias, promovendo a 

manutenção do equilíbrio muscular e a 

prevenção das doenças 

osteomusculares. 
 

 Relaxamento: compensar e relaxa todo 

e qualquer esforço repetitivo nos 

músculos, nas articulações, nos 

tendões e nos ligamentos, 

transcorridos no período de trabalho 

 

Embora a ginástica laboral esteja 

associada à ergonomia que contribui para a 

melhora da qualidade de vida do 

trabalhador, trazendo esse conceito para a 

realidade do grupo da terceira idade pode-

se afirmar que a sua prática nessa faixa 

etária pode trazer benefícios consideráveis 

para o corpo e mente. Desse modo, de 

acordo com a empresa BEECORP a prática 

da ginástica laboral: 
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 Proporciona benefícios fisiológicos, 

relacionados ao sistema cardíaco, 

respiratório e esquelético, conforme 

mencionado anteriormente; 

 Combate e previne doenças 

profissionais, como lesões por esforços 

repetitivos e distúrbios 

osteomusculares relacionados ao 

trabalho (LER/DORT), estresse, 

depressão e ansiedade; 
 

 Previne o sedentarismo e aumenta a 

consciência corporal, com a melhora do 

condicionamento físico, flexibilidade, 

coordenação e resistência; 
 

 Proporciona uma maior mobilidade e 

uma melhor postura; 

 Diminui as inflamações e traumas com 

o fortalecimento do sistema 

musculoesquelético e diminuição da 

tensão muscular; 
 

 Minimiza a sensação de fadiga e 

esgotamento ao fim do dia; 
 

 Aumenta a circulação sanguínea na 

estrutura muscular, melhorando a 

oxigenação dos músculos e tendões e 

diminuindo o acúmulo de ácido lático; 
 

 Melhora a atenção e a concentração; 
 

 Minimiza a monotonia, sensação de 

tédio e infelicidade; 
 

 Reforça a autoestima e melhora a 

autoimagem, uma vez que o idoso 

passa a se sentir melhor com ele mesmo; 
 

 Minimiza tensões emocionais e 

psicológicas, reduzindo  a incidência de 

depressões e ansiedade. 

 

Diferente do que muitos 

imaginam, os exercícios da ginástica 

laboral não são complexos. No entanto, 

deve-se atentar quanto à sua execução 

correta e constância, bem como o 

acompanhamento de um profissional 

especializado. Dessa maneira segue 

abaixo alguns exercícios básicos da 

ginástica laboral sugeridos pela 

BEECORP (2022) que podem beneficiar 

o grupo da terceira idade. 

 

 Alongamento dos braços 
 

O alongamento dos braços é um dos 

exercícios mais simples de ser executado. 

Nesse caso, o indivíduo deverá manter os 

pés afastados e paralelos aos ombros. Os 

joelhos precisarão ficar levemente 

dobrados, enquanto os braços devem ser 

colocados à frente. Em seguida, deve-se 

colocar a mão esquerda em frente à direita 

e alongar, delicadamente, os músculos 

localizados no antebraço. O mesmo 

processo deve ser repetido com a mão 

direita. Para intensificar o exercício, 

também vale colocar os braços para trás do 

corpo, entrelaçar os dedos da mão e esticá-

los. De forma rápida, todos os músculos 

ficarão alongados e relaxados. 

 

 Elevação dos membros inferiores e 

rotação do tronco 

 

A elevação dos membros inferiores 

também é bem simples. Para isso, o 

indivíduo deverá tentar ficar na ponta dos 

pés, permanecer na posição por 15 
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segundos e, depois, relaxar.   A técnica 

deverá ser repetida 5 vezes e serve para 

fortalecer os músculos dessa região. A 

rotação do tronco é excelente para 

indivíduos que permanecem muito tempo 

na mesma posição. O método deve ser 

realizado com os pés afastados e os joelhos 

um pouco dobrados. 

Nesta posição, o indivíduo 

precisará, lentamente, fazer a rotação do 

tronco — primeiro para a direita e depois 

para a esquerda. Os movimentos devem ser 

contínuos e se repetir 10 vezes. 

 

 Alongamento do pescoço 

 

O pescoço é uma das áreas do corpo 

humano que mais sofre com o estresse e a 

tensão. Para aliviar o incômodo, basta 

praticar técnicas de alongamento próprias 

para a região. É bem fácil: coloque a mão 

direita na orelha esquerda (passando o 

braço por cima da cabeça). Puxe 

lentamente a cabeça e segure por alguns 

segundos. O mesmo deve ser repetido no 

lado esquerdo. Para finalizar, puxe a 

cabeça para baixo com os dedos 

entrelaçados na nuca e também segure por 

alguns segundos. 

A prevenção é a melhor opção para 

evitar que as doenças articulares possam se 

instalar, bem com lesões graves e até 

mesmo levar a pessoa a ficar inabilitada 

para o trabalho ou que se torne incapaz de 

realizar as tarefas de seu dia a dia. As 

doenças articulares, em particular a 

LER/DORT, podem ser evitadas se for 

realizado um trabalho de prevenção por 

meio da prática de exercícios de 

alongamento, fortalecimento e de 

flexibilidade. Alguns fatores, como a 

manutenção da postura correta durante a 

execução de suas funções diárias, nos 

movimentos de seu dia a dia, podem fazer 

a diferença em relação ao menor ou maior 

grau que essa lesão, desvio postural ou 

doença articular possam se instalar nas 

articulações ou na musculatura. 

Lima (2007) afirma que, a partir da 

implantação de um programa de atividades 

físicas, constata-se a importância da 

promoção de ações que ofereçam 

condições para um estilo de vida mais 

saudável aos trabalhadores. Um programa 

de atividades físicas desenvolvido no 

ambiente de trabalho requer o desempenho 

de profissional habilitados, responsáveis, 

criativos e comprometidos com o 

desenvolvimento de atividades que 

proporcionem momentos agradáveis de 

lazer. 

O profissional de educação física 

é a pessoa mais indicada para 

desenvolver um programa de atividades 

físicas no local de trabalho, pois tem a 

competência para oferecer exercícios que 

superam as necessidades particulares de 

cada grupo de pessoas e de proporcionar às 
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pessoas uma melhor qualidade de vida. O 

trabalho desse profissional é de muita 

responsabilidade, em que ele deverá estar 

preocupado em desenvolver seu programa 

de exercícios, proporcionando atividades 

integrativas nas quais os praticantes 

possam se auxiliar mutuamente e que 

farão a diferença na questão de aderência 

ao programa de atividades físicas. 

Entre essas atividades recreativas, 

podem estar caminhadas, pequenos jogos e 

uma sessão de ginástica, com os objetivos 

bem definidos em manter e promover um 

melhor estilo de vida, em que a prevenção 

e a manutenção da saúde sejam pontos 

fundamentais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Sabe-se que quando a terceira idade 

chega vários problemas de saúde 

acompanham tornando algumas pessoas 

idosas muito vulnerável, ofertar serviços 

garantidos por lei é direito que lhes cabe, o 

que permite envelhecer com qualidade de 

vida. 

Nossa sociedade ainda não sabe 

lidar com a pessoa idosa por esse motivo 

não dá a real importância a essa população 

que futuramente será uma grande maioria 

no nosso país, segundo dados do IBGE 

(2015), será em 2030, trinta milhões de 

idosos, no Brasil, precisamos nos reeducar, 

preparar a sociedade para proporcionar um 

envelhecimento digno com estratégias para 

preservar e proteger à vida, em especial a 

saúde. Os profissionais que atuam na área 

da Educação Física, devem estar atentos 

para saber lidar com a pessoa idosa, 

preparando-se para proporcionar a esse 

grupo momentos de interação social, onde 

sintam-se valorizados e aptos a realizar 

exercícios que muitos julgam incapazes. 

Considerando que a ginástica 

laboral pode reduzir a incidência de dores 

e lesões mais comuns, como lombalgia, 

cervicalgia e tendinites, causadas, dentre 

outros fatores, por estresse e má postura, 

acredita-se que a inclusão dessa prática no 

dia-a-dia dos indivíduos da terceira idade 

pode proporcionar benefícios fisiológicos, 

relacionados ao sistema cardíaco, 

respiratório e esquelético. Assim, espera-se 

que o presente estudo pode proporcionar 

resultados significativos para profissionais 

da área da educação física, no sentido de 

oportunizar uma visão ampla sobre o tema 

em questão, além de fomentar a 

exploração, bem como produção acerca 

dessa temática, contribuindo para a 

formação da realidade estudada. 
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O presente estudo descreve aspectos do método lúdico e seu papel no processo ensino-

aprendizagem. O método adotado foi à pesquisa exploratória, através de buscas em 

bases de periódicos, publicados nos últimos 10 anos e utilizando critérios de inclusão, 

exclusão. A partir dos resultados abordados no presente estudo, foi possível concluir que 

as atividades lúdicas são um fator positivo na construção do conhecimento infantil, 

desenvolvendo a criatividade, a curiosidade e a imaginação, contribuindo para a 

formação nos aspectos sociais, afetivos, físicos e cognitivos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O método lúdico compreende o 

processo pedagógico baseado na 

aprendizagem significativa através de 

jogos e brincadeiras. A sua importância 

consiste na abordagem do aprendizado 

aliado a diversão, potencializando 

competências de criatividade e 

raciocínio lógico que e contribuem para 

o desenvolvimento intelectual do 

educando. Segundo Freire (1991), a 

criança tem autonomia sobre o uso de 

seus recursos cognitivos para resolver 

os problemas que surgem no ato de 

brincar, evidenciará características do 

pensamento lógico de que necessita 

desenvolver competências como 

aprender e a ler, escrever e contar. 

Santos e Jesus (2017), afirmam 

que quando o professor adota o método 

lúdico em seu plano de Ensino, abre-se 

um espaço para que o indivíduo 

expresse seus sentimentos e vivencie 

suas emoções. É importante que o 

professor perceba que incluir 

brinquedos, jogos e brincadeiras na 

rotina educativa é essencial, pois 

acarretará enormes contribuições para o 

desenvolvimento global a partir da 

forma mais infantil de aprender e 

pensar, brincando. 

Estudar sobre as contribuições 

das atividades lúdicas para o processo 

de ensino aprendizagem no ensino 

fundamental, torna-se relevante, por ser 

marcado por estratégias voltadas a 

apropriação do universo letrado, que 

podem utilizar o jogo, o brinquedo e 

brincadeira como um recursos 

pedagógicos que facilita a construção 

de conhecimentos. 

Neste sentido, a investigação de 

práticas exitosas, contribui para o 

estreitamento entre o brincar e a 

aprendizagem pelo educador, 

proporcionando uma relação prazerosa 

entre a cultura e a aprendizagem 

escolar. Nesse âmbito, o brincar pode 

ser visto como uma atividade educativa 

que possibilita uma realidade 

experimentada, o faz de conta e a 

assimilação de novos conhecimentos. 

Por estar fundamentalmente 

baseado em atividades que valorizam a 

criatividade, o dinamismo, o 

empreendedorismo, proporcionando 

experiências corporais em que se utiliza 

a ação do pensamento e da linguagem, 

têm-se na brincadeira, a sua fonte 

dinamizadora. Alguns artigos aqui 

selecionados mostram que na prática, 

em ambos, formação de professores e 

aplicação em sala de aula jogos e 

brincadeiras podem apresentar 

resultados significativos. Assim, o 

presente estudo teve como objetivo 

contribuir para a reflexão, análise e 
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adoção dos mesmos, na rotina de sala de 

aula, por professores da educação 

básica. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi 

elaborado com base no método de 

pesquisa exploratória. Este método tem 

como função preencher as lacunas 

relacionadas a um determinado tema, 

basicamente através da pesquisa 

literária, relato de experiências e a 

análise de casos. Através desse método 

o tema de interesse é abordado e 

aprofundado analisando e comparando 

diferentes autores objetivando uma 

explanação crítica e científica sobre o 

tema. 

A varredura bibliográfica foi 

realizada através da consulta em artigos 

de periódicos, monografias, 

dissertações e teses indexadas nas bases 

científicas de periódicos, a saber: 

Periódicos CAPES, Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), SciELO (Scientific Eletronic 

Library Online) e JusBrasil. Os 

descritores utilizados, relacionados ao 

tema, restringiram-se ao idioma 

português, a saber: Método Lúdico, 

Prática, Ensino e aprendizagem. Os 

mesmos foram estruturados com os 

conectores booleanos AND/OR/NOT. 

A pesquisa foi realizada entre os meses 

de maio e outubro de 2020 restringindo 

a transversalidade às publicações dos 

últimos cinco anos. 

De 10 palavras-chave 

encontradas no referencial bibliográfico 

consultado, as mais citadas foram: 

Jogos (18 recorrências), Lúdico (15 

recorrências), Docente (7 recorrências), 

aprendizagem (10 recorrências), 

Brincadeiras (8 recorrências), Ensino (6 

recorrências), Método (6 recorrências) e 

prática (6 recorrências). A partir destas 

recorrências, foi gerada a nuvem de 

palavras (figura 1), que explicita os 

termos mais citados e sua relevância 

para o tema analisado. Esses dados são 

indicativos para que novos estudos sobre 

a interface em questão possam abranger 

outros descritores, com o intuito de 

examinar se os resultados apresentados 

nesta neste estudo podem ser 

igualmente observados. 

 

Figura 1 - Nuvem de palavras. 

 

Fonte: Autor, 2020 
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As experiências exitosas 

encontradas a partir de varredura 

literária foram relacionadas e analisadas 

qualitativamente, à luz da discussão 

crítica e quantitativamente na forma de 

gráficos comparativos conforme segue 

no próximo item. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os artigos e teses selecionados 

para análise no presente estudo, a partir 

da varredura bibliográfica, estão 

descritos na tabela 01. 

 

 

Tabela 1 - Referencial bibliográfico a partir de práticas exitosas. 

Nº Título Autores Fonte bibliográfica/Ano 

01 Formação de professor; 

jogos didáticos; 

atividades lúdicas; 

educação profissional e 

tecnológica. 

ANDRADE, J. M. D. Dissertação de Mestrado 

UFMS/2019 

 

02 A contribuição da 

ludicidade no ensino de 

ciências para o ensino 

fundamental. 

PAIS, H. M. V., DE 

SOUZA SILVA, R. C., 

DE SOUZA, S. M., 

FERREIRA, A. R. O., 

& MACHADO, M. F. 

Brazilian Journal of 

Development/2019 

03 Educação infantil: as 

práticas pedagógicas 

lúdicas de alfabetização 

e letramento. 

ASQUINO, A. B Dissertação de Mestrado. 

Universidade Nove de 

Julho/2019 

04 Jogos Cooperativos e 

Crianças. 

LECUONA, D Revista do Programa de Pós- 

graduação Interdisciplinar em 

Estudos do Lazer/2018 
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05 Ludicidade na 

constituição da 

profissionalidade de 

docentes de uma creche 

universitária: desafio e 

possibilidades. 

PEREIRA, F. A. Tese de Doutorado, 

Universidade Federal da 

Bahia/2017 

06 Indústria cultural, 

educação infantil e 

trabalho docente: 

formação e atuação 

lúdica com crianças. 

FERREIRA, D. C. R. R. Dissertação de Mestrado , 

Universidade federal de 

Londrina/2017. 

Fonte: Autor, 2020. 

 

 

De modo geral, considerando a 

análise crítica dos artigos selecionados, 

foi possível verificar que, para o 

educador, o lúdico não é apenas 

importante por auxiliar o processo de 

ensino-aprendizagem, mas também é 

algo que possibilita o desenvolvimento 

humano em vários aspectos. Trata-se 

de uma ferramenta útil na preparação 

do aluno para atuar de forma consciente 

na sociedade na qual está inserido, 

fornecendo-lhe autonomia, reflexão e 

criticidade. Acerca das estratégias 

lúdicas, identificadas através de 

observações no contexto das salas de 

aula, lista-se: atividades de desenho e 

pintura; música gesticulada; 

brincadeiras, jogos, imagens e materiais 

alternativos para explanação do 

conteúdo, competições, dentre outras. 

A Gráfico 01, abaixo mostra o 

percentual de contribuição de cada 

atividade, envolvendo o método lúdico 

adotado a partir das experiências 

descritas no referencial bibliográfico 

explorado no presente estudo. 
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Gráfico 4 - Contribuição percentual de métodos lúdicos adotados em sala de aula. 

 

                       Fonte: Autor, 2020. 
 

Analisando os resultados 

apresentados na figura acima é possível 

constatar a contribuição significativa de 

jogos, seguidos de música e 

competições para as atividades lúdicas 

aplicadas em sala de aula, a partir do 

referencial bibliográfico descrito na 

tabela 01. Percebe-se que o processo de 

criação de jogos didáticos desde a sua 

concepção inicial até sua aplicação é 

um importante aliado para a prática 

profissional, pois há uma interação 

maior entre ensinante (professor) e o 

aprendente (aluno) atingindo o objetivo 

proposto. 

Em um desses estudos, crianças 

foram submetidas a atividades lúdicas 

durante quatro (4) dias, com aplicação 

de diferentes tipos de jogos. Segundo o 

educador responsável pela atividade, 

foi possível verificar a relevância do 

caráter lúdico das atividades propostas 

uma vez que, por meio da criatividade, 

socialização e do compartilhamento de 

vivências individuais e coletivas. As 

crianças desenvolvem- se em conjunto, 

propiciando oportunidades às mesmas 

para se expressarem, opinarem e 

também proporem atividades. Soares 

(2010), explica que o jogar é algo 

natural, inerente do ser humano, sendo 

um ato proporciona alegria, 

divertimento e prazer para o sujeito 

envolvido na ação, além de ajudar no seu 

desenvolvimento físico, intelectual, 

emocional, social. 

Considerando o caráter 

intrínseco aos instrumentos utilizados 

na aplicação do método lúdico (gráfico 

02), foi verificada que, para 81% dos 

casos investigados, as atividades eram 

Competições 14 

Jogos 56 

Desenho e pintura  

Musica 15 

 20 40 60 

Frequencia percentual 
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planejadas e desenvolvidas com auxílio 

de artefatos produzidos na própria 

escola (manuais) em detrimento, 

portanto, à utilização de material de 

cunho mercadológico (comerciais). 

Esse fator contribui para o estímulo a 

criação e desenvolvimento da 

imaginação. Nesse viés da interação e 

necessidade lúdica, o brincar passa a ser 

fonte inspiradora para a aprendizagem, 

desenvolvimento e interação humana. 

Além disso, evidencia um trabalho 

emancipatório, que ultrapasse a cortina 

da reprodução, do consumismo 

unificador, permitindo que o indivíduo, 

desde as primeiras etapas de ensino, 

possam ter experiências lúdicas. 

 

 

Gráfico 5 - Origem dos instrumentos utilizados em atividades lúdicas. 

 

                      Fonte: Autor, 2020. 

 

 

Além dos fatores supracitados, 

outra característica analisada a partir 

deste estudo exploratório evidenciou a 

utilização do método lúdico na área de 

Ciências Naturais, seguida pelo 

letramento (gráfico 03). Esse resultado 

está baseado no caráter experimental 

intrínseco a essa área de conhecimento. 

Logo, é possível inferir que são 

necessários outros estudos que 

evidenciem a utilização do método 

lúdico para áreas como às ciências 

exatas, às quais geralmente possuem 

caráter complexo no processo de ensino 

aprendizagem e na construção do 

conhecimento de forma integrada. 

Artefatos comerciais 19 

Artefatos manuais 81 

0 20 40 60 80 100 

Frequência percentual 
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Gráfico 6 - Utilização do método Lúdico por área de conhecimento. 

Fonte: Autor, 2020. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir do presente estudo foi possível 

afirmar que o educador faz uso da 

ferramenta lúdica, primeiro como forma de 

aproximação com o educando, investindo 

no estreitamento da relação afetiva como 

meio de apurar a cognição. Ademais, ouvir 

histórias, desperta o imaginário, 

principalmente se for dramatizadas, com 

músicas, jogos e brincadeiras tornam a 

aprendizagem prazerosa, aconchegante e 

desafiadora. 

As práticas exitosas aqui analisadas, 

constataram que a utilização do lúdico para 

a aprendizagem é de suma importância. 

Nesse contexto, o estudo apontou que a 

utilização da ludicidade como metodologia 

de ensino por meio das práticas  

 

pedagógicas possibilita ao educador uma 

observação aos diferentes níveis de 

desenvolvimento que o educando apresenta. 

Uma vez que no processo de 

desenvolvimento faz-se necessário que 

diferentes habilidades sejam despertadas 

para desenvolver ações afetivas, cognitivas 

e corporais, o método lúdico deve fortalecer 

as relações entre educadores e educandos. 

Além disso, os estudos evidenciaram que 

existe a utilização de artefatos manuais, 

aliados ao método lúdico, potencializam o 

desenvolvimento das competências 

cognitivas do educando. Finalmente é 

valido ressaltar o destaque da área de 

ciências naturais claramente demostra uma 

carência na aplicação do método lúdico para 

outras áreas, tais como as ciências exatas, 

que normalmente apresentam maiores 

níveis de dificuldade em relação à 

Outras áreas 7 

Letramento 34 

Ciências 59 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Frequencia percentual por área de aplicação 



 86  Rev. Evidência, Maceió, v. 9, n.1, p. 78-96, abr/jun, 2022 

   

 

construção do conhecimento pelo 

educando. 
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