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Propaganda de Automóvel na TV: Análise de sua 
Influência na Decisão de Compra do Consumidor 

nos Municípios de Vitória e Vila Velha (ES)
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Marcelo L. Fraga2*

1 Discente da Faculdade de Estudos Sociais do Espírito Santo, ES, Brasil
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Resumo
O objetivo desta pesquisa é apresentar como as propagandas de automóveis na televisão podem influenciar a decisão 
de compra dos consumidores nos municípios de Vitória e Vila Velha (ES). Giacomini Filho (2008) diz que “a televisão tem 
sido grande influenciadora, já que tem obtido elevados índices de audiência, por suas características de atratividade 
para o telespectador: envolvimento audiovisual, possibilidade de acesso a todas as camadas sociais e conteúdos 
diversificados”. As propagandas buscam persuadir, mudar atitudes, comportamentos e gerar vendas. Wildauer (2010) 
relata que “[...] a maior parte das compras é feita pela emoção e não pela razão, daí a importância de se descobrir o que 
motiva o consumidor a preferir este ou aquele produto”. Foi utilizada primeiramente a metodologia de Análise Crítica 
de Discurso (ACD), em três etapas: a análise textual, a análise processual e a análise social. Os resultados mostram que 
os discursos das propagandas fazem apelos emocionais, pois tentam mostrar o que as pessoas têm de mais valioso, que 
é a família, estimulando a necessidade de obter aquele produto; mostram, ainda, conteúdos direcionados ao lazer das 
pessoas, estimulando o desejo de obter o produto. Depois, foi utilizado na pesquisa direcionada aos consumidores, o 
método de pesquisa survey, do tipo descritivo transversal. Os dados foram tratados de forma quantitativa e qualitativa. 
Os resultados confirmaram o que a Análise Crítica de Discurso havia identificado: a propaganda de automóvel na 
televisão tem grande influência na decisão de compra dos consumidores. 
Palavras-chave: propaganda na televisão, comportamento do consumidor, mercado automotivo, marketing.

Abstract
The objective of this research is to presents how automobiles advertisement on television may influence the consumer’s 
buying decisions in the cities of Vitória e Vila Velha (ES). Giacomini Filho (2008) says that “the television is a major 
influencer, due to the high levels of hearing, your attractive features to viewers: audiovisual involvement, accessibility 
by all social layers e diversified content”. The advertisement aim to persuade, change attitudes, behaviors and generate 
sales. Wildauer (2010) reports that “[...] the major part of the sales is by emotion and not by reason, that’s why is 
important to discover what motivates the consumer to prefer this or that product”. First the Critical Discourse Analysis 
(ACD) methodology was use, in three steps: the textual analysis; procedural analysis; and the social analysis. The 
results show that the advertisement’s speech make emotional appeals, because they try to show the most valuable 
thing that people have, which is family, stimulating the need to obtain that product; they even show, related content to 
people’s leisure, stimulating the desire to obtain the product. Then was use the survey research descriptive transversal 
type method, in the research directed to consumers. The data was treated in quantitative and qualitative forms. The 
results confirm what the Critical Discourse Analysis have identified: the automobiles advertisement on television have 
major influence in the consumer´s decision. 
Keywords:  advertisement on television, consumer behavior, automotive market, marketing.
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Introdução
Esta pesquisa trata de como as propagandas de automóveis 
na televisão podem influenciar o comportamento de 
compra do consumidor. Para delimitar o tema da pesquisa 
ao máximo e procurar um resultado menos tendencioso, 
focou-se em propagandas exibidas na mídia televisiva, 
pois através de uma pesquisa do Instituto de Pesquisa 
Futura,1 identificou-se que as pessoas da Grande Vitória 
ouvem e veem mais propagandas veiculadas nesse tipo 
de  mídia do que nos outros veículos de transmissão como 
rádio, outdoor, panfleto e jornal.

Um estudo definiu que propaganda [...] é 
posicionamento. [...] O que a melhor propaganda faz, no 
entanto, é estabelecer e reforçar uma posição na mente 
do cliente potencial.2

As ações de marketing, focadas em propagandas de 
automóveis na televisão cada vez mais criativas e inovadoras, 
podem gerar influência no comportamento do consumidor.

O objetivo principal deste estudo foi apresentar 
como as propagandas de automóveis na televisão podem 
influenciar na decisão de compra dos consumidores.

Os objetivos intermediários foram: analisar, 
identificar e mostrar como o mercado automotivo está 
atualmente; mostrar quais são as estratégias utilizadas nas 
propagandas; mostrar como o mercado é segmentado; 
identificar o perfil dos consumidores de automóveis de 
forma psicográfica.

A pesquisa é relevante, pois as empresas do ramo automobilístico 
buscam conhecer como o mercado, mais precisamente os 
consumidores, está agindo diante das propagadas de automóveis 
veiculadas na televisão; uma vez que o gasto desse setor é elevado e 
toda empresa visa sempre alcançar mais lucratividade.  

Apesar do trabalho citar algumas marcas, esse não é o 
seu enfoque. Portanto, não se aprofundou em definições 
de marca. Não é objeto desta pesquisa a relação de gastos 
financeiros das empresas montadoras de veículos com o 
nível de compra dos seus veículos, nem é pretensão dessa 
pesquisa, mapear completamente todas as empresas 
montadoras de veículos caracterizados do tipo passeio, 
que atualmente veiculam suas propagandas na mídia 
televisiva. Mas investigar algumas dessas empresas 
que vendem seus veículos em Vitória e Vila Velha (ES), 
municípios que têm basicamente e historicamente uma 
relação muito próxima e características semelhantes.

Para esta pesquisa foram utilizados métodos 
bibliográficos, método videográfico e método de Análise 
Crítica de Discurso (ACD), que é dividido em três etapas 
de análise: a textual, a  processual e a social.3,4 O estudo 
também controu com pesquisa de campo direcionada aos 
consumidores. Para isso foi utilizado o método de pesquisa 
survey do tipo descritivo transversal, com aplicação de 
questionários compostos de perguntas abertas e fechadas.

Material e Métodos
Para analisar a variável propaganda de automóvel na 
televisão, aplicou-se o método videográfico. Utilizaram-
se propagandas veiculadas na televisão no período de 
outubro, novembro e dezembro de 2010. Analisaram-se 
os dados da pesquisa nesta variável sob a forma de Análise 
Crítica de Discurso (ACD). O discurso é tridimensional e sua 
análise deve ser feita, portanto em três etapas: a análise 
textual (uma “descrição” dos dados, metáforas utilizadas, 
coesão.); a análise processual (que compreende a análise 
conjunta dos textos e da prática discursiva - produção, 
distribuição e consumo do discurso); e a análise social 
(que busca a compreensão dos efeitos socioculturais da 
prática discursiva em questão).3,4

O método tem limitações, pois o senso comum e a 
ideologia dos pesquisadores podem influenciar a interpretação, 
generalizando as conclusões extraídas do estudo.

Em seguida, analisou-se a outra variável em discurso, 
comportamento do consumidor, e foi empregada a 
metodologia para coleta de dados, a pesquisa de campo, 
realizada em concessionárias de veículos caracterizados 
do tipo passeio, nos municípios de Vitória e Vila Velha (ES). 
Aplicou-se o método de amostragem não-probabilístico 
por conveniência, ou seja, os participantes foram 
escolhidos por estarem disponíveis.

Utilizou-se um universo de 50 questionários, divididos 
em 25 para Vitória e 25 para Vila Velha (ES). Os 50 
questionários foram compostos de 13 perguntas fechadas 
e abertas. Foram considerados 46 questionários, pois 
4 questionários respondidos apresentavam respostas 
tendenciosas em relação à fonte de informação motivadora. 
Da amostra analisada, 31 entrevistados foram do gênero 
masculino e 15 do gênero feminino.

Para obtenção dos dados foi utilizado o método survey, 
do tipo descritivo transversal. A pesquisa survey pode 
ser descrita como a obtenção de dados ou informações 
sobre características, ações ou opiniões de determinado 
grupo de pessoas, indicado como representante de 
uma população-alvo, por meio de um instrumento 
de pesquisa, normalmente um questionário. Entre as 
principais características do método de pesquisa survey 
pode-se afirmar que o interesse é produzir descrições 
quantitativas de uma população e  que faz uso de um 
instrumento predefinido.4,5

A análise descritiva busca identificar quais situações, 
eventos, atitudes ou opiniões estão evidentes em uma 
população; descreve a distribuição de algum fenômeno na 
população ou entre os subgrupos da população ou, ainda, 
faz uma comparação entre essas distribuições. Nesse tipo 
de survey, a hipótese não é causal, mas tem o propósito de 
verificar se a percepção dos fatos está ou não de acordo 
com a realidade. A análise de corte-transversal (cross-
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sectional) é quando a coleta dos dados ocorre em um só 
momento, pretendendo descrever e analisar o estado de 
uma ou várias variáveis em um dado momento.5,6

Como instrumento de coleta dos dados primários 
foi utilizado um roteiro de perguntas, previamente 
estruturado para aplicação de questionários, com intuito 
de descobrir como os consumidores estão agindo com a 
veiculação das propagandas de automóveis na televisão 
na hora de decidir a compra de seu veículo.

Os dados foram tratados de forma quantitativa, a fim 
de medir o nível de influência que as propagandas têm 
na decisão de compra dos consumidores; e, também foi 
utilizada a análise qualitativa, buscando-se informações 
comportamentais e, consequentemente, identificar 
o perfil dos consumidores de automóveis de forma 
psicográfica. 

A segmentação psicográfica divide os consumidores 
em diferentes grupos baseados na classe social, no estilo 
de vida ou nas características de personalidade. [...]7

O método tem limitações, pois o universo e amostra 
podem não responder ao problema da pesquisa. Mas 
isso é um risco de toda pesquisa.

Para atingir o rigor científico da pesquisa, foi utilizada 
também a metodologia bibliográfica, a fim de se construir 
uma fundamentação teórica sobre o tema e permitir uma 
análise crítica com relação aos dados pesquisados in loco.

Coleta dos dados das propagandas de automóveis na 
televisão

Para a coleta de dados, foram utilizadas propagandas 
veiculadas na televisão (canal não pago de grande 
audiência, filial de um canal nacional) no período de 
outubro, novembro e dezembro de 2010. Os dados foram 
coletados de um site de vídeos da internet, o YouTube. 
Foram analisadas propagandas em horários alternados, 
entre os horários de 20h e 23h59. Os dados foram 
analisados sob a forma de Análise Crítica de Discurso 
(ACD), que é divido em três etapas: a análise textual, a 
análise processual e a análise social.3

Coleta dos dados da pesquisa realizada com os 
consumidores - Comportamento do consumidor

Foram coletados dados através de 50 questionários, 
pré-estruturados sobre o assunto, distribuídos em 
concessionárias de veículos caracterizados do tipo 
passeio. Sendo 25 questionários em Vitória e 25 em Vila 
Velha (ES). Os questionários foram compostos de 13 
perguntas fechadas e abertas, e nas questões fechadas 
os entrevistados tiveram a oportunidade de expor suas 
ideias. O método utilizado foi o não-probabilístico por 
conveniência.

Cabe ressaltar que, do universo de 50 questionários 
disponibilizados para a realização da pesquisa, foram 
utilizados 46 questionários, pois quatro questionários 
apresentavam respostas tendenciosas. Ou seja, quando 
foi perguntado aos entrevistados que tipo de fonte de 
informação havia motivado a compra de determinado 
automóvel, responderam que nenhuma fonte de informação. 
Depois quando foi perguntado se haviam percebido alguma 
propaganda na televisão e os dias em que elas passavam 
com mais intensidade, responderam que haviam percebido.

Em Vitória foi realizada a pesquisa em quatro 
concessionárias, e em Vila Velha também. A pesquisa 
foi direcionada aos consumidores que compravam os 
automóveis, e o período de realização foi entre os meses 
de janeiro e março de 2011.

Para realização da coleta de dados nessa variável foi aplicado 
o método de pesquisa survey do tipo descritivo transversal. 

Os dados foram tratados de forma quantitativa, a fim de 
se medir o nível de influência que as propagandas na televisão 
têm na decisão de compra dos consumidores; e também 
utilizou-se a análise qualitativa, para se obterem informações 
comportamentais e, consequentemente, identificar o perfil 
dos consumidores de automóveis de forma psicográfica.

Resultados e Discussão
Análise Textual – As Campanhas de Comunicação

Os discursos utilizados nas propagandas de automóvel 
na televisão buscam estabelecer uma forte ligação 
com o mundo contemporâneo, voltado para novas 
tecnologias e inovações. Essa ligação pode ser observada 
de várias formas, seja no discurso publicitário, seja na 
linguagem apresentada nas outras formas de interação 
que as marcas procuram ter com o seu público, como 
em seus sites. Palavras como “sofisticado”, “arrojado”, 
“poderoso” e “fofinho” são todas ligadas e direcionadas 
aos consumidores. As marcas procuram direcionar suas 
comunicações a determinado público, seja por horário, 
tipo de veículo de comunicação ou tipo de linguagem 
utilizada.

Na Figura 1 são apresentadas imagens de uma 
propaganda de automóvel na televisão da marca Novo 
Uno, da Fiat. Nela, está um bebê sentado na cadeirinha 
enquanto o pai dirige um Novo Uno, e em todos os locais 
e ruas por onde passa o automóvel, todos o olham, e a 
criança pensa que as pessoas estão olhando para ela. 
Surge, várias vezes, uma voz em off (a voz é de um menino 
de aproximadamente uns 8 anos de idade) dizendo: “Eu 
sou fofinho”, “Todo mundo olha pra mim”, “Eu sou muito 
gato”. Aparecem dois jovens que olham e dizem: “Legal 
esse carro!”. 
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Figura 1. Comercial de televisão do “Novo Uno. Novo 
tudo”.8

O discurso é composto principalmente por elementos 
visuais, que contam uma história, em uma estrutura 
narrativa com foco na escolha do automóvel dos 
personagens. A história é resumida nas frases da criança 
(bebê) “Eu sou fofinho”, “Todo mundo olha pra mim”, “Eu 
sou muito gato”. Traz a ideia de que como o automóvel é 
um lançamento, ele ainda é um bebê, que é muito bonito 
e que todos o desejam. E quando surge a outra frase dita 
por dois jovens que o olham (“Legal esse carro!”), o que se 
pode entender é que o automóvel é voltado para o público 
jovem. Muito do discurso fica subentendido, deixando 
espaço para a interpretação de quem assiste ao comercial.

A seguir, são apresentadas imagens de uma propaganda 
de automóvel na televisão da marca New Ford Edge (Fig.2). 
Nela, o automóvel está passando pelas ruas de uma cidade, 
quando surge uma voz em off de um locutor (homem adulto) 
dizendo que o automóvel “exibe um sorriso confiante, e com 
um bom motivo: seu design é arrojado e equiparável a seu 
impressionante desempenho”, “É sofisticado e robusto”, 
“As novas linhas são tão mais leves e expressivas que 
projetam uma presença poderosa”. O discurso é composto 
por vários elementos visuais que contam uma história, em 
uma estrutura narrativa com foco na escolha do automóvel. 
Como interpretação desse discurso, pode-se entender que o 
automóvel é voltado para um público classe A, ou seja, um 
público com maior poder aquisitivo, que adquire automóveis 
com um valor mais alto. O que se pode inferir também é que 
quem adquire esse tipo de produto é uma pessoa sofisticada, 
arrojada, poderosa.

Figura 2. Comercial de televisão da “Ford. Viva o Novo.”9

Análise Processual – O Estilo das Propagandas de 
Automóveis na TV

A indústria automobilística surgiu no Brasil a partir de 16 
de junho de 1956, quando Juscelino Kubitschek assinou 
o Decreto 39.412, criando o GEIA (Grupo Executivo da 
Indústria Automobilística).10 A televisão no Brasil surgiu 
nessa mesma década.11 Pode-se dizer que a moderna 
propaganda brasileira surgiu nos anos 50. A industrialização 
e a urbanização crescentes criaram um mercado promissor, 
e os produtos precisavam ser anunciados.12

A indústria brasileira da comunicação é regulada por 
leis, as quais são complementadas por um conjunto de 
normas e autorregulação estabelecidas pelo CONAR 
(Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) e 
CENP (Conselho Executivo das Normas Padrão).13

A partir de 4 de outubro de 2010, todas as propagandas 
de empresas automobilísticas devem conter mensagens 
educativas de trânsito. A determinação está na Portaria 
470 do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), 
que estabelece também as frases a serem veiculadas. O 
Denatran disponibilizou seis frases para que as agências 
de publicidade usem nas campanhas: “Respeite a 
sinalização de trânsito”; “Faça revisões em seu veículo 
regularmente”; “Cinto de segurança salva vidas”; “No 
trânsito, somos todos pedestres”; “Capacete é a proteção 
do motociclista”; e “Transporte com segurança, use a 
cadeirinha”. As empresas podem usar apenas uma delas 
em todas as propagandas. Anualmente, o órgão deve 
publicar entre três e seis novas mensagens.14

A prática da aplicação da determinação da 
regulamentação pode ser percebida a seguir (Fig.3).

Figura 3. Comercial de televisão do SpaceFox “Novo 
SpaceFox. Das Auto.”“Cinto de segurança salva vidas.”15

 
Análise Social – O Discurso das Propagandas de 
Automóveis na TV

A análise social está ancorada nos seguintes aspectos: 
capacidade do público-alvo de interpretar o discurso das 
propagandas de automóveis na televisão, discursos ou 
ideias indiretamente associadas às marcas.

Em relação à capacidade de interpretação crítica de 
discursos, o público-alvo fica dependente do que se é passado 
nos conteúdos dos comerciais ligados às propagandas de 
automóveis na televisão. Há propagandas direcionadas 
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exatamente a determinado público-alvo, mas que não exclui 
os outros públicos. As propagandas estimulam a imaginação 
do público-alvo projetando várias cenas do cotidiano das 
pessoas (público), às quais são direcionadas.

Além disso, com as determinações das regulamentações 
do Departamento Nacional de Trânsito juntamente com 
os órgãos regulamentadores de propagandas, tanto na 
televisão quanto em outros veículos de comunicação, 
com as frases educativas direcionadas às pessoas em 
geral que utilizam o trânsito, estimulam, teoricamente, 
que as pessoas fiquem mais informadas e atentas sobre 
as regras de um trânsito mais seguro.

Os discursos das propagandas fazem apelos 
emocionais, pois fazem questão de mostrar o que as 
pessoas têm de mais valioso, que é a família, como na 
Figura 1, estimulando a necessidade de obter aquele 
produto para melhorar a vida. Mostram conteúdos 
direcionados ao lazer das pessoas, estimulando o desejo 
de obter o produto anunciado.

Análise dos dados da pesquisa realizada com os 
consumidores - Comportamento do consumidor

Dos entrevistados na amostra pesquisada, pode-se 
perceber pela análise do perfil que, dependendo do 
nível de renda, a pessoa tem um meio de informação 
motivador predominante. Quando o nível de renda é 
de até 3 salários e de 3 a 4 salários, as pessoas veem a 
televisão como maior fonte de informação motivadora. 
Já o jornal fica predominante para as pessoas cuja renda 
é de 9 a mais salários. A revista obteve um resultado 
predominante de entrevistados com renda igual ou 
superior a 9 salários. O rádio é a referência das pessoas 
com renda entre 4 e 9 salários. Para os informantes 
que disseram que são outros meios a fonte motivadora 
(internet, própria loja, entre outros), a faixa de renda é 
de 4 a 9 salários, e quem disse que nenhuma fonte o 
motivou, a renda é igual ou superior a 9 salários.

Quando se buscou identificar por que os entrevistados 
tinham opinado por comprar aquele automóvel, pode-
se perceber que os informantes na faixa etária de 18 a 30 
anos, na hora de comprar seus veículos de transporte, além 
de olhar o design do automóvel e perceber a necessidade 
de se ter um, eles olham também o preço, as condições 
de financiamento, buscam garantia estendida, comparam 
conforto, desempenho, gastos com combustível e com peças 
de manutenção. O que leva a entender, que como a renda 
da maioria das pessoas nesta faixa etária ainda é baixa, elas 
olham muito se o custo cabe em seus orçamentos. 

“Preço, condições de financiamento 
e necessidade de transporte mais 
confortável.”
“Por comodidade, preço, condições de 

financiamento, bom desempenho com 
baixo custo de combustível, baixo custo em 
manutenção de peças.”
“O melhor custo benefício da categoria. 
Além do veículo ser lindo e eficiente.”

Quando analisada a mesma questão com os 
entrevistados de faixa etária de 31 a 41 anos, pode-se 
perceber que as pessoas, além de olharem o preço e as 
formas de financiamento, olham a potência do veículo, 
status que o veículo lhe oferece, espaço interior e se a 
marca é consolidada no mercado. O que traz a ideia de 
que a maioria das pessoas nessa faixa etária já está com a 
renda mais estabilizada e, com isso, visam, além de preço e 
das formas de financiamento, ao status que o produto lhe 
proporciona e ao espaço interno do automóvel, que deve ser 
bem mais amplo, isso pode ser pelo fato de se ter a família 
já constituída. Quanto ao aspecto marca consolidada no 
mercado, pode ser para se ter uma facilidade de vendê-lo 
posteriormente.

“Marca consolidada no mercado e espaço 
interno.”
“Potência, status.”
“Condição de pagamento.”

Já entre os entrevistados com faixa etária de 42 a 52 
anos e 53 e acima, pode-se perceber que as pessoas não 
olham apenas as questões preço, condições de pagamento 
e necessidade. Eles visam a mais características, como: luxo, 
conforto, qualidade e beleza. O que leva a entender que, como 
a maioria das pessoas nessa faixa etária já está com a renda 
estabilizada, não se visa muito à questão preço e condições de 
financiamento.

“Luxo, conforto, qualidade.”
“Beleza e Preço.”
“Necessidade.”

Olhando a mesma questão de forma quantitativa (Fig.4), 
32,61% escolheram a televisão como fonte de informação 
motivadora, 32,61% disseram que foi a propaganda no 
jornal que motivou, seguindo de 21,74% nenhuma fonte, 
10,87% outras fontes, 8,70% propagandas em revistas e 
2,17% propaganda no rádio. Esses dados levam a entender 
que a televisão tem grande influência como fonte de 
informação motivadora na amostra pesquisada. Assim 
sendo, apesar de outros meios de informação aparecerem 
com percentuais bem relevantes, a propaganda veiculada 
na televisão ainda tem grande influência na decisão de 
compra dos consumidores entrevistados.
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Figura 4. Fontes de Informação que Motivam a Compra de 
um Automóvel 0km (%).

Pode-se perceber que na amostra analisada o jornal 
empatou com a televisão, tendo resultados de 32,61%, isso 
porque houve entrevistados que escolheram a televisão e o 
jornal como fontes de informação que motivaram a compra 
do automóvel. O que leva a entender que, primeiramente, 
viram a propaganda na televisão e depois foram olhar no 
jornal para fazer um comparativo. Portanto, a principal 
fonte motivadora foi a televisão, pois foi onde o entrevistado 
obteve a primeira informação sobre o automóvel que lhe 
despertou o interesse e o desejo de procurar saber mais 
sobre o produto, até ir comprá-lo. Cabe ressaltar que, se 
formos somar os percentuais, o resultado ultrapassará 
100% do universo analisado, ficando com 108,70%. Isso é 
reflexo dos entrevistados que escolheram dois meios de 
informação motivadora (televisão e jornal).

Da amostra analisada, foi percebido que 32,61% foram do 
gênero feminino e 67,39% do gênero masculino. Assim sendo, 
nessa amostra os homens predominam como entrevistados.

Através dessa análise, pode-se perceber como a 
propaganda na televisão influencia impactando na decisão 
de compra. Dos entrevistados analisados, 40% foram do 
gênero feminino e 60% do gênero masculino. Portanto, 
da amostra analisada, as propagandas de automóvel na 
televisão têm bastante influência, tanto para as mulheres 
quanto para os homens. Olhando pela ótica do nível de 
renda, dos respondentes que escolheram a televisão como 
fonte de informação motivadora, 33,33% tinham renda de 
até 3 salários, 26,67% renda de 3 a 4 salários, 20% renda de 
4 a 9 salários e 20% com renda de 9 a mais salários (Fig.5).
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Figura 5. Influência da Propaganda de Automóvel na TV 
por Faixa de Renda (%).

Do universo analisado, leva-se a entender que, a 
partir do momento em que a renda das pessoas vai 
aumentando, elas veem menos a televisão. Pode ser 
porque passam menos tempo em casa. Mas isso não 
significa que a propaganda na TV não tenha influência 
sobre a classe das pessoas com renda mais elevada, isso 
porque, pode-se perceber que a influência foi de 20% nas 
pessoas que têm a faixa de renda de 9 a mais salários, 
assim sendo, bastante relevante.

Analisando a propaganda no jornal, do total dos 32,61% 
dos entrevistados que foram influenciados, 26,67% foi do 
gênero feminino e 73,33% do gênero masculino. Olhando 
pelo nível de renda dos respondentes, 13,33% foi de 
quem tem renda de até 3 salários, 6,67% renda de 3 a 4 
salários, 26,67% respondentes com renda de 4 a 9 salários 
e 53,33% renda de 9 a mais salários (Fig.6).
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Figura 6. Influência da propaganda no Jornal por Faixa de 
Renda (%).

Pela análise desta amostra, pode-se perceber que o público 
que lê mais jornal é o que tem a renda de 9 a mais salários, e o 
que tem a renda de 4 a 9 salários é mediano, mas também é 
um público bem grande para esse tipo de meio de informação. 

Analisando o fator cor do automóvel, percebe-se que esse 
item tem grande influência na hora da compra do veículo. Na 
amostra, analisada teve entrevistado que disse que se não 
tivesse a cor que queria, não compraria; outros disseram a 
preferência de cor, enquanto outros pensam em valorizações 
futuras na hora da revenda do veículo. Tudo isso leva a entender 
que sim, a cor tem grande influência na escolha do automóvel.

“Sim. A cor sempre tem influência na decisão 
da compra, por motivos de valorização e na 
venda posteriormente do veículo.”
“Com certeza. A cor do veículo identifica-se 
comigo, pois o preto é lindo à noite.”
“Sim. Não compraria o carro se as opções de 
cores não me agradassem. Comprei Preta.”
“Sim, no caso a cor prata é a preferida para 
veículos.”
“Sim. Porque gosto de carro cor prata.”
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O fator cor tem relação com o estilo de vida 
dos entrevistados, que se pode perceber que é 
bem diversificado. Na amostra analisada, houve um 
entrevistado que disse gostar de automóveis na cor 
preta, pelo fato de essa cor ser muito bonita à noite. O 
que leva a entender que ele é de uma faixa etária mais 
jovem, e que gosta de sair à noite. E os dados realmente 
comprovam isso. Esse entrevistado encontra-se na faixa 
etária de 18 a 30 anos. Ainda na mesma ótica, 80,43% 
dos entrevistados disseram que sim, a cor tem influência 
na hora da decisão da compra do automóvel, seguindo 
de 19,57% que disseram que não. Isso comprova ainda 
mais que a cor tem grande influência na escolha do 
automóvel. Olhando os mesmo dados, do total dos 
entrevistados que disseram que a cor tem influência na 
escolha do automóvel, 26,09% são do gênero feminino e 
54,35% do gênero masculino. Quando comparados esses 
mesmos itens por faixa de renda, o que se pode perceber 
é que, em todas as faixas de renda, a cor tem bastante 
influência. Dos resultados apresentados, 18,92% foram 
dos entrevistados que ganham até 3 salários, as outras 
faixas salariais ficaram respectivamente com 27,03% 
(Fig.7). Vale ressaltar que o percentual para quem tem 
renda de até 3 salários foi inferior aos outros porque 
houve um número pequeno de entrevistados dessa faixa 
de renda na amostra analisada.
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Figura 7. Influência da Cor na Escolha do Automóvel por 
Faixa de Renda (%).

Analisando se o consumidor de automóvel tem fidelidade 
de fabricante, foi verificado que sim, tem influência. Do total, 
56,52% disseram que sim e 43,48% disseram que não. Na 
mesma ótica, dos entrevistados que disseram ter fidelidade 
por fabricante, 34,62% foram do gênero feminino e 65,38% 
do gênero masculino. O que leva a entender que tanto 
para as mulheres quanto para os homens o fator fidelidade 
de fabricante é relevante. Analisando o fator fidelidade 
de fabricante por faixa de renda (Fig.8), o que se pode 
perceber é que as pessoas com faixa de renda maior têm 
mais fidelização por marca e fabricante, e que quando eles 
já conhecem aquela qualidade do produto é difícil mudar a 
escolha por fabricante. É percebido também que, para esse 
público com renda maior, não é tão relevante o fator formas 
de financiamento e preço.
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Figura 8. Fidelidade de Fabricante por Faixa de Renda (%).

Na amostra analisada, o atendimento nas 
concessionárias tem grande relevância para a compra de 
um automóvel. Foi verificado que do total de entrevistados, 
91,30% disseram que o atendimento tem influência e 
8,70% disseram que não. O que leva a entender que quem 
trata diretamente com os consumidores (concessionárias) 
precisa aprimorar cada vez mais o atendimento ao cliente. 
Ainda na mesma ótica, dos informantes que disseram sim, 
34,78% são do gênero feminino e 56,52% são do gênero 
masculino. É possível inferir que apesar do pouco número 
de mulheres entrevistadas na amostra, elas detêm grande 
peso de influência no resultado da pesquisa. Assim sendo, 
elas são tão exigentes quanto os homens. O fator renda 
sobre a influência no atendimento nas concessionárias 
também tem resultados bem relevantes. O atendimento 
influencia em 16,67% para quem a renda é de até 3 
salários, 21,43% para os entrevistados de 3 a 4 salários, 
26,19% para os de 4 a 9 salários e 35,71% para os de 9 a 
mais salários (Fig.9).
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Figura 9. Influência do Atendimento na Concessionária 
por Faixa de Renda (%).

O que se pode perceber é que o fator atendimento 
na concessionária tem grande influência em todas 
as faixas de renda. Assim sendo, como mostrado 
anteriormente, o atendimento nas concessionárias 
tem que ser sempre aprimorado, para que o cliente 
seja bem atendido, já que o atendimento tem 
grande influência no fator compra do automóvel. 
Como conclusão do presente estudo, a Análise Crítica 
de Discurso (ACD) das propagandas de automóveis na 
televisão mostrou que os discursos das propagandas 
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fazem apelos emocionais, pois fazem questão de mostrar 
o que as pessoas têm de mais valioso, que é a família, 
estimulando a necessidade de obter aquele produto. 
Mostram conteúdos direcionados ao lazer das pessoas, 
estimulando o desejo de obter o produto. A análise mostra 
também que as peças publicitárias usam como estratégia 
nas propagandas de automóveis veiculadas na televisão, 
a associação a fatos da vida real em seus comerciais, 
influenciando, assim, o comportamento do consumidor.

Confrontada a Análise Crítica dos Discursos com a 
pesquisa direcionada aos consumidores, os dados mostram 
que, a propaganda na Tv tem influência no comportamento do 
consumidor, de qualquer faixa de renda. O questionamento 
aos consumidores, na busca de responder o problema de 
pesquisa proposto, identificou que os consumidores em 
grande número, são influenciados pela televisão. Além disso, 
mostrou que a propaganda veiculada no jornal também tem 
grande influência. Porém as pessoas  que lêem o jornal têm 
o intuito de obter mais informações e fazer comparações 
de preços e financiamentos, tendo em vista que na TV o 
anúncio é rápido e fechado. Isso só confirma a influência da 
propaganda da televisão na escolha, pois foi o anúncio a fonte 
motivadora da compra. O acesso ao jornal é complementar.

O atendimento nas concessionárias é fator 
determinante no fechamento da compra do automóvel. O 
mercado está bastante competitivo e, com isso, os clientes 
estão cada vez mais exigentes. Nesse fator, foi percebido 
que quanto maior é a faixa de renda do consumidor, mais 
exigente este consumidor se torna. As empresas, com suas 
estratégias de marketing, produtos cada vez melhores 
e bom atendimento, estão conseguindo fidelizar seus 
clientes. Já que na pesquisa, a maioria dos entrevistados 
disse ser fiel ao fabricante e a marca que utiliza.

     Para cada estilo de vida, os consumidores de 
automóveis preferem uma cor de veículo diferente. Como 
identificado na pesquisa, para o consumidor que gosta de 
sair à noite, o automóvel preto é o preferido. 

Foi identificado também na pesquisa que os 
consumidores estão utilizando meios de informações 
mais modernos, como a internet. Isso significa que está 
mais relevante ainda a importância de mercados sem 
fronteiras, onde as pessoas podem fazer comparativos 
de modelos, preços, fabricantes, entre outros aspectos, 
sem sair de casa. Mas é claro que isso não substitui o ver, 
tocar e fazer o test drive, como também a influência de 
um amigo que já conhece o produto e o indica.

Tendo em vista que o tema comportamento do 
consumidor ligado ao setor automotivo é amplo, e ainda 
tem muito a ser explorado, muitas outras pesquisas 
podem ser feitas sobre esse mesmo assunto, focando 
em diversos outros fatores, como: a relação influência da 
propaganda televisiva com o fator percentual de vendas, 
entre outros, traçando um paralelo entre os diversos 
perfis de consumidores. Podem ser feitas pesquisas 

direcionadas ao setor econômico, como por exemplo, 
o fator propaganda de automóvel na televisão e sua 
influência no comportamento de compra do consumidor, 
fazendo um comparativo da ótica econômica, por exemplo, 
a redução de impostos como estímulo de compra para 
esse setor.
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Resumo
O ensino doméstico no Brasil, pela legislação e jurisprudência atuais, é considerado ilegal. Isso, no entanto, não impede 
que várias famílias prossigam com essa metodologia de ensino, buscando, aos poucos, sua aceitação e posterior 
regulamentação. Este trabalho apresenta o panorama histórico, legal e constitucional da educação no Brasil, e 
também em alguns países, para fins de comparação, para melhor averiguar as mudanças na sociedade que resultaram 
na proibição de uma prática que, embora até então pouco difundida, é aceita. O foco é direcionado para a atual 
Constituição Federal de 1988, concluindo-se não haver vedação ao ensino doméstico em seu conteúdo.
Palavras-chave: ensino doméstico, homeschooling, ensino obrigatório, constituição federal.

Abstract
Homeschooling in Brazil, according to current legislation and case law, is deemed illegal. This, however, does not 
prevent many families from keep teaching their children according to this system, slowly seeking further acceptance 
and regulation. This study presents the historical, legal and constitutional background of Brazilian education as well 
as education in other countries, for comparison purposes, to better assess the societal changes that resulted in the 
prohibition of a practice until then little known, but accepted. The focus was directed to the current Constitution of 
Brazil, that concluded there is no legal ban to homeschooling, within its text.
Keywords: Homeschooling, compulsory education, Federal Constitution.

Introdução
Educar é o ato de preparar o indivíduo para o ingresso no ambiente social, em termos de preparação para a vida, para o trabalho, 
para o convívio respeitoso com o seu semelhante, transcendendo a mera transmissão de conhecimento entre professor e aluno.1

     Entretanto, o ensino no Brasil, em especial o público, é deficiente. Esse é um problema histórico que, apesar de 
recentes iniciativas políticas, ainda está longe de resolução. Existe toda uma série de fatores que explica por que os 
alunos têm tão fraco desempenho, o que acaba refletindo no desenvolvimento da nação brasileira.

     Muitas de nossas mazelas – algumas seculares – poderiam ser minimizadas ou eliminadas se fossem tratadas com a 
seriedade necessária por nossos mandatários e formadores de opinião. O pouco caso com o tema é um de nossos infelizes 
traços culturais, apesar do tratamento dado ao mesmo em nosso ordenamento jurídico, ao longo da história.

     Segundo dados da OECD (Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica, da sigla em inglês),2 
dentre os 65 países que participam do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos, da sigla em inglês), o 
Brasil ficou em 53º, 57º e 53º lugares, nos quesitos leitura, matemática e ciências, respectivamente.

     Os investimentos públicos para a educação dificilmente suprem a necessidade de fato, apesar de determinação 
legal e constitucional. Ainda assim, mesmo quando são suficientes, não se percebe o devido retorno em qualidade.

     Além disso, outros problemas grassam nas salas de aula brasileiras, sejam elas públicas ou privadas: indisciplina, violência, 
bullying, atentado aos valores morais e religiosos dos alunos (e, por consequência, dos pais), doutrinação ideológica, etc.

     Conscientes desse panorama, alguns pais tomam uma decisão radical: tiram seus filhos do ensino regular e passam a 
ministrar-lhes a educação por conta própria. Essa prática é chamada de ensino doméstico, domiciliar, no lar ou em casa, mas 
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também é conhecida por seu nome em inglês, homeschooling, 
devido à sua popularidade nos Estados Unidos. É uma 
experiência bem-sucedida em outros países que, aos poucos, 
se difunde no Brasil (embora não existam estatísticas confiáveis 
que comprovem isso), respaldada por estudos que comprovam 
os bons resultados na formação educacional dos filhos.

Material e Métodos

O material e os métodos utilizados foram bibliográficos e 
o direito comparado. Tendo em vista que o tema ainda não 
possui legislação própria, recorreu-se ao direito comparado de 
outros países que permitem a prática do ensino doméstico.

O aspecto histórico foi levado em consideração, 
haja vista que, no Brasil Colônia, o ensino doméstico era 
praticamente a única alternativa para as famílias.

     Embora seja legalizado ou tolerado no exterior, 
o mesmo não ocorre no Brasil, o que coloca seus 
praticantes em conflito com a lei. A discussão tem 
recebido atenção da mídia, por representar um 
confronto entre o direito dos pais e o dever do Estado 
de exercer a primazia na formação do indivíduo, 
gerando, inclusive, decisões diferenciadas nos casos 
levados ao Poder Judiciário, além de contar com 
projetos de lei e de emenda constitucional visando à 
legalização e regulamentação dessa prática.

     Historicamente, nosso ordenamento jurídico 
sempre reconheceu o papel dos pais na formação 
intelectual de seus filhos. Entretanto, o entendimento 
atual é de que a nova Constituição, ao exigir do 
Estado e dos pais a observância da frequência escolar, 
tacitamente proibiu o ensino doméstico, no que foi 
reforçado pela legislação infraconstitucional.

Resultados e Discussão
A história da educação

A origem da educação obrigatória

Segundo a OECD,2 educação obrigatória é o “período 
durante o qual toda criança normal deve receber 
instrução formal” (tradução nossa). Cada legislação 
local determina, por exemplo, as idades mínima e 
máxima, bem como a quantidade de anos de ensino e 
o currículo mínimo a ser ministrado.

Ao longo da história, sempre houve defensores 
de tal política, a começar por Platão que, em sua 
República, esclareceu: caberia aos filósofos, que 
viram a luz (o mundo das ideias), educar os que estão 
presos na caverna (o mundo material). Baseava-se na 
ideia de que os cidadãos que têm o espírito cultivado 

fortalecem o Estado, e que os melhores entre eles 
serão os governantes. Por isso, defendia que toda 
educação deveria ser de responsabilidade estatal.3

Foi durante a Reforma Protestante que Martinho 
Lutero defendeu que o ensino deveria ser compulsório, 
para que todos os fiéis pudessem ler e interpretar a 
Bíblia por si mesmos. Para tal, valorizou a alfabetização 
e o ensino de línguas, mantendo uma postura de que a 
educação deveria ser, acima de tudo, útil, que deveria 
separar as esferas religiosa e secular.4

A educação obrigatória como dever do Estado surgiu, 
de fato, na metade do século XVIII, na Prússia (atual 
Alemanha), por obra do rei Frederico II. Este sistema, 
chamado Volksschule (escola do povo), que acabaria 
exportado para outros países da Europa e, mais tarde, do 
mundo, abrangia desde o treinamento específico para os 
professores, o estabelecimento de um currículo nacional 
para cada série até exames nacionais voltados aos alunos. 
Mediante uma série de decretos, foi se consolidando 
o papel do Estado na formação intelectual dos seus 
cidadãos. Em 1763, a presença nas escolas e até mesmo 
jardins de infância, de todas as crianças dos 5 aos 13 
anos, tornou-se obrigatória. Em 1794, todas as escolas e 
universidades passaram a ser instituições do Estado.5

A educação na constituição federal brasileira

Segundo Paulo Freire, citado por Viana6, a educação é um 
ato essencialmente político e que, diante de uma realidade 
sócio-histórica, sempre demandará intervenções e se 
constitui elemento fundamental para as transformações 
sociais. Segue-se um panorama histórico das políticas 
educacionais em nosso país, desde seu descobrimento.

Segundo Bello,7 a partir de 1985, com a redemocratização 
e a promulgação da nova Constituição, em 1988, a educação 
foi repensada, desta vez com um caráter mais pedagógico 
que político. Sobreveio, assim, a necessidade de uma 
nova LDB, proposta no mesmo ano e somente aprovada 
em 1996. É nesse período, também, que se multiplicaram 
as ações governamentais em prol da educação, como o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), 
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), entre outras.7

Finalizando, Bello constata que, ainda que houvesse 
muitas iniciativas no planejamento educacional, a 
evolução na qualidade foi quase inexistente, verificando-
se um objetivo constante de manter o status quo de 
quem frequenta os bancos escolares. O único momento 
de nossa história em que a educação, institucionalmente 
falando, foi coesa e eficiente ocorreu durante o período 
jesuítico. Portanto, para que a educação no Brasil se 
desenvolva, é preciso um modelo abrangente, eficaz e 
que atenda às necessidades de nosso povo.
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Sobre o ensino doméstico

Definição e motivações para o ensino domiciliar

Nas palavras de Boudens,8 o ensino domiciliar é a:
[...] alternativa de educação formal, ou, 
de ensino intencional e sistemático, 
caracterizado pelo desenvolvimento do 
currículo escolar fora da escola, em casa, 
com validade legal, desde que cumpridas 
as exigências mínimas respeitantes a dias 
letivos, carga horária, programas de ensino, 
critérios de avaliação do rendimento, etc.
[...] seria uma educação básica formal que 
independe da frequência da escola, da 
presença em sala de aula, laboratórios, 
oficinas e bibliotecas, do convívio com 
crianças da mesma idade, do contato com 
professores convencionais. [...]

Estatísticas do National Center for Education Statistics,9 
órgão do governo americano responsável pela coleta e 
análise de dados referentes à educação no país, mostram 
que, em 2007, quando foi feita a última pesquisa deste 
tipo, as maiores razões para que os pais sigam o modelo 
do ensino domiciliar incluem:

•	 Prover instrução moral e religiosa (36%);
•	 Preocupação quanto ao ambiente 

escolar (21%);
•	 Insatisfação quanto à qualidade 

acadêmica (17%);
•	 Razões diversas (tempo, distância, 

condições financeiras, etc.) (14%);
•	 Interesse em uma abordagem 

educacional não tradicional (7%);
•	 Filhos com necessidades especiais (4%);
•	 Filhos com problemas físicos/mentais (2%).

Essas razões, comparando grosseiramente, não são 
muito diferentes da realidade de outros países, incluindo 
o Brasil. Na justificação do Projeto de Lei 4.122/08,10 seu 
autor, o Deputado Walter Brito Neto, lista:

[...] má qualidade da escola pública à 
violência escolar intolerável, passando 
pelo questionamento dos predominantes 
valores morais, religiosos, sociais ou das 
más companhias ou ainda pela distância 
entre a casa e a escola, com consequências 
indesejáveis para a segurança das crianças 
ou dos jovens. Ou ainda a tese aparece 
como saída para o crônico problema da 
qualidade e quantidade deficientes da 
oferta da educação básica na zona rural.

A qualidade do ensino é o fator preponderante na 
decisão dos pais de retirar os filhos da escola – pública 

ou privada. Segundo Ioschpe,11 citando o Perfil dos 
Professores Brasileiros, da UNESCO, 81% dos atuais 
professores cursaram o ensino fundamental público e 70% 
cursaram o ensino médio público. Dessa forma, o mesmo 
sistema que falha com os alunos, também o faz com os 
futuros professores, que eventualmente ingressam na 
rede privada de ensino. Ou seja, acredita-se que o ensino 
particular é uma solução dissociada da realidade quando, 
de fato, está eivado dos mesmos problemas estruturais 
da educação pública. O autor resume a questão ao alegar 
que o mundo evoluiu e o Brasil quer fazer parte dele, mas 
não quer mudar sua postura histórica de tratar a educação 
sem a seriedade devida.

Os índices de reprovação no Brasil são tais que, em 
situações extremas, desestimulam o aluno a prosseguir, 
aumentando os números da evasão escolar. Entretanto, 
as propostas apresentadas para contê-los, como a 
progressão continuada, implantada inicialmente em São 
Paulo e, depois, em outros estados, na qual o aluno é 
avaliado em ciclos maiores que o de um ano letivo, sem 
que seja reprovado ao final, mostra resultados dúbios. 
Analistas apontam que tal método tem finalidades 
político-eleitoreiras, visando esconder as deficiências do 
ensino, permitindo que um aluno prossiga nos estudos 
sem ter o conhecimento básico necessário, intensificando, 
assim, os problemas da educação brasileira.12

O assédio moral, também conhecido como bullying, 
também é um fator que influencia na retirada dos filhos 
da escola. Lima, citado por Gallindo,13 diz que:

[...] se a escola ‘deixa’ esse tipo de atitude 
estará ‘autorizando’ o desenvolvimento de 
cidadãos injustos, superficiais e maus. A 
escola e universidade são instituições em que 
supostamente reinam a razão (logos), mas na 
prática é um espaço social dominado pelas 
paixões, preconceitos, estereotipias e estigmas.
[...] recente investigação das causas dos 
atos amoucos em que jovens cometeram 
assassinatos múltiplos em algumas escolas 
norte americanas 
[...] aponta a estigmatização, a intimidação, a 
provocação, com um flagelo em todos os EUA 
e acontecem diariamente nas escolas. Todos 
os dias mais de 100 mil crianças deixam de ir 
à escola, por temor dessas ameaças.

Outro motivo que leva os pais a este caminho é a 
doutrinação ideológica. Moreira14  cita uma pesquisa que 
envolveu tanto professores do ensino público quanto 
privado, na qual 80% deles admitiram que seu discurso 
fosse politicamente engajado. Também, 78% dos mesmos 
consideraram que o papel da escola é o de “formar 
cidadãos”, enquanto que 8% acharam que é o de “ensinar 
as matérias”. Assim, haveria uma dissociação de valores 
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entre família e escola, visto que o brasileiro médio é 
conservador em temas sociais, enquanto este fato não se 
mostraria presente na sala de aula.

Arnesen15 coloca que, numa dimensão individual, 
a satisfação do direito à educação se dá pela abstenção 
estatal em impor uma religião oficial nos estabelecimentos 
de ensino, em definir versões da história ou em restringir 
a pluralidade dos conteúdos.

O ensino domiciliar no Brasil

O ensino domiciliar esteve presente desde a época 
colonial. Segundo Cury,16 sem uma rede consolidada de 
escolas públicas de qualidade, nossas elites confiavam a 
educação básica de seus filhos às mães, a preceptores, a 
padres ou a qualquer um que tivesse o conhecimento e a 
técnica para repassá-lo. Conforme apontam Mendonça e 
Vasconcelos, citados pelo autor:

Entre as elites brasileiras do século XIX, a 
educação doméstica era ainda uma prática 
amplamente aceita e reconhecida por uma 
significativa parcela dessas elites como a 
mais adequada para o ensinamento de seus 
filhos, principalmente das meninas e dos 
meninos até certa idade, e considerada até 
como um distintivo de posição social.16

Segundo Zichia, citada por Barbosa,17 já nas 
discussões da nossa primeira Assembleia Constituinte, 
previa-se a promoção do ensino livre, no qual a 
iniciativa privada participaria da difusão da educação – 
uma forma do Estado não se comprometer totalmente 
com o ensino, já que ainda não era vista como seu 
dever. O que ocorria, na prática, era o custeio do 
ensino privado pelos cofres públicos.

Barbosa17 cita Almeida a respeito da opinião do Ministro 
do Império João Alfredo Correia de Oliveira sobre seu projeto 
voltado à generalização do ensino primário, de 1874:

[...] Com efeito, o pai é livre em dar ele mesmo 
ou fazer dar a educação de seus filhos no seio 
da família ou de enviá-los ao estabelecimento 
que quiser. A única coisa que ele não pode fazer 
é não os instruir bem. A liberdade de ensino 
não pode significar liberdade de ignorância. 
[...] Assim, pois, ou é preciso sustentar que 
o pai que se recuse a instruir seus filhos não 
comete um ato sujeito à repressão, o que é 
negar os princípios mais incontestes do direito 
natural e até do direito positivo ou é preciso 
admitir que a sociedade pode constranger 
os pais a cumprir obrigações contratadas 
para com aqueles que geraram. Ora, o que a 
sociedade, neste caso, pode fazer, deve fazer. 
Seu direito é, ao mesmo tempo, um dever.

É possível perceber que a educação era antes um dever 
dos pais que do Estado, que não precisava ser adimplido 
necessariamente no ambiente escolar formal. Educação 
obrigatória não pressupunha frequência obrigatória.

Vasconcelos, citado por Viana,6 salienta que à medida 
que o ensino estatal se difundia, no final do século XIX, o 
ensino doméstico perdia seu apelo. Ele representava um 
resquício do período colonial, que não tinha mais lugar no 
Brasil que adentrava na modernidade capitalista.

Mesmo assim, todas as Constituições de 1934 a 1969, 
ao estabelecerem o preceito da educação obrigatória, 
(às vezes como dever do Estado e/ou direito de todos 
os cidadãos) reconheciam o papel da família na sua 
consecução, com menções ao lar como local onde a 
mesma devia ser ministrada.

Segundo Cury,16 em 1937 foi criado um Plano Nacional 
de Educação, que acabou abortado em virtude da 
implantação do Estado Novo. Seu artigo 39 dizia que “a 
obrigatoriedade da educação primária pode ser satisfeita 
nas escolas públicas, particulares ou ainda no lar”. 
Também, seu artigo 40 determinava que “dos 7 aos 12 
anos toda criança é obrigada a frequentar a escola, salvo 
quando receber instrução no lar”.

De acordo com Prado,18 somente com o Código Penal de 
1940 é que o abandono intelectual foi tipificado como crime.

As discussões para a edição da primeira Lei 
de Diretrizes e Bases de nossa história (Lei nº. 
4.024/61)19 foram acirradas. De acordo com o HELB, 
História do Ensino do Curso de Línguas, mantido pela 
Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada 
da Universidade de Brasília (2010), opunham-se 
os estadistas, que defendiam a primazia do Estado 
na formação dos indivíduos, e os liberalistas, que 
colocavam o foco da educação na família e no ensino 
particular, cabendo ao Estado traçar as diretrizes 
e promover o acesso àqueles sem condições 
financeiras. Ao longo de dezesseis anos de discussão, 
prevaleceu esta última corrente. No que diz respeito 
ao ensino doméstico, os dispositivos legais mais 
relevantes (e que também ilustram este confronto de 
ideias presente em sua discussão) foram:

Art. 2º A educação é direito de todos e será 
dada no lar e na escola.
Parágrafo único. À família cabe escolher o 
gênero de educação que deve dar a seus filhos.
Art. 3º O direito à educação é assegurado:
I - pela obrigação do poder público e 
pela liberdade de iniciativa particular de 
ministrarem o ensino em todos os graus, na 
forma de lei em vigor;
II - pela obrigação do Estado de fornecer 
recursos indispensáveis para que a família 
e, na falta desta, os demais membros da 
sociedade se desobriguem dos encargos da 

Novaes, Morandi / Revista Sapientia 11 (2012) 12–23



SAPIENTIA - FACULDADE PIO XII <em revista> - nº 11 - Novembro/2012 17

educação, quando provada a insuficiência 
de meios, de modo que sejam asseguradas 
iguais oportunidades a todos.
Art. 4º É assegurado a todos, na forma da lei, 
o direito de transmitir seus conhecimentos.
[...]
Art. 30. Não poderá exercer função pública, 
nem ocupar emprêgo em sociedade de 
economia mista ou emprêsa concessionária 
de serviço público o pai de família ou 
responsável por criança em idade escolar 
sem fazer prova de matrícula desta, em 
estabelecimento de ensino, ou de que lhe 
está sendo ministrada educação no lar.
Parágrafo único. Constituem casos de 
isenção, além de outros previstos em lei:
a) comprovado estado de pobreza do pai ou 
responsável;
b) insuficiência de escolas;
c) matrícula encerrada;
d) doença ou anomalia grave da criança 
(BRASIL, 1961).

A segunda Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº. 5.692/71),20 
embora fosse menos explícita quanto ao ensino doméstico, 
deixou, no parágrafo único do artigo 21, algo que poderia 
ser interpretado como uma chancela à pratica:

Parágrafo único. Para ingresso no ensino de 2º 
grau, exigir-se-á a conclusão do ensino de 1º 
grau ou de estudos equivalentes (grifo nosso).20

O artigo 42 dava liberdade à iniciativa privada para, 
dentro da lei, ministrar o ensino. Ainda, o artigo 64 do 
mesmo diploma legal dispunha que “os Conselhos de 
Educação poderão autorizar experiências pedagógicas, 
com regimes diversos dos prescritos na presente Lei, 
assegurando a validade dos estudos assim realizados”. 

Entretanto, a mesma lei também atribuía as obrigações e 
responsabilidades cabíveis no tocante à obrigatoriedade do ensino:

Art. 41 A educação constitui dever da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios, dos Municípios, das empresas, 
da família e da comunidade em geral, 
que entrosarão recursos e esforços para 
promovê-la e incentivá-la. 
Parágrafo único. Respondem, na forma 
da lei, solidariamente com o Poder 
Público, pelo cumprimento do preceito 
constitucional da obrigatoriedade escolar, 
os pais ou responsáveis [...].20

Cury16 cita o Parecer 871/86 de 4/12/86 do Conselho 
Federal de Educação (hoje Conselho Nacional de 
Educação), que menciona o ensino doméstico, a respeito 
de transferências dentro do então ensino de 1º grau:

Nada faz crer que o legislador tivesse querido 

inovar, criando entraves formais para a livre 
passagem de uma escola para outra nas séries 
anteriores à 5ª série (antigo 1º ginasial). 
Nem seria conveniente ou coerente que o 
fizesse. Primeiramente porque a lei prevê – 
e a previsão tem particular significação para 
o ensino elementar – que a educação pode 
ser dada no lar. Aprender as primeiras letras 
no lar, ou na natural expansão do lar que é 
a pequena escola meio informal, ao lado da 
casa, constitui prática comum, que nenhum 
interesse humano ou social justificaria que a 
lei impedisse ou justificasse [...]. De resto, o 
artigo 30 da Lei 4.024 admite que o pai seja 
tido como cumpridor do dever de dar escola 
ao filho se fizer prova do que faz em casa.

Com o advento da Constituição de 1988, a referência 
à família persistiu, mas ao lar desapareceu, dando a 
entender que o legislador constituinte tacitamente 
excluiu a possibilidade de haver o ensino doméstico. Isso 
foi reforçado logo depois, com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, de 1990. No mesmo período se iniciou 
a discussão de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, que culminou na sua aprovação, 
em 1996. Mais uma vez, nenhuma referência foi feita 
à possibilidade do ensino ser ministrado em casa. É a 
partir da leitura conjunta desses três dispositivos legais 
que, hoje, se baseia o entendimento de que o ensino 
doméstico perdeu sua validade legal.

Curiosamente, Viana6 aponta que, da mesma forma que 
no século XIX, o ensino estatal era uma novidade que, por 
isso, gerava desconfiança e desconforto, diante do ensino 
doméstico, em voga na época; hoje temos o contrário: o 
ensino doméstico é visto como novidade no século XXI, 
fazendo aflorar os mesmos sentimentos de outrora.

Vantagens

Suas vantagens, apontadas por Boudens,8 seriam de 
natureza pedagógica e moral: há melhorias na capacidade 
de ler e escrever, promoção da coesão familiar, os alunos 
se ajustariam à sociedade de forma positiva, melhor 
transmissão de preceitos morais, além de se adaptar o 
ensino às necessidades pessoais da criança.

Estudos citados por Lips e Feinberg,21 conduzidos nos 
Estados Unidos em 1998, mostraram que, de um total de 
20.760 estudantes egressos do ensino doméstico, 70 a 
80% obtiveram resultados acima da média em avaliações 
de conhecimento. Além disso, 25% estavam uma ou duas 
séries avançados em relação a crianças da mesma faixa 
etária matriculadas no ensino tradicional.

Ray22 traz outros fatos sobre o ensino doméstico, 
constatados em suas pesquisas (também realizadas nos 
Estados Unidos):
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•	 As famílias envolvidas com o ensino 
doméstico representam uma economia 
de 16 bilhões de dólares aos cofres 
públicos, já que seus filhos não estão 
matriculados na rede pública de 
ensino;

•	 Os egressos do ensino doméstico 
têm maior participação em eventos 
comunitários e obtêm maior sucesso 
acadêmico que os do ensino formal, 
sendo muito visados por faculdades;

•	 Contrariando o senso comum, 
as crianças educadas em casa 
demonstram habilidades sociais 
comparáveis ou até melhores que a 
de crianças matriculadas em escolas, 
levando-se em conta características 
como autoestima, capacidade de 
liderança, interação entre os pares, 
coesão familiar, etc.

Pela sua natureza pulverizada e individual, não 
existe uma única forma de se prover o ensino em casa. 
Segundo Lips e Feinberg,21 nos Estados Unidos, a título de 
exemplo, existe uma grande diversidade de metodologias 
e materiais relacionados ao assunto, disponíveis num 
mercado que movimenta bilhões de dólares. Por isso, é 
um vasto laboratório de técnicas pedagógicas, que podem 
ser adaptadas a todo tipo de aluno.

O ensino doméstico na Alemanha

A Alemanha é tida como o país desenvolvido que faz 
mais restrições ao ensino doméstico. A Lei Fundamental 
da República Federal da Alemanha determina, em seus 
incisos 2 e 3 do Artigo 6º:

(2) O cuidado e criação dos filhos é um 
direito natural dos pais e um dever que lhes 
é primariamente incumbido. O Estado os 
fiscalizará quanto ao cumprimento desse dever. 
(3) Os filhos podem ser separados dos pais 
ou tutores, mesmo contra a vontade destes, 
somente de acordo com a lei e apenas se 
os pais ou tutores falharem em seu dever 
ou se os filhos estiverem em sério perigo. 
(ALEMANHA, 1949) (tradução nossa).

Na prática, o ensino doméstico é fortemente reprimido, 
sendo praticado por poucas famílias em caráter clandestino. 
Isso ocorre em virtude das punições severas, que variam 
desde multas pesadas, prisão e até a perda do poder familiar.

A mídia já relatou alguns casos emblemáticos. Um dos 
mais famosos é o da família Romeike, que retirou seus filhos 
da escola pública em 2006, por acreditar que o conteúdo 
das aulas atentava contra sua visão cristã de mundo. Após 
determinações do diretor da escola e, posteriormente, das 

autoridades, para que retornassem os filhos ao convívio 
escolar (o que foi feito mediante força policial), os pais 
levaram o caso à justiça, cuja decisão lhes foi desfavorável.23

Os Romeikes, então assessorados legalmente pela 
HSLDA (Associação de Defesa Legal do Ensino Doméstico, 
da sigla em inglês), buscaram asilo político nos Estados 
Unidos, em 2009, sob a condição de perseguidos 
religiosos. Em 2010, o asilo foi concedido, sob a alegação 
de violação de direitos humanos por parte da Alemanha; 
e, hoje, o casal Romeike e seus cinco filhos, de 3 a 11 anos, 
vivem no estado do Tennessee.23

O entendimento do Tribunal Constitucional Federal 
da Alemanha (equivalente ao nosso Supremo Tribunal 
Federal), de 2006, é que não há direito dos pais de 
privar os filhos da frequência escolar em virtude de 
suas posições religiosas. Em 2007, o Tribunal de Justiça 
Federal da Alemanha (correponde ao nosso Superior 
Tribunal de Justiça) se posicionou, alegando que pode até 
mesmo haver a perda da custódia dos filhos, em casos 
semelhantes. Em 2006, a Corte Europeia de Direitos 
Humanos verificou que esses entendimentos estavam em 
conformidade tanto com as leis européias quanto com a 
Convenção Europeia de Direitos Humanos.23

O ensino doméstico na Argentina

Hoje, não há reconhecimento oficial, mas também não há 
proibição expressa, como se pode depreender do Código 
Civil pátrio:

Art. 264 - O pátrio poder é o conjunto de 
direitos e deveres que correspondem aos 
pais sobre as pessoas e bens dos filhos, para 
sua proteção e formação integral, desde 
sua concepção e enquanto sejam menores 
de idade e não tenham se emancipado. [...]
Art. 265 - Os filhos menores de idade estão 
sob a autoridade e cuidado dos pais. Estes 
têm a obrigação e o direito de criar seus 
filhos, alimentá-los e educá-los conforme 
sua condição e meios financeiros, não 
apenas com os bens dos filhos, mas também 
com os próprios. [...]24 (tradução nossa).

Fazendo-se uma leitura conjunta com a Lei de 
Educação Nacional, de 2006, também não se encontra 
vedação expressa ao ensino doméstico:

ARTIGO 6º — O Estado garante o exercício 
do direito constitucional de ensinar e 
aprender. São responsáveis pelas ações 
educacionais o Estado nacional, as 
províncias e a Província Autônoma de 
Buenos Aires, nos termos fixados pelo 
artigo 4º desta; os municípios, as confissões 
religiosas reconhecidas oficialmente e as 
organizações da sociedade; e a família, 
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como agente natural e primário. [...]
ARTIGO 128. — Os pais, mães ou tutores/as 
dos estudantes têm direito a:
a) Ser reconhecidos como agentes naturais 
e primários da educação.
b) Participar das atividades dos 
estabelecimentos de ensino em forma 
individual ou através de cooperativas escolares 
e os órgãos colegiados representativos, sob o 
projeto educativo institucional.
c) Escolher para seus filhos/as ou 
representados/as, a instituição de ensino 
sujo ideário corresponda a suas convicções 
filosóficas, éticas ou religiosas.
d) Ser informados/as periodicamente 
a respeito da evolução e avaliação do 
processo educativo de seus filhos/as ou 
representados/as.25 (tradução nossa) 

Itália

A scuola familiare (literalmente, “escola familiar”) tem 
amparo legal. A Constituição italiana não impõe limitações 
à sua prática:

Art. 30 – É dever e direito dos pais manter, 
instruir e educar os filhos, mesmo que 
nascidos fora do matrimônio. [...]
Art. 33 – A arte e as ciências são livres e livre 
é seu ensino. [...]26. (tradução nossa).

A regulamentação se dá através do Decreto Legislativo 
297/94, que estabelece as diretrizes da educação italiana:

Artigo 111 - Procedimento para o 
adimplemento da escolaridade obrigatória
1. A escolaridade obrigatória é adimplida 
ao se frequentar escolas públicas primárias 
e secundárias ou escolas particulares 
autorizadas a emitir diplomas reconhecidos 
pelo Estado ou mesmo privativamente, de 
acordo com as regras deste texto único.
2. Os pais do obrigado ou seu tutor que desejem 
prover privativamente ou diretamente prover 
a escolaridade obrigatória deve demonstrar 
capacidade técnica ou econômica e notificar a cada 
ano a autoridade competente.27 (tradução nossa)

Os pais (ou quem de fato exercer o papel de professor) 
devem comunicar a intenção de ministrar a educação dos 
filhos em casa, bem como demonstrar que possuem a 
habilidade para tal e apresentar o currículo a ser adotado, 
no início de cada ano letivo, ao diretor da escola pública 
mais próxima de sua residência, que fará o controle da 
atividade e servirá de referência.28

A realidade brasileira

Mesmo com o impedimento legal, existem famílias que 
aceitam os riscos e tiram seus filhos do ensino regular 
para, de fato, tomar as rédeas de sua formação intelectual. 
Os motivos que levam os pais a recorrer a tal expediente, 
como já mencionado, são vários: a necessidade de dar 
uma melhor educação do que a ministrada pela escola; 
a discordância do que é ensinado, especialmente quando 
há conflito entre os valores da família e os passados pela 
escola; razões religiosas, entre outras.17

Como dito anteriormente, devido ao caráter 
clandestino, não existem estatísticas quanto ao 
número de envolvidos. Porém, o tema tem se 
tornado visível em virtude de alguns pais assumirem 
abertamente a prática. A seguir, são apresentados 
quatro casos que foram noticiados pela imprensa e 
estimularam a discussão legal.

Um casal de Anápolis (GO) fez um acordo com uma 
escola particular, de que os três filhos (na ocasião, com 
9, 7 e 6 anos) teriam aulas em casa, ministradas pelos 
próprios pais, mas se submeteriam às avaliações da 
instituição, onde foram matriculados. Em 2000, buscando 
regularizar a situação, receberam um parecer negativo do 
Ministério da Educação. O casal impetrou mandado de 
segurança no Superior Tribunal de Justiça, em defesa do 
que viam como seu direito – o de educar seus filhos em 
casa. A pretensão foi denegada pelo Tribunal.29 Esse caso 
será analisado posteriormente.

Uma família de Maringá (PR) conseguiu retirar seus dois 
filhos, de 11 e 12 anos, da escola para educá-los em casa, 
com o aval do juiz da Vara de Infância e Juventude e o apoio 
do Ministério Público, contanto que sejam periodicamente 
avaliados pelo Núcleo Regional de Educação, vinculado 
à Secretaria de Educação, nos quesitos educacionais e 
psicossociais. A alegação dos pais, pedagogos por profissão, 
é a discordância quanto ao que era ensinado na escola, 
tanto do ponto de vista moral quanto do conteúdo de fato, 
além de um incidente de agressão – o casal os manteve 
matriculados tanto em escolas privadas quanto públicas, 
antes da decisão. Há três anos que esse acompanhamento 
é feito, sem oposição do Judiciário.30

O ensino doméstico do ponto de vista constitucional

Arnesen15 define a educação, do ponto de vista jurídico, 
como o objeto de um direito correspondente a um 
processo formativo organizado institucionalmente, 
estando sujeito aos atos autorizativos do Estado, bem 
como a sua fiscalização quanto à qualidade, que fornece 
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ao indivíduo a certificação validada pelo próprio sistema. 
Para ele, o direito à educação reúne três dimensões, 
relacionadas à sua materialização, que podem ter natureza 
individual, social e coletiva.

Ela pode ser vista como uma questão de liberdade 
individual que, segundo Tavares, citado por Arnesen,15 se 
trata da “dimensão não-prestacional do direito à educação, 
consistente no direito de escolha, livre, sem interferências do 
Estado, quanto à orientação educacional, conteúdos materiais e 
opções ideológicas”. Essa concepção viria do ideário republicano 
contido na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, de 1789, como uma libertação das tiranias da época, 
bem como forma de promoção da igualdade.

A segunda dimensão apontada por Arnesen15  é a 
educação enquanto direito social, que se entende como a ação 
interventora do Estado no tema, seja mediante regulamentação 
e/ou prestação, com o intuito de diminuir as desigualdades 
sociais, equilibrando as oportunidades entre os cidadãos.

 A última dimensão citada por Arnesen15 é a coletiva, 
relacionada à promoção do bem comum, que é a principal 
razão de existir do Estado. O autor cita Montesquieu, que 
considerou a educação como elemento de organização do 
Estado, sem a qual é impossível o estabelecimento de uma 
república – daí a necessidade da educação obrigatória. Por 
este prisma, a educação beneficia tanto o indivíduo quanto 
a coletividade, devendo, assim, ser tratada tanto como um 
direito quanto um dever.

A Constituição Federal de 1988, no início da seção referente 
à educação, elenca seus objetivos da forma que se segue:

Art. 205 - A educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.31

A cidadania, citada no dispositivo acima e tratada 
no inciso II do artigo 1º da Constituição, é definida 
por Arnesen15 como um vínculo de pertencimento do 
indivíduo à sociedade estatal, sendo que esse vínculo 
impõe exigências: a criação das condições necessárias 
para o exercício dos direitos fundamentais. É a dimensão 
coletiva à qual o autor se referia.

Pode-se perceber que, na leitura do artigo 205, ao 
contrário das outras Constituições, o Estado é citado antes 
da família, numa forma de determinar a quem corresponde 
preferencialmente o provimento da educação. Mais uma 
evidência da mudança de postura do Estado diante da questão, 
colocando-a mais como um direito coletivo que individual.

O parágrafo 1º do artigo 208 coloca o ensino 
obrigatório como direito público subjetivo. De acordo 
com Saveli,32 “público” deve ser entendido de forma que 

a educação seja vista como algo de interesse não apenas 
individual, mas também coletivo. Já “subjetivo” significa 
que qualquer cidadão pode obrigar o Estado a assegurar 
esse direito.

Embora não haja vedações ou permissões específicas 
quanto ao ensino doméstico, seus defensores buscam 
guarida legal ao ler os incisos II e III do artigo 206:

Art. 206 - O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios:
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 
e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino.31

Araujo e Júnior31 colocam, quanto ao dispositivo 
acima, que:

[...] somente por meio de várias opções pedagógicas 
pode, tanto quem oferece como quem recebe o ensino, 
escolher o que melhor lhe atende, e a coexistência 
de escolas públicas e privadas, o que descarta tanto 
o monopólio estatal (que cercearia as liberdades já 
consagradas) como a atuação exclusiva da iniciativa 
privada (o Poder Público não pode fechar para o ensino, 
mormente o fundamental, já que este é ao mesmo tempo 
um direito do indivíduo e um dever do Estado).

Porém, o artigo 208, em seu parágrafo 3º, ressalta 
o dever tanto do Estado quanto da família de zelar pela 
frequência escolar:

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear 
os educandos no ensino fundamental, 
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais 
ou responsáveis, pela frequência à escola.31

Para Silva,33 a concepção adotada pela Carta Magna é 
a de que “a educação como processo de reconstrução da 
experiência é um atributo da pessoa humana, e, por isso, 
deve ser comum a todos”. Para tanto, a educação deve 
ser elevada ao status de serviço público essencial, embora 
reconheça o papel, ainda que secundário, do ensino privado. 
O educador Anísio Teixeira, citado pelo autor, assevera:

Obrigatória, gratuita e universal, a educação 
só poderia ser ministrada pelo Estado. 
Impossível deixá-la a particulares, pois 
estes somente podiam oferecê-la aos que 
tivessem posses [...] e daí operar antes para 
perpetuar as desigualdades sociais, que 
para removê-las. A escola pública, comum 
a todos, não seria, assim, o instrumento de 
benevolência de uma classe dominante, [...] 
mas um direito do povo.33

Se entendermos que, para que o ensino doméstico perca 
seu caráter antijurídico, basta haver sua regulamentação, 
pode-se enxergar tal possibilidade no artigo 209:
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Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, 
atendidas as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da 
educação nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade 
pelo Poder Público.31

Dessa forma, adotar-se-ia a postura da maioria dos 
países que permitem o ensino doméstico: permissão para 
sua prática, contanto que haja fiscalização, seja antes do 
início das atividades, com a apresentação e adequação 
do currículo a ser utilizado, ou durante o transcorrer do 
ensino, com avaliações de desempenho e/ou psicossociais.

Atualmente, existe a Proposta de Emenda 
Constitucional nº. 444/2009, de autoria do Deputado 
Wilson Picler, que visa acrescentar um 4º parágrafo ao 
artigo 208 da Carta Magna, da forma que se segue:

§ 4º - O Poder Público regulamentará a 
educação domiciliar, assegurado o direito à 
aprendizagem das crianças e jovens na faixa 
etária da escolaridade obrigatória por meio 
de avaliações periódicas sob responsabilidade 
da autoridade educacional. 34 (NR)
Possíveis soluções interpretativas

Para Venosa,35 a família não é pessoa jurídica e, portanto, 
não é detentora de direitos – quem os detêm, de fato, são os 
seus membros. Entretanto, o direito imposto pelo Estado não 
pode abstrair o fenômeno natural da família, que é preexistente.

Neste conflito entre princípios do Direito Natural e do 
Direito Positivo, Reale36 aponta que, na prática, a situação é 
resolvida ou amenizada através de processos interpretativos, 
nos quais a regra jurídica “injusta” perde suas características 
mais agressivas, dentro do ordenamento global.

Moreira14 cita o inciso VIII do artigo 5º da Carta Magna como uma 
possível solução para o dilema, recorrendo-se à objeção de consciência:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
[...] VIII - ninguém será privado de direitos por 
motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para 
eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 
fixada em lei.31

Na visão do autor supracitado, a falta de previsão legal 
da prestação alternativa não inviabilizaria o exercício do 
direito, pois todas as normas que preveem direitos individuais 
têm aplicabilidade imediata, bastando o uso do princípio da 
proporcionalidade. Ao manifestar profunda discordância da 
maneira como o sistema educacional é imposto no Brasil, bem 
como demonstrando que suas convicções mais íntimas estariam 
sendo violadas, ter-se-iam bons motivos para a aceitação do 

ensino doméstico. O autor também comenta que, para a Corte 
Europeia de Direitos Humanos, o requisito para a invocação desse 
recurso é que “a objeção nasça de um sistema de pensamento 
suficientemente estruturado, coerente e sincero”.14

Sarmento, citado por Motta e Douglas,37 aponta 
outro caminho, pouco usado no Brasil: a ponderação 
de interesses, no qual os princípios em conflito são 
mensurados, de forma que se busque uma solução 
adequada a cada caso concreto.

O pluralismo da sociedade se projeta na Constituição 
Federal – portanto, é mais que natural que exista uma 
diversidade de valores a serem harmonizados. Dessa 
forma, a Carta Magna precisa ser pluralista, para obter a 
adesão de todos os membros da sociedade.37

Entretanto, os critérios tradicionais de resolução 
de antinomias não são suficientes, já que não existe 
hierarquia absoluta entre as normas oriundas do 
constituinte originário. É nesse momento que a 
ponderação de interesses entra, dando maior valor aos 
princípios do que às regras jurídicas, visto que os primeiros 
são mais elásticos e versáteis, quando usados entre si, do 
que os últimos. Num conflito de regras, uma delas pode 
acabar sendo descartada. Em um conflito de princípios, 
há liberdade para se atribuir pesos aos mesmos e, assim, 
formular uma solução mais adequada ao caso concreto.37

Para finalizar, Motta e Douglas37 apontam que sempre 
deve prevalecer o princípio da dignidade humana, pois, 
apesar do conceito de pessoa humana subjacente à nossa 
Constituição conciliar as dimensões individual e coletiva, 
não se deve esquecer que o homem é maior que o Estado.

O mandado de segurança nº 7.407-DF

A única jurisprudência específica, até o momento, sobre o ensino 
doméstico foi o julgamento do mandado de segurança Nº 7.407-
DF (2001/0022843-7), de 24 de abril de 2002, publicado em 2005.38

Um casal de Anápolis (GO) fez um acordo com uma 
escola particular, segundo o qual os três filhos seriam 
matriculados na mesma, mas teriam aulas em casa, 
ministradas pelos próprios pais. Entretanto, as crianças 
se submeteriam às avaliações de aprendizado da 
instituição. Em 2000, buscando regularizar a situação, eles 
procuraram o Conselho Estadual de Educação de Goiás, 
que remeteu o caso para a Câmara de Ensino Básico do 
Conselho Nacional de Educação, por entender que a 
questão extrapolava sua competência.

O caso foi apreciado pelo órgão, que emitiu o Parecer 
nº. 24/2000, posteriormente homologado pelo Ministro da 
Educação. A opinião, amparada na Constituição e na Lei de 
Diretrizes e Bases, foi desfavorável ao pleito do casal:

Salvo melhor juízo, não encontro na Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, nem na Constituição da República 
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Federativa do Brasil, abertura para que 
se permita a uma família não cumprir 
a exigência da matrícula obrigatória na 
escola de ensino fundamental. ‘Matricular’ 
em escola, pública ou para o exclusivo fim 
de ‘avaliação de aprendizado’ não tem 
amparo legal. [...] Sua adoção dependeria 
de manifestação do legislador, que viesse 
a abrir a possibilidade, segundo normas 
reguladoras específicas.39

Insatisfeitos, os pais impetraram mandado de segurança 
em face do Ministro da Educação, no Superior Tribunal de 
Justiça. Buscaram, pela via liminar, a satisfação do alegado 
direito de educar seus filhos em casa, o que foi denegado 
em face da falta do fumus boni iuris. Na resposta ao pedido 
de informações do Tribunal, o Ministro da Educação alegou 
que as divergências filosóficas e político-educacionais dos 
pais não podiam ser sanadas mediante o instrumento 
utilizado, nem serem razões para que os mesmos 
abdicassem, em nome dos filhos, do direito à frequência 
escolar. A Subprocuradoria-Geral da República emitiu 
opinião favorável à concessão do mandado de segurança. 
No fim, por oito votos a dois, o pedido foi denegado.

Os votos divergentes, dos Ministros Franciulli Netto 
e Paulo Medina, buscaram um equilíbrio entre os 
direitos à educação e à liberdade, aqui entendida como 
de organização da família e do desenvolvimento da 
personalidade. Ambos reconheceram o ensino doméstico 
como válido, contanto que atenda ao disposto no artigo 
205, caput, da Constituição. Também se fundamentaram 
nos dispostos dos artigos 206, incisos II e III, bem como no 
parágrafo 3º do artigo 208 da Carta Magna.

Quanto à primazia da família perante o Estado na 
educação dos filhos, expôs o Ministro Netto, em seu voto:

É certo que as crianças não são nem 
dos pais e nem do Estado. Menos 
verdade não é que, antes do Estado, 
pertence aos pais a responsabilidade 
para proporcionar educação a seus filhos 
e, parafraseando Planiol, poder-se-á 
dizer, mutatis mutandis, que o Estado 
não é soberano sobre a família, porque 
a família precedeu o próprio Estado 
e lhe preexistiu, como instituição de 
natureza definida e como célula mater 
da sociedade (e não célula mártir).40

Em sua visão, o papel do Estado se limitaria a fiscalizar 
a prática do ensino doméstico, verificando se estão sendo 
atendidos os objetivos da educação demarcados na Carta 
Magna. O mesmo também não vê colisão entre a LDB e 
a Constituição, entendendo que a primeira se limitaria a 
regulamentar apenas o ensino tradicional.40

Nas palavras do Ministro Medina, “a função de educar 
compete à família. Ao Estado reserva-se a missão de 

tutela e ajuda na consecução deste direito-dever”, no que 
se enxerga a aplicação do princípio da subsidiariedade: ao 
se atender o direito à educação, prevaleceria a liberdade 
individual, mas com o Estado intervindo caso fosse 
necessário. Cintra, citado pelo Ministro em seu voto, 
afirma que “uma vez que em se tratando de educação 
o dever é, pela ordem, da família, das sociedades 
intermediárias e do Estado”.41

O Relator, Ministro Francisco Peçanha Martins, 
denegou o remédio constitucional em face de não enxergar 
direito líquido e certo que justificasse sua concessão. Não 
havendo regulamentação específica para o tema, forçar 
o reconhecimento ulterior da instrução provida pelos 
pais seria invadir a competência do Legislativo. Além 
disso, para o Relator, faltou a comprovação de que os pais 
estariam capacitados para exercer o papel de professores.

Fazendo a análise conjunta dos dispositivos 
constitucionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente 
referentes à educação e sua obrigatoriedade, o Relator 
não viu qualquer direito líquido e certo sendo violado. E 
concluiu sua decisão, seguida pela maioria:

Os filhos não são dos pais, como pensam os 
Autores. São pessoas com direitos e deveres, 
cujas personalidades se devem forjar desde 
a adolescência em meio a iguais, no convívio 
social formador da cidadania. Aos pais cabem, 
sim, as obrigações de manter e educar os 
filhos consoante a Constituição e as leis do 
País, asseguradoras do direito do menor à 
escola [...] e impositivas de providências e 
sanções voltadas à educação dos jovens [...].42

Litto, citado por Barbosa43 diz que “a rigidez da 
legislação educacional brasileira em vez de proteger 
a qualidade de ensino, retira do aluno a liberdade de 
aprender”. Entretanto, para Arnesen (2010, p. 141), 
o Estado limita fortemente a autonomia individual 
referente à educação, através das exigências legais de 
obrigatoriedade da educação, bem como de matrícula 
e frequência mas, ao fazê-lo, promove a isonomia e a 
igualdade de oportunidades entre os cidadãos.

Em síntese, sabe-se que as pessoas são diferentes 
umas das outras, com talentos e limites que, ao longo 
da vida, são explorados e superados, respectivamente. 
Mesmo vivendo numa sociedade de leis que as igualam, 
elas permanecem distintas, cada qual com seus objetivos 
e filosofia de vida.

A educação cumpre o papel de elevar o ser humano, 
expandindo seus horizontes. Sendo diferentes entre si, 
tanto os alunos quanto os professores, é de se entender 
que as formas de educação também o sejam. É daí que 
surgem as inúmeras metodologias pedagógicas, cada qual 
com suas forças e fraquezas.

O ensino doméstico é uma delas. Presente em várias 
partes do mundo e momentos da história, já foi objeto de 
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diversos estudos que atestam sua viabilidade. Entretanto, o 
Brasil, por motivações políticas, fecha os olhos para a situação.

Pela leitura conjunta dos dispositivos referentes 
à educação da Constituição Federal e do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, mais a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional e o Parecer nº. 24/2000 da Câmara 
de Ensino Básico do Conselho Nacional de Educação e 
do julgamento do Mandado de Segurança nº. 7.124-DF, 
pode-se entender que os três Poderes da República se 
manifestaram contra a prática do ensino doméstico no 
Brasil.39

Entretanto, o fator que mais pesa nesta análise 
é que o impedimento se dá tão-somente pela falta 
de regulamentação da matéria – não há nenhuma 
interpretação que enxergue uma proibição expressa ao 
ensino doméstico. Felizmente, existem legisladores que 
estão atentos às (paradoxalmente) “novas” tendências da 
sociedade. Embora sejam uma minoria, os simpatizantes 
do ensino doméstico aumentam lentamente, o que traz 
maior visibilidade ao debate.

Nota-se, também, o fato de que as alterações no 
ordenamento jurídico propostas via Projetos de Lei, se dão 
em nível infraconstitucional (à exceção da PEC 444/2009), 
seja mediante acréscimos à Lei de Diretrizes e Bases e/ou 
ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Assim, pode-se entender que a Constituição Federal 
não impõe vedação ao ensino doméstico.
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Resumo

O presente trabalho teve por objetivo averiguar as facilidades e dificuldades na prestação de serviços de consultoria 
pelos escritórios de contabilidade. O consultor é um profissional que orienta, sugere, analisa e faz avaliações sobre os 
problemas que surgem nas empresas. Sendo assim, é indispensável possuir uma base bastante sólida de conhecimentos 
na área contábil/empresarial, para que possa auxiliar os empresários na tomada de decisões adequadas. Para 
consecução deste estudo, foi realizada uma pesquisa de campo por meio de questionário fechado, com questões de 
múltipla escolha, aplicado aos proprietários de escritórios de contabilidade de Campo Grande, Cariacica (ES). A partir 
dos resultados, observou-se que na visão dos empresários contábeis de Campo Grande, apesar das grandes dificuldades 
para ingressar e trabalhar na área de consultoria, eles prestam esse serviço e o executam com eficiência. O resultado 
desta pesquisa mostrou, também, que há mais dificuldades do que facilidades para entrar no mercado de consultoria, 
devido à grande competitividade; à falta de conhecimento e/ou aperfeiçoamento de alguns empresários contábeis, 
por causa das constantes mudanças na legislação, nas normas contábeis; e aos avanços tecnológicos. Contudo, para 
confirmação do resultado deste trabalho, é necessário que haja outros estudos, com o mesmo tema, desenvolvidos em 
localidades diferentes, para que se possa confirmar ou refutar os resultados obtidos nesta pesquisa.
Palavras-chave: conhecimento contábil/empresarial; consultoria; empresário contábil; tomada de decisões.

Abstract

The present study aimed to investigate the advantages and difficulties in providing consulting services for accounting 
firms. The consultant is a professional who directs, suggests, analyzes and makes assessments about the problems 
that arise in business. It’s essential a very solid base of knowledge in accounting/business, to assist entrepreneurs 
for decisions appropriate making. In the present study we conducted a field survey using a questionnaire with closed 
multiple choice questions apply to owners of accounting firms in Campo Grande, Cariacica (ES). From the results, it 
was observed that in view of business accounting of Campo Grande, although of the difficulties to join and work for 
consulting field, they provide this service and perform efficiently. The result of this research also showed that there are 
more difficulties than facilities to get into the consulting market, due to the high competitiveness, lack of knowledge and 
/ or improvement of some business accounting, because of the the constant changes in legislation, norms accounting 
and technological advances. However, to confirm the result of this work, there needs to be other studies with the same 
theme, developed in different locations, so you can confirm or refute the results obtained in this study.
Keywords: knowledge of accounting / business, consulting, accounting manager; decisions.
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Introdução

Geralmente, tem-se a ideia equivocada de que a utilização da 
consultoria é algo recente. Porém, observa-se que a consultoria 
vem sendo utilizada desde os tempos imemoriais. Após a 2ª 
guerra mundial, aumentou a percepção de que era necessário 
que as empresas buscassem focar suas prioridades, e isso era 
verificado por meio de consultorias. Com o passar do tempo, ao se 
atingirem os resultados esperados, apareciam novas prioridades 
e a necessidade de se adquirir conhecimento e atualizações cada 
vez maiores e mais rápidas, o que era oferecido pelas consultorias.

No século XXI, os cenários empresariais estão cada 
vez mais competitivos, forçando as empresas contábeis a 
buscarem diferenciais estratégicos para auxiliar a tomada 
de decisão de seus clientes. 

A partir dessa realidade, as empresas contábeis 
vislumbram um novo nicho, que é a prestação de serviços 
de consultoria. Assim, diante dessa afirmativa, foi utilizada 
como problema desta pesquisa a seguinte indagação: 
Quais as principais facilidades e/ou dificuldades 
enfrentadas pelos escritórios de contabilidade na 
prestação de serviços de consultoria aos seus clientes?.

Assim, o presente trabalho teve como objetivo 
principal pesquisar sobre as principais dificuldades e 
facilidades na prestação de consultoria pelos escritórios 
contábeis de Campo Grande, Cariacica (ES).

Para consecução do objetivo principal, foram 
trabalhados os seguintes objetivos intermediários: (I) 
abordar a bibliografia a respeito da consultoria; (II) 
identificar as facilidades e dificuldades para realização 
de trabalho de consultoria na visão dos empresários 
de escritórios contábeis; (III) averiguar os problemas 
enfrentados pelos escritórios de contabilidade na 
prestação dos serviços de consultoria; e, (IV) verificar 
os benefícios que a consultoria traz para os clientes dos 
escritórios de contabilidade.

Para o embasamento teórico, este estudo foi 
estruturado focando o papel fundamental do profissional 
contábil na sociedade e suas atribuições vigentes na 
legislação; os conceitos de consultoria e as formas de 
relacionamento do consultor; as atividades de consultoria 
que têm relação direta ou próxima com o trabalho do 
contador; e alguns tipos de consultoria, como: contábil, 
empresarial, patrimonial, recursos humanos e fiscal/ 
tributária (na visão dos empresários contábeis com 
relação à prestação de serviço de consultoria). 

Na pesquisa de campo, foi aplicado um questionário 
com perguntas fechadas, de múltipla escolha para facilitar 
a coleta de dados, aplicado aos escritórios de contabilidade 
localizados em Campo Grande, Cariacica (ES). A relação dos 
escritórios de contabilidade foi fornecida pelo Conselho 
Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES).

A relevância deste estudo está relacionada ao fato 
de que a prestação de serviços de consultoria pelos 
escritórios de contabilidade pode proporcionar elementos 
suficientes para a tomada de decisões mais adequada 
por parte dos empresários, tendo em vista as constantes 
mudanças da legislação, tanto contábeis, quanto fiscais. 

     Por fim, cabe registrar que a intenção desta pesquisa 
foi a de proporcionar ao leitor um entendimento básico 
da prestação de serviço de consultoria, que é analisar as 
devidas situações que vão surgindo dentro da empresa 
do seu cliente, orientar, procurar soluções e auxiliar os 
empresários na tomada de decisões.

Material e Métodos

A pesquisa metodológica é o estudo que se refere 
a instrumentos de captação ou de manipulação da 
realidade.1 Está, portanto, associada a caminhos, formas, 
maneiras e procedimentos para atingir determinado 
fim. Construir um instrumento para avaliar o grau de 
descentralização decisória de uma organização é exemplo 
de pesquisa metodológica.

Tipo de metodologia utilizada

A metodologia utilizada nesta pesquisa está classificada 
quanto aos fins e quanto aos meios.1 Quanto aos fins, 
foi uma pesquisa explicativa, pois teve por objetivo 
demonstrar as facilidades e/ou dificuldades enfrentadas 
nos escritórios de contabilidade, nas prestações de 
serviços de consultoria a seus clientes. Quanto aos meios, 
a pesquisa foi bibliográfica, pela leitura de livros, revistas 
e artigos específicos em sites especializados sobre o 
assunto, para embasamento teórico/bibliográfico. E de 
campo, realizada nos escritórios de contabilidade de 
Campo Grande, Cariacica (ES), por meio de questionário 
e/ou entrevistas, para buscar a opinião dos empresários 
contábeis sobre as prestações de serviços de consultoria.

Universo e amostra

O Universo da pesquisa consistiu, portanto, dos escritórios 
contábeis situados em Campo Grande, Cariacica (ES), cuja 
relação foi obtida por solicitação ao Conselho Regional de 
Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES).

A Amostra, quanto ao seu tamanho, foi obtida por 
procedimento de técnica estatística realizada sobre o 
Universo da Pesquisa e, especificada pelo método aleatório 
simples, adquirida pela lista fornecida pelo CRC-ES.

O universo da pesquisa, conforme informação 
prestada pelo Conselho Regional de Contabilidade do 
Espírito Santo (CRC-ES), foi constituído de 30 (trinta) 
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escritórios contábeis representados pela seguinte 
configuração: 26 escritórios de contabilidade em 
forma de sociedade e 04 escritórios contábeis em 
forma de empresa individual.

Em princípio, esperava-se contatar toda a população. 
Porém, dada a impossibilidade desse propósito, foi 
constituída uma amostra com o máximo de profissionais 
possíveis em meio à lista informada pelo CRC-ES. Assim os 
indivíduos foram escolhidos de forma aleatória, de acordo 
com a facilidade de comunicação, utilizando a técnica de 
amostragem aleatória simples, que consiste basicamente 
em atribuir a cada elemento do universo um número 
único, para depois selecionar alguns desses elementos de 
maneira casual.2

Neste trabalho, uma vez que a variável é nominal, 
porque não houve ordem na escolha, e a população 
finita (quantidade exata da população), para se obter um 
número mínimo necessário para compor uma amostra 
considerada estatisticamente aceitável, os cálculos foram 
efetuados conforme demonstração a seguir:3

z² x p x q x N

e² x ( N – 1 ) + z² x p x q

Interpretação das incógnitas:
n = números de elementos da amostra;
N = numero de elementos da população 
pesquisada;
z = abscissa da curva normal padrão;
p = estimativo da verdadeira proporção de 
um dos níveis da variação escolhida;
q = 1 – p;
e = erro amostral expresso em decimais.

Dessa forma, pode-se considerar a confiabilidade dos 
dados com 95%; como abscissa da curva normal padrão 
(z) representada com valor de 1,96, a probabilidade (p) 
de 90%, com erro amostral (e) de 5%, para obtenção do 
número de amostra (n) de uma população (N).

     Seguindo essa fórmula, o cálculo para número de 
amostra (n) de uma população (N) de 30 escritórios é:

1,96² x 0,9 x 0,1 x 30 = 24,7997
0,05² x (30 – 1) + 1,96² x 0,9 x 0,1

Portanto, por aproximação, obteve-se de amostra 
o número de 25 questionários aplicados aos escritórios 
objeto da população.

Coleta dos dados

Os dados adquiridos diretamente com o 
informante através de questionários ou 
entrevistas são chamados dados primários, e são 
obtidos por instrumentos cuja cópia deve ser 
parte do relatório final da pesquisa.4

A coleta dos dados foi efetuada por meio de 
questionários aplicados, conforme descrito no item 
anterior, mediante a quantidade de escritórios 
contábeis localizados em Campo Grande, Cariacica 
(ES), fornecida pelo CRC-ES.

A pesquisa foi realizada nos escritórios de 
contabilidade localizados em Campo Grande 
, Cariacica (ES), no período de 1º de março a 
5 de abril de 2012, participando da pesquisa 
25 escritórios, conforme descrito no subitem 
anterior. 

Os dados foram extraídos através de questionário 
composto por doze questões fechadas, utilizando o 
modelo da Escala de Likert, a qual estabelece cinco 
alternativas de respostas para cada afirmação, da 
seguinte forma: (I) concordo totalmente (CT); (II) 
concordo parcialmente (CP); (III) indiferente (I); (IV) 
discordo parcialmente (DP); e (V) discordo totalmente 
(DT). Após a obtenção dos questionários respondidos, 
os dados foram tabulados em planilha eletrônica, para 
subsidiar a análise e obtenção do resultado. 

Tratamento dos dados

Os dados coletados pelo questionário foram 
compilados sistematicamente por quesito em uma 
planilha, cujos resultados foram submetidos a 
análises quantitativas e qualitativas para se chegar 
ao resultado esperado.

Resultados e Discussão

Os resultados da pesquisa, para facilitar a compreensão, 
serão apresentados em forma de gráficos, com suas 
respectivas interpretações.

O primeiro quesito do questionário aplicado 
referiu-se à indagação sobre a dificuldade 
de entrar no mercado de consultoria (Fig.1). 
Observou-se que a maioria dos entrevistados 
(64%) concordam parcialmente com essa 
dificuldade; 32% concordam totalmente e apenas 
4% se mostraram indiferente. Nenhum deles 
discorda dessa dificuldade.
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Figura 1. Difi culdade de entrar no mercado de consultoria.

O segundo ponto do questi onário referiu sobre a 
responsabilidade dos contadores e consultores contábeis 
em fornecer informações mais sólidas e confi áveis a seus 
clientes (Fig.2). Verifi ca-se que 52% dos entrevistados 
concordaram parcialmente com essa responsabilidade, 
44% concordaram totalmente e 4% discordam 
parcialmente. 

Figura 2. Responsabilidade dos contadores e consultores 
contábeis.

O quarto quesito fez referência ao grau 
de entendimento dos clientes a respeito das 
orientações feitas pelos serviços prestados de 
consultoria (Fig.3). Verifica-se que 36% discordam 
parcialmente, pois acham que seus clientes não 
conseguem entender as orientações passadas pelo 
consultor; 36% mostraram-se indiferentes; 16% 
concordam parcialmente com essa afirmativa; e 
12% concordam totalmente.

Figura 3. Entendimento dos clientes a respeito das 
orientações do consultor.

A quinta questão investigou uma das maiores 
dificuldades que impedem o cliente a solicitar um 
serviço de consultoria, a falta do conhecimento 
contábil (Fig.4). Percebe-se no gráfico 4 a seguir, que 
40% dos informantes concordam parcialmente com 
essa falta de conhecimento contábil, 28% concordam 
totalmente, 16% são indiferentes; 8% discordam 
parcialmente e 8% discordam totalmente dessa 
afirmação. 

Figura 4.  Falta de conhecimento contábi l  do 
consultor.

A sexta questão referiu-se aos trabalhos de 
consultoria executados com um grau de eficiência 
que satisfaz ao cliente (Fig.5). Observou-se que 
52% dos entrevistados concordam parcialmente 
com a afirmação de que a eficiência utilizada na 
prestação de serviço de consultoria é satisfatória, 
enquanto 40% concordam parcialmente. Porém, 
4% discordam parcialmente e 4% discordam 
totalmente dessa afirmativa.

Figura 5. Sati sfação dos clientes quanto à efi ciência da 
consultoria.

A sétima questão analisou fator primordial 
na contratação de serviços de consultoria, a 
credibilidade no mercado (Fig.6). A maioria dos 
informantes (88%) concordam totalmente com 
essa credibilidade no mercado e 12% concordam 
parcialmente. Nenhum deles discorda dessa 
credibilidade, pois não tem conhecimento desse 
ramo de atividades.
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Figura 6. Credibilidade da consultoria no mercado de 
trabalho.

A oitava questão referiu-se à postura de responsabilidade 
do consultor no auxílio das tomadas de decisões dos 
clientes. Conforme demonstrado na Figura 7 a seguir, 52% 
dos entrevistados concordam parcialmente, 44% concordam 
totalmente com essa afi rmati va; e 4% mostraram-se 
indiferentes. 

Figura 7. Postura do consultor.

A décima questão referiu-se à atualização do 
empresário contábil no mercado de prestação de 
serviço de consultoria. Percebe-se na Figura 8 a 
seguir, que 36% dos informantes são indiferentes à 
afirmativa; 28% discordam parcialmente, pois não 
se sentem atualizados para esse mercado. Portanto, 
20% concordam parcialmente; e 16% concordam 
totalmente, se sentindo atualizados para a prestação 
desse serviço.

Figura 8. Atualização do empresário no mercado de 
consultoria.

A décima primeira questão referiu-se ao avanço 
tecnológico de comunicação dentro da empresa e, 
simplifi cando, aos processos de modo efi ciente e com 
custos menores. Notou-se na Figura 9 a seguir, que 44% dos 
entrevistados são indiferentes a essa afi rmati va. Porém, 
36% concordam parcialmente; e 8% concordam totalmente 
com a afi rmati va de que as empresas prestadoras de 
consultoria buscam aperfeiçoamento para acompanhar os 
processos de avanço tecnológico; já 12% dos informantes 
discordam parcialmente.

Figura 9. Avanço tecnológico na consultoria.

O estudo realizado propôs-se a identi fi car as facilidade 
e difi culdades para a realização de trabalho de consultoria, 
na visão dos empresários de escritórios contábeis, e 
com isso verifi car o entendimento básico sobre o papel 
fundamental do contador na sociedade, devido ao 
ambiente competi ti vo em que vivemos no mercado de 
trabalho, com relação a esse trabalho.

Foi observado o dever do consultor na prestação dos 
seus serviços de consultoria, que consiste em orientar, 
estudar as questões, analisar os problemas e fazer 
avaliações, sem assumir responsabilidade nas tomadas de 
decisões deixando as mesmas para o seu cliente.

Com as constantes mudanças que vêm ocorrendo 
na legislação e nas normas contábeis, devido à 
internacionalização da contabilidade, o contador 
passou a ter novos mercados de trabalho e um deles é 
a área de consultoria, pois a cada dia os usuários das 
informações contábeis tornam-se mais dependentes 
dessas informações fornecidas pela contabilidade que os 
auxiliam na tomada de decisão.

A parti r desta pesquisa, identi fi cou-se percentuais 
relevantes quanto às difi culdades na prestação de serviço 
de consultoria. Na visão dos empresários de escritórios 
contábeis, quanto à prestação de serviço de consultoria, 
é difí cil ingressar nesse mercado, devido à credibilidade 
junto aos clientes. 

Outra constatação relevante foi quanto à legislação e 
às normas contábeis, que estão em constantes mudanças, 
difi cultando ainda mais a entrada de profi ssionais 
contábeis no mercado de consultoria. 

Oliveira et al / Revista Sapientia 11 (2012) 24–29



SAPIENTIA - FACULDADE PIO XII <em revista> - nº 11 - Novembro/201230

Verificou-se que uma minoria de profissionais 
contábeis se sente capacitada e atualizada para a prestação 
de serviço de consultoria, enquanto que a maioria é 
indiferente a esse aspecto, ou seja, não tem interesse em 
ingressar nessa área ou não se considera preparada e/ou 
capacitada para atuar nesse ramo. No entanto, na visão 
dos empresários contábeis com relação aos escritórios 
que prestam serviços de consultoria, o trabalho é 
executado com eficiência e os consultores têm que ter 
uma postura de responsabilidade no desenvolvimento de 
suas tarefas, para que possam oferecer informações mais 
exatas, auxiliando o empresário na tomada decisão.

A partir do objetivo principal, foi constatado um 
percentual relevante dos empresários contábeis que não 
dão a devida importância à organização dos documentos 
que são utilizados na sua análise para efetuar a prestação 
do serviço de consultoria.

Portanto, conclui-se que na visão dos empresários 
contábeis de Campo Grande, Cariacica (ES), com relação a 
prestação de serviço de consultoria, há mais dificuldade do 
que facilidade para entrar nesse ramo e executar o seu serviço.

Para pesquisas futuras, sugere-se que sejam feitas 
pesquisas relacionadas a este assunto em outros municípios, 
uma vez que o mercado de trabalho na área de contabilidade 
se mostra cada vez mais competitivo e estratégico.

É relevante, também, pesquisar sobre: a importância 
dada em exercer a prestação de serviços de consultoria, a 
evolução do profissional contábil atuando com consultoria e 
a visão dos clientes com relação à prestação de serviços de 
consultoria. 

Assim, os seguintes temas são sugeridos: a relevância 
de exercer a prestação de consultoria (associada, autônoma 
e virtual), a evolução do papel do profissional contábil e 
sua importância atuando como consultor e a prestação de 
serviços de consultoria na visão dos clientes.
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Resumo
O propósito deste artigo é abordar quais fatores mais influenciaram na decisão de uma empresa do ramo de refrigerantes, 
a retornar com a linha de fabricação de refrigerantes, em vasilhames de vidro retornáveis, correlacionando o custo de 
produção, o aspecto ambiental e o marketing quesitos principais de mudança de estratégia. Demonstra-se também, 
como o custo do vasilhame retornável é uma variável importante no aumento da oferta da produção de refrigerantes 
em comparação a outros tipos, levando-se em conta as necessidades e o gosto dos clientes finais e os aspectos e 
impactos ambientais. Na conclusão da pesquisa, verificou-se que tanto o custo quanto a estratégia de marketing, 
associada à questão ambiental, foram importantes para impulsionar o aumento das vendas de refrigerantes em 
vasilhames retornáveis. Além disso, a pesquisa conclui que é importante o alinhamento entre as estratégias, para que 
a companhia consiga conquistar cada vez mais o consumidor de forma a atingir maior lucratividade em suas operações.

Introdução
O mercado de refrigerantes vem experimentando um aumento crescente de pequenas empresas, de atuação predominantemente 
regional, caracterizando um processo de desconcentração. A valorização do produto embalado em vidro e o desempenho da linha de 
produção permitem uma composição de custos adequada em todas as faixas do mercado, além de estar alinhada a uma estratégia 
da questão do elevado apelo junto ao público consumidor, que os produtos retornáveis representam, pois essa é uma tendência que 
voltou, tendo como alvo a população de baixa renda, com o objetivo de fidelizar o consumidor e alavancar os resultados.

 Com isso, verifica-se que existe uma série de fatores que influenciam a estratégia de uma determinada empresa a mudar 
a concepção de sua linha produtiva, baseada não só no resultado financeiro, como também no foco das necessidades dos 
clientes e nas tendências ambientais, que juntos podem ou não fazer um produto se transformar em sucesso.

Buscando atingir um melhor desempenho da empresa, o vasilhame retornável se tornou um importante atrativo 
de vendas no mercado de refrigerantes, devido ao seu baixo custo de fabricação e à grande aceitação dos clientes finais 
pelo refrigerante nesse tipo de embalagem, além de ser ainda ecologicamente correto. Partindo desses conhecimentos, 
o objetivo desta pesquisa é avaliar o seguinte problema: Qual ou quais dos fatores influenciaram a empresa em sua 
decisão de voltar a investir na produção de refrigerantes em vasilhame de vidro: custo de produção, estratégia de 
marketing, gestão ambiental ou todos simultaneamente?

Portanto, a hipótese aqui levantada é a de que a mudança estratégica ocorreu tendo em vista, como fator preponderante, a 
redução do custo de produção como principal objetivo, devido à maior viabilidade para se produzir refrigerante em vasilhame de 
vidro; e, por consequência, veio a questão estratégica de marketing, tanto pelo aspecto ambiental, quanto pela aceitação dos clientes 
no mercado. Assim, procura-se entender os determinantes para a mudança da estratégia operacional da empresa, colocando em 
foco novamente a produção de refrigerantes em vasilhames retornáveis, com o objetivo de atender a uma demanda crescente de 
mercado. Já os objetivos intermediários são os de demonstrar como a substituição do vasilhame de vidro comum pelo vasilhame 
ultra reduz o custo de produção; verificar se a substituição da concepção das embalagens plásticas pelos vasilhames retornáveis 
influencia na redução do custo de produção em comodidade do cliente final, apresentar como a fabricação de refrigerante em 
vasilhame de vidro retornável se torna importante para o meio ambiente e especificar as variáveis que influenciam na aceitação do 
cliente final por refrigerantes em vasilhames de vidro retornável.
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A escolha do tema justifica-se, pois busca esclarecer 
como é importante para a empresa avaliar, dentro do 
processo produtivo, as possíveis estratégias que visam à 
redução dos custos operacionais, aumentando assim o 
lucro, sem deixar que ocorram mudanças na qualidade do 
produto final e na satisfação do cliente final.

A pesquisa está limitada a uma organização situada 
no município de Cariacica/ES, situada na Grande Vitória, 
onde será feita uma análise do processo de preparação 
do vasilhame para o envase, analisando os custos de 
produção e os resultados alcançados.

 Para atingir os objetivos propostos, foi desenvolvida 
uma pesquisa bibliográfica acerca da estratégia 
organizacional, bem como pesquisa de campo e 
documental, junto à empresa, utilizando questionários 
e entrevistas a funcionários envolvidos no processo 
produtivo, como também questionários e entrevistas 
a diferentes clientes que consomem refrigerante em 
vasilhame de vidro retornável.

Material e Métodos
A pesquisa foi classificada como descritiva, visto que se 
caracteriza por uma análise do processo produtivo de 
uma determinada empresa do ramo de refrigerantes da 
Grande Vitória.  Foi impulsionada pela necessidade de 
averiguar qual foi o principal (ou principais) fator que 
influenciou a empresa a voltar a investir na produção de 
vasilhames de vidro retornáveis.  

Classificou-se também como uma pesquisa bibliográfica, 
para a obtenção de conceitos e teorias sobre gestão de 
produção, gestão de marketing e gestão ambiental e de 
campo, devido ao fato de coletar dados primários através de 
questionários destinados à área de marketing da empresa 
e ao público consumidor de refrigerantes, abordando as 
preferências e intenções de compra. 

A pesquisa de campo foi realizada na Faculdade de 
Estudos Sociais do Espírito Santo, localizada na cidade de 
Cariacica, no período compreendido entre os dias 25 a 27 de 
abril de 2012. Foram entrevistados 120 alunos da instituição, 
através de um questionário desenvolvido para esse fim.

Outro ponto de coleta de dados foi um questionário 
com perguntas abertas, destinado aos responsáveis pela 
área de marketing da empresa. 

Os dados foram tratados de forma qualitativa e 
quantitativa, para se verificar qual foi o crescimento em 
volume de produção dos refrigerantes em vasilhames 
retornáveis, as preferências e percepções do público 
consumidor de refrigerantes.

A limitação desta pesquisa diz respeito à utilização 
de apenas uma das fábricas de refrigerantes da empresa 
pesquisada, que deu suporte fornecendo as informações 
necessárias. A partir dessas informações, foi feita uma 

análise do alinhamento da estratégia de produção 
adotada, com o custo produtivo utilizado, com a visão 
estratégica de marketing e com a visão estratégica 
ambiental do determinado produto a ser fabricado. 

O método escolhido para o estudo apresenta certas 
dificuldades e limitações quanto à coleta e tratamento 
dos dados, sendo um deles o fato de que os relatórios 
podem fornecer informações não reais, que não traduzem 
a verdadeira situação momentânea. Outra dificuldade 
seria a omissão por parte da empresa de informações 
relacionadas à estratégia da companhia.

Demonstração e análise dos resultados

A pesquisa descrita a seguir foi desenvolvida com o 
objetivo de verificar os fatores que influenciam na 
percepção de compra dos consumidores, coletando 
dados sobre quais são suas preferências, atrativos, 
confiabilidade no produto e visão ambiental no que 
diz respeito a refrigerantes.

A pesquisa foi destinada aos consumidores de ambos 
os sexos, de várias faixas etárias, e pretendeu investigar 
qual a frequência de consumo. 

Foi feita também uma entrevista com o 
supervisor responsável pela área de marketing da 
empresa, que respondeu um questionário contendo 
perguntas relacionadas às principais influências 
para o aumento das vendas de refrigerantes em 
vasilhames retornáveis, se foi realizado algum tipo 
de pesquisa direcionado ao consumidor, quais 
ações de marketing foram utilizadas para promover 
o produto e se o aspecto ambiental foi relevante 
para a estratégia da empresa. 

Resultados e Discussão

Público consumidor

Inicialmente foi questionado em que tipo de embalagem 
os consumidores costumam comprar o refrigerante, e mais 
de 55% dos entrevistados responderam que compram 
refrigerante em embalagem PET. Pode-se notar que, apesar 
de consumirem refrigerante em PET, os consumidores estão 
preocupados com o que diz respeito ao meio ambiente, 
pois mais de 60% dos consumidores responderam que a 
embalagem ecologicamente correta é a de vidro.

Destaca-se ainda na pesquisa que mais de 60% 
dos consumidores concordam que o refrigerante em 
embalagem de vidro tem um atrativo maior do que em 
embalagem PET. Quando questionados quais seriam 
esses atrativos, a qualidade (no caso presente, o sabor), a 
preservação do meio ambiente e o custo se destacaram, 
somando 91% das respostas. 
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Diante dos resultados apresentados acima, verifica-se 
que há uma grande possibilidade de se obter um aumento no 
consumo de refrigerante em embalagens retornáveis, devido 
à preocupação dos consumidores com o meio ambiente, 
com o custo e com a qualidade (sabor); fatores que, segundo 
os consumidores, servem de influência positiva em relação 
aos refrigerantes em embalagem PET descartáveis.

Marketing estratégico

Um outro questionário foi aplicado na área de marketing 
estratégico da companhia, onde a supervisora da área 
respondeu perguntas relacionadas aos principais fatores 
que influenciaram no aumento das vendas de refrigerante 
em vasilhames retornáveis, se houve algum tipo de pesquisa 
de preferência com o consumidor de refrigerantes em 
vasilhames retornáveis, quais foram as ações de marketing 
que ajudaram a impulsionar as vendas e se o aspecto 
ambiental foi relevante na estratégia da companhia.

Segundo a supervisora da área, os aspectos social 
e econômico da atualidade, alinhados a uma estratégia 
agressiva de propaganda, foram os fatores determinantes 
para o crescimento das vendas de refrigerantes em 
vasilhames retornáveis. Com o aumento do poder de 
compra dos consumidores, o baixo preço foi determinante 
para a estratégia da empresa de promover o refrigerante 
com um valor mais acessível ao consumidor de baixa renda.

As principais ações de marketing utilizadas para 
aumentar as vendas do refrigerante foram as seguintes: 
a) Ações com DA’s – caminhão guerrilheiro, que consiste 
em um caminhão com um alto volume de vasilhames do 
tipo familiar, que é caucionado para um determinado 
DA, onde é realizado um evento com diversas atividades, 
aberto ao público e com o intuito de realizar a distribuição 
dos produtos e vasilhames. b) Projeto Favelas – projeto 
que visa a caucionar uma quantidade alta de produtos 
para DA’s, sendo que estes vão atuar em comunidades 
carentes não atendidas pela distribuição da empresa.

Ao ser questionada sobre a existência de alguma 
pesquisa de preferência do consumidor, ela respondeu 
que sim e que o resultado mais relevante da pesquisa 
foi o de que a maior parte dos consumidores têm em 
mente a questão ambiental, porém reclamam do peso 
e do risco de acidentes originados pela garrafa de vidro. 

Outro fator importante que foi mencionado 
no questionário foi o real motivo para a troca 
do vasilhame de vidro comum para o vasilhame 
ultra. Segundo a supervisora da área, o custo foi 
o principal fator de influência para essa migração, 
pois o vasilhame ultra é cerca de 10% a 15% mais 
barato que o atual, variando de acordo com cada 
SKU.  Além disso, pelo fato de o vasilhame ser mais 
leve, facilita o processo de descarte e produção, 
assim como diminui os riscos de acidentes.

No comparativo dos anos de 2009 a 2011, ocorreu um 
quadro de estabilidade, porém a expectativa de crescimento 
para o ano de 2012 é de 7%, tendo por base o cenário 
econômico atual, a percepção, o comportamento ambiental 
dos consumidores e as campanhas promocionais realizadas 
pela área de marketing da companhia.

Sob o ponto de vista teórico, a pesquisa 
foi importante para que se entendesse como 
funcionam na prática os conhecimentos adquiridos 
sobre estratégias de produção, marketing e de 
meio ambiente na produção de refrigerantes em 
vasilhames retornáveis. Os autores destacados nesta 
pesquisa apontaram que a estratégia, seja qual for 
a adotada pela empresa, se torna importantíssima 
para que os objetivos e metas sejam atingidos, sem 
que ocorra uma queda na qualidade do produto e na 
satisfação dos clientes.

Neste sentido, a estratégia de produção utilizada pela 
empresa pesquisada foi importante para a redução dos 
custos operacionais, baseada na substituição do parque de 
vasilhames, no caso do vasilhame antigo pelo vasilhame ultra, 
que proporcionou uma redução do custo para a aquisição 
desse vasilhame, e com isso houve um reflexo na redução do 
preço final do produto acabado para o consumidor.

Além disso, a substituição das garrafeiras, no caso de 
caixas baixas por caixas altas, contribuiu para a redução 
da perda de vasilhames por quebra, além de promover 
um melhor manuseio desses.

Sobre a questão estratégica de marketing, ficou 
claro na pesquisa que o preço foi determinante para a 
realização de ações promocionais, que buscaram acima 
de tudo atingir o público de baixa renda, oferecendo o 
refrigerante com um baixo preço e, assim, combatendo a 
concorrência com um produto de qualidade reconhecida 
e com atrativos.

Em relação à questão ambiental, ficou claro que 
a empresa se preocupa com esse aspecto, pois ao 
promover o aquecimento das vendas de refrigerantes 
em vasilhames retornáveis de vidro, indiretamente 
está contribuindo para a redução de materiais 
poluentes ao meio ambiente. 

Do mesmo modo, o novo modelo estrutural aqui 
preconizado garante a contribuição a fim de corresponder 
às necessidades econômicas e ambientais da empresa.

As experiências acumuladas demonstram que a 
consolidação das metas propostas é resultante das 
boas práticas cotidianas, prova que o desafiador 
cenário globalizado deve passar por modificações 
independentemente dos índices econômicos pretendidos.

Diante da hipótese estabelecida no trabalho, verificou-
se que tanto o custo quanto a estratégia de marketing, 
alinhada com a questão ambiental, foram importantes 
para impulsionar o aumento das vendas de refrigerantes 
em vasilhames retornáveis. 
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A pesquisa realizada com o público consumidor de 
refrigerantes mostrou a preocupação dos consumidores 
com o meio ambiente, com o preço e com a qualidade do 
produto, o que reforça a questão de que, não só pela visão 
da empresa, mas também pela visão do consumidor, esses 
fatores demonstram a própria importância na preferência 
pelo refrigerante em vasilhames retornáveis.

Além disso, demonstra também que é importante o 
alinhamento entre as estratégias, para que a companhia 
consiga conquistar cada vez mais consumidores de forma a 
atingir o objetivo final, o lucro. Assim, sugere-se que novas 
pesquisas sejam feitas para verificar quais as vantagens 
e desvantagens da REFPET (pet retornável) em relação à 
PET, bem como uma pesquisa a respeito da higienização 
das embalagens, visando a assegurar a confiabilidade e 
fidelização dos clientes.
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Resumo
O tolueno é um hidrocarboneto aromático usado como solvente na cola de sapateiro e dosado através do seu 
bioindicador de efeito, o ácido hipúrico. Foram pesquisados 19 (dezenove) trabalhadores de sapataria da região da 
Grande Vitória, Espírito Santo, para fins de estudos sobre a intoxicação ocupacional pelo tolueno e se o descanso 
do final de semana é suficiente para reduzir significativamente sua concentração urinária. Para análise toxicológica, 
foram coletadas amostras de urina. O método utilizado para determinação do metabólito foi a cromatografia líquida 
de alta eficiência (CLAE). Da população escolhida, 15 (79%) foram do sexo masculino e 4 (21%) do sexo feminino; 13 
(68%) ingeriam bebidas alcoólicas, e destes, 6 (32%) fumavam, todavia não houve relação entre esses hábitos e a 
biodegradação do tolueno. As variações da concentração do ácido hipúrico não foram significativas (p=0,1636); no 
entanto, houve aumento da concentração da segunda para a sexta-feira e diminuição da sexta para a segunda-feira 
subsequente para a maioria das análises realizadas.
Palavras-chave: Tolueno; cola de sapateiro; sapateiros; ácido hipúrico.

Abstract
Toluene is an aromatic hydrocarbon used as solvent in shoemaking glue and measured through its biomarker of effect, 
hippuric acid. We surveyed 19 (nineteen) shoe workers in the region of Vitoria, Espirito Santo, for studies on occupational 
intoxication toluene and the weekend was enough to reduce its urine concentration. For toxicological analysis, urine 
samples were collected for each workers. The method used to determine the metabolite was high performance liquid 
chromatography (HPLC). From the population chosen, 15 (79%) were male and 4 (21%) were female; 13 (68%) drank 
alcohol and from these, 6 (32%) smoked, however there was no relation between these habits and biodegradation 
toluene. Variations of the concentration of hippuric acid were not significant (p = 0.1636), but increased the concentration 
from Monday to Friday and decreased of the Friday to Monday thereafter, in most of the analyzes.
Keywords: Toluene; shoemaking glue; hippuric acid.
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Introdução
Com o avanço da industrialização, observa-se o aumento 
do número de doenças ocupacionais, pois grande parte 
das atividades desenvolvidas em indústrias, ou mesmo 
atividades autônomas, oferecem riscos ao profissional 
que as executa.1 No final da década de 90, foram descritas 
cerca de 70.000 substâncias químicas, que a depender da 
profissão, podem gerar algum tipo de dano à saúde do 
trabalhador.2

Procurando promover a saúde e diminuir as doenças 
relacionadas ao trabalho, o Ministério do Trabalho 
e Emprego tornou obrigatório, através da Norma 
Regulamentadora nº 9, que todos os empregadores e 
instituições que admitem trabalhadores implementem o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), que 
propõe medir e evidenciar os riscos a que os trabalhadores 
estão expostos diariamente e preveni-los.3

A presença de substâncias tóxicas indica a necessidade 
de se estabelecer um programa de monitoramento efetivo 
e sistemático, através da análise de indicadores biológicos 
que devem auxiliar na identificação e quantificação da 
dose biológica ativa da toxina no organismo.4

A toxicologia ocupacional tem grande importância 
socioeconômica, uma vez que visa à qualidade de vida dos 
profissionais expostos a agentes químicos que oferecem 
riscos à saúde. A norma regulamentadora nº 7 prevê 
que todo profissional tem o direito à boa qualidade de 
trabalho, incluindo medidas preventivas.5 Contudo, muitos 
trabalhadores, principalmente autônomos, não usufruem 
desse bem devido a alguns fatores, como a falta de orientação/
fiscalização própria da maioria das empresas.

Para monitorização dessas substâncias químicas, 
utilizam-se análises de biomarcadores, que fazem 
associação direta da substância química presente no 
ambiente com sua concentração no organismo. A 
dosagem é realizada através do próprio agente tóxico e/
ou de seus metabólitos.6,7,8

Os trabalhadores autônomos que utilizam diariamente 
substâncias tóxicas, incluem-se os sapateiros, profissionais 
que utilizam a “cola de sapateiro”, geralmente em locais 
não arejados, com espaço inadequado e sem uso de 
equipamentos de proteção, como aventais, luvas e jalecos.1

A cola de sapateiro contém, dentre outras substâncias, o 
tolueno,9 solvente que, tanto associado quanto puro, oferece a 
quem o utiliza grande risco à saúde, devido sua alta lipossolubilidade, 
nefrotoxicidade, ototoxicidade e capacidade de atravessar a barreia 
hematoencefálica, além de ação narcótica.4,10,11

O tolueno pode ser pesquisado no sangue, no ar 
expirado e por meio de metabólitos na urina, sendo 
esta a amostra mais cômoda, e sua coleta realizada no 
final da jornada de trabalho, de preferência no último 

dia da semana, pois permite identificar o aumento da 
concentração de tolueno ao longo da mesma.3,5 Para tal, o 
ácido hipúrico tem se mostrado um marcador eficiente.6,12

Diante disso, objetivou-se realizar a monitoração 
biológica de sapateiros por meio da dosagem do 
ácido hipúrico urinário, de modo a avaliar a exposição 
ocupacional pelo tolueno nesses profissionais e se um fim 
de semana (sábado e domigo) é suficiente para dimunir a 
concentração urinária.

Material e Métodos
Antes da realização da pesquisa, o trabalho foi submetido ao 
Comitê de Ética em pesquisa da Escola Superior de Ciências 
da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), sendo 
aprovado sob o parecer de número 172/2010.

Desenho de estudo e critérios de inclusão e exclusão dos 
trabalhadores

O estudo foi realizado no modelo de coorte prospectiva, no 
qual as amostras de urina foram coletadas de trabalhadores de 
sapatarias situadas na região da Grande Vitória, nas cidades de 
Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica, no Espírito Santo. 
O estudo foi baseado na intoxicação pelo tolueno, através da 
inalação de seus vapores ocupacionalmente.

Foram incluídos sapateiros de ambos os sexos, 
maiores de vinte e um anos e com mais de três anos de 
profissão utilizando a cola de sapateiro diariamente. 
Foram excluídos do estudo os sapateiros que não 
realizaram a dieta solicitada nas 24 horas anteriores 
à coleta e não se dispuseram a coletar a urina nos 
três dias determinados.

Coleta e processamento das amostras

As amostras de urina foram coletadas em três etapas 
(Quadro 1). Todo o líquido foi armazenado em 
recipientes estéreis de polietileno, de cor âmbar e com 
capacidade de 100 mL.

Os trabalhadores foram orientados quanto à 
necessidade da realização de uma dieta 24 horas 
antes da coleta. Esta solicitava a não ingestão de 
bebidas alcoólicas, café, temperos como mostarda, 
ketchup e maionese, frutas como ameixa e pêssego, 
massa de tomate, refrigerantes, pães, também 
sinalizava para  que não fizessem uso do tabaco, 
conforme indicação do laboratório Hermes Pardini 
para realização do exame.

Para fins de confirmação, no momento após as coletas, 
foi realizado um questionário sobre o uso de bebidas 
alcoólicas, tabaco, antidepressivos e drogas ilícitas.
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As amostras foram coletadas nas sapatarias, 
posteriormente depositadas em bolsa térmica para 
transporte até o laboratório de apoio. Para conservação 
das amostras, as mesmas foram mantidas em temperatura 
em torno de 8 a 10 ºC.

Quadro 1. Método de coleta das amostras de urina para 
dosagem de ácido hipúrico urinário.

Dia Horário Objetivo

1ª 
segunda-

feira

No início da 
jornada de 
trabalho.

Coletar antes do 
contato com a cola 
de sapateiro para 

definir a situação do 
profissional no início 

da pesquisa.

Sexta-feira

No final da 
jornada de 
trabalho.

Coletar depois do 
contato com a cola de 
sapateiro, para avaliar 
o grau de intoxicação 

após uma semana 
em contato com o 

solvente.

2ª 
segunda-

feira

No início da 
jornada de 
trabalho.

Coletar antes do novo 
contato com a cola de 

sapateiro, após um 
fim de semana, para 
avaliar a capacidade 

de degradação 
do solvente pelo 

organismo.

Dosagem de ácido hipúrico 

A quantificação do ácido hipúrico das amostras de urina 
foi realizada em laboratório terceirizado, com metodologia 
recomendada pela Norma Regulamentadora nº 7.3

Análises estatísticas

Para análise dos dados, a estatística descritiva 
incluiu o cálculo da distribuição da frequência para 
as variáveis categóricas e o cálculo da média e erro 
padrão para as variáveis contínuas. A estatística 
analítica foi realiza a partir da verificação da diferença 
entre os valores de ácido hipúrico presente na urina 
dos sapateiros utilizando a análise de variância. Em 
todos os casos, foram consideradas significativas as 
associações quando a probabilidade dos eventos 
assumiu valores inferiores a 0,05.

Resultados e Discussão 
Dos 19 trabalhadores de sapataria cadastrados no período 
de julho a setembro de 2010, 15 (79%) foram do sexo 
masculino e 4 (21%) do sexo feminino. A maior frequência 
de homens é considerada normal nessa profissão. Siqueira 
e colaboradores12 citam que não há diferença os gêneros 
em relação à concentração do ácido hipúrico dosado. 
Contudo, algumas pesquisas em animais demonstram 
que ratos têm maior teor de citocromo P450 que ratas, 
logo, a eliminação do tolueno será mais rápida, em se 
tratando de sua principal via de biodegradação. Dessa 
forma, poderão ser observadas concentrações menores 
no sangue aumentando-as na urina.1

Quando os trabalhadores foram questionados em 
relação ao tempo de serviço, observou-se que 50% 
da população estudada estavam na faixa etária dos 
21 aos 30 anos, e que o menor tempo de serviço é de 
5 anos. Grãdinariu e colaboradores1 fizeram um estudo 
imunológico com 61 trabalhadores de uma fábrica de 
calçados onde indicou o aumento de IgE dos funcionários 
com mais de cinco anos de trabalho, e ainda revelou, 
através de exames clínicos, que 30% da população 
estudada apresentou casos de síndromes de alergia 
respiratória e 33,3% apresentaram distúrbios alérgicos 
oculares, enquanto no grupo controle esses achados não 
foram relatados. Outro fato importante a ser informado 
foi que nenhum dos sapateiros utilizava equipamento de 
proteção individual (EPI) no momento da coleta, sendo 
que a justificativa para essa falta foi que não gostavam de 
usar os EPIs, pois atrapalhavam o serviço.

De acordo com as respostas dadas ao questionário 
realizado, nenhum dos sapateiros utilizava drogas ilícitas 
(maconha, crack, cocaína, entre outras) ou antidepressivos. 
Em relação à bebida, treze (13) relataram que bebiam 
“socialmente” e, destes, seis (6) faziam uso de cigarro.

Não houve diferença significativa na excreção do 
ácido hipúrico entre sapateiros que fumam e/ou ingerem 
bebidas alcoólicas da dos que não possuem esses 
hábitos, durante as três coletas (Tab.1), assim como 
visualizado nos resultados apresentados por Grãdinariu 
e colaboradores1 e Rodríguez.11 Alguns estudos, no 
entanto, relatam que ingerir bebidas alcoólicas pode 
inibir a biodegradação do tolueno, influenciado pela 
competição do mesmo sítio ativo, aumentando, assim, 
sua concentração no sangue e, consequentemente, 
diminuindo sua eliminação pela urina, de modo similar 
ao que acontece com o tabagismo, consumo de drogas 
e a combinação dos dois hábitos (fumar e ingerir 
bebidas alcoólicas). Essa interação afeta a eliminação 
de metabólitos e pode interferir na desintoxicação do 
fígado, podendo prejudicá-lo.3,11
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Dos valores encontrados, nenhum ultrapassou o índice 
máximo (IBMP= 2,5 g/g de creati nina) permiti do pelo 
Ministério do Trabalho e do Emprego (a ultrapassagem 
desse valor signifi caria uma exposição excessiva ao 
tolueno). Apenas uma concentração ultrapassou o valor 
de referência preconizado na NR7 3 para pessoas não 
expostas ocupacionalmente.

Comparando as concentrações de ácido hipúrico 
urinário dos trabalhadores obti das nos três dias analisados, 
pode-se assumir que não houve diferenças signifi cati vas 
(Kruskal-Wallis, p=0,1636) (Fig.1), o que corrobora com 
outros estudos realizados com profi ssionais em contato 
ocupacional com o tolueno.1,9,11,13,14

Tabela 1. Estatí sti ca descriti va da população de sapateiros 
estrati fi cada mediante hábitos sociais nos respecti vos 
dias de coleta de urina.

Dias de cole-
ta de urina

Ácido hipúrico (g/g creati nina)

Apenas ingere 
bebida alcoólica

Fuma e ingere 
bebida alco-

ólica

Não fuma e 
nem ingere 
bebida alco-

ólica
1ª segunda-

-feira 0,32
a
 ± 0,11 0,21

a
 ± 0,06 0,27

a
 ± 0,05

Sexta-feira 0,31ª ± 0,04 0,54
a
 ± 0,23 0,35

a
 ± 0,05

2ª segunda-
-feira 0,38

a
 ± 0,07 0,20

a
 ± 0,04 0,24

a
 ± 0,05

Figura 1. Concentração de ácido hipúrico (g/g de 
creati nina) na população de sapateiros nos três dias de 
coleta avaliados.

As concentrações de ácido hipúrico da maioria das 
amostras das segundas-feiras analisadas foram menores 
quando comparadas às concentrações da sexta-feira (Fig.2). 

Resultado previsto pelo fato dos trabalhadores estarem 
iniciando a jornada de trabalho semanal na segunda-feira e 
não terem ainda contato com a cola de sapateiro, enquanto 
a sexta-feira signifi ca o fi m da jornada de trabalho.

Os valores da sexta-feira refl eti rem a absorção 
de tolueno ati vo e sua biotransformação ao longo da 
semana1,3,4, e os valores da segunda-feira representarem 
o efeito do fi nal de semana, ou seja, período de não 
exposição ao tolueno, à biodegradação do mesmo.

Figura 2. Frequência absoluta de indivíduos em relação à 
concentração de ácido hipúrico urinário (g/g de creati nina).

Tomando-se os resultados individualmente, pode-se 
observar que houve aumento da concentração do ácido 
hipúrico em quatro (21%) amostras de urina examinadas, 
isso comparando segunda e sexta-feira. Porém, houve 
sapateiros que não seguiram esse padrão e diminuíram 
a concentração do metabólito de segunda para sexta-
feira. Esses profi ssionais, quando questi onados sobre a 
roti na de trabalho, relataram que não ti veram contato 
com a cola em todos os dias da semana, fazendo apenas 
trabalhos de pintura e pequenos consertos nos calçados.

Na segunda-feira de coleta de urina após o fi m de 
semana observa-se que as concentrações de ácido hipúrico 
se manti veram menores ou iguais às da sexta-feira, 
mostrando que o fi m de semana foi sufi ciente, na maioria 
dos casos, para diminuir a concentração do tolueno. Todavia, 
essa afi rmação deve ser avaliada com auxílio de outros 
parâmetros de estudo. Oga e colaboradores,4 consideram 
existi r diversos fatores que podem infl uenciar a eliminação 
do tolueno, como os genéti cos, ambientais e fi siológicos.

Nas concentrações que aumentaram de sexta para 
segunda-feira, os sapateiros relataram que trabalharam 
durante o fi nal de semana. Assim, o tempo decorrido até 
a coleta (segunda-feira) não foi adequado, ocasionando 
a não eliminação esperada do tolueno por meio da 
biodegradação do ácido hipúrico. 

* Não houve frequência de indivíduos. Os dados estão dispostos 
em média ± erro padrão. Letras diferentes nas colunas indicam 
diferença signifi cati va pelo test-Tukey (p<0,05).
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Os dados mostram que existiu um aumento da 
concentração do ácido hipúrico durante a semana proveniente 
da exposição ocupacional ao tolueno presente na cola de 
sapateiro. Vale ressaltar que a não utilização de medidas 
de segurança preconizadas para manipulação da cola de 
sapateiro aumenta a exposição ao tolueno e seus efeitos. 

Por fim, o monitoramento ambiental mostra-se 
importante em áreas que expõem o indivíduo durante 
sua ocupação, devendo propor-se a avaliá-lo em suas 
particularidades físicas (peso, altura, etc.), psicológicas 
e/ou neurológicas, através de uma variedade de exames 
que poderão expressar com segurança a saúde dos 
trabalhadores, além de oferecer dados para estudos 
de doença ocupacionais, geralmente escassos ou 
incompletos, como se observa em relação ao tolueno.
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Resumo

Alguns microrganismos são constituintes da microbiota humana e podem se comportar de forma não patogênica 
para a maioria dos indivíduos sadios. Porém, atualmente, microrganismos antes considerados não patogênicos estão 
associados a uma ampla gama de infecções, tornando-se um problema de saúde pública. O objetivo do presente 
estudo foi identificar a microbiota (bactérias, fungos e formas de resistência de parasitos) presente em barras de 
ferro de ônibus da Grande Vitória-ES, de rota hospitalar e alternativa, avaliando a susceptibilidade antimicrobiana das 
colônias isoladas. Foram coletadas 40 amostras no mês de outubro de 2010, utilizando-se swab estéril com meio de 
transporte Stuart® e posterior identificação bioquímica de bactérias e micromorfológica de fungos. Essas amostras 
foram semeadas em ágar sangue, MacConkey e Sabouraud, e analisadas no Laboratório Escola - Faculdade Pio XII. 
Utilizou-se o método de Graham (1941) para identificação de parasitos e formas de resistência. As espécies mais 
encontradas nas duas rotas foram Staphylococcus coagulase-negativas e Enterobactérias. Encontraram-se poucas 
formas de resistência de parasitos, sendo predominantes cistos de Entamoeba coli. Atualmente, não há registros de 
infecções decorrentes da utilização de meios de transporte coletivos, mas deve haver implantação de medidas básicas 
de higiene para que esses locais não se tornem meios de disseminação de microrganismos multirresistentes. 
Palavras-chave: microrganismos, microbiota humana, susceptibilidade antimicrobiana.

Abstract

Some microorganisms are constituents of the human microbiota and may behave in a non-pathogenic for most healthy 
individuals. But, recently micro-organisms not previously considered pathogenic are associated with a wide range of 
infections, becoming a public health problem. The aim of this study was to identify the microflora (bacteria, fungi 
and forms of resistance to parasites) present in iron bars of the bus Grande Vitória-ES, hospital and alternative route, 
evaluating the susceptibility anti-microbial of the isolated colonies. 40 samples were collected in october 2010 using a 
sterile swab with Stuart® transport medium and further biochemical identification of bacteria and micromorphological 
of fungi. These samples were plated on Blood agar, MacConkey and Sabouraud and analyzed at the Laboratory School 
– Faculdade PIO XII. We used the method of Graham (1941) for identification of parasites and forms of resistance. The 
species most commonly found on the two routes were coagulase negative Staphylococcus and Enterobacterias. They 
met little resistance forms of parasites, and predominant cysts of Entamoeba coli. Currently there are no reports of 
infections resulting from the use of public transport, but there must be implementation of basic hygiene to ensure that 
these sites do not become means of dissemination of multidrug-resistant microorganisms.
Keywords: microorganisms, human microbiota, susceptibility anti-microbial.
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Introdução

Os microrganismos são encontrados em todos os 
lugares, sendo constituintes da microbiota normal. 
Embora somente uma minoria dos microrganismos seja 
patogênica, o conhecimento prático é necessário, pois 
podem ser nocivos às pessoas doentes e debilitadas.1

Os microrganismos membros da microbiota humana 
podem existir como mutualistas, quando protegem o 
hospedeiro competindo por microambientes de forma 
mais eficiente que patógenos comuns (resistência 
à colonização), produzindo nutrientes importantes 
e contribuindo para o desenvolvimento do sistema 
imunológico; comensais, quando mantêm associações 
aparentemente neutras sem benefícios ou malefícios 
detectáveis e oportunistas, quando causam doenças 
em indivíduos imunocomprometidos devido à infecção 
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, terapia 
imunossupressora de transplantados, radioterapia, 
quimioterapia anticâncer, queimaduras extensas ou 
perfurações das mucosas.2

Doença infecciosa é uma manifestação clínica de 
um desequilíbrio no sistema parasito-hospedeiro-
ambiente, causado pelo aumento da patogenicidade 
do parasita em relação aos mecanismos de defesa 
anti-infecciosa do hospedeiro, ou seja, quebra-se 
a relação harmoniosa entre as defesas do corpo 
e o número de virulência dos germes, propiciando 
a invasão deles nos órgãos do corpo. Alguns 
microrganismos possuem virulência elevada, 
podendo causar infecção ao primeiro contato, 
independente das defesas do hospedeiro. Outros, 
usualmente encontrados na microbiota normal, não 
são tão virulentos, mas podem infectar o organismo 
se diminuída a capacidade de defesa. A capacidade 
de defesa anti-infecciosa é multifatorial, pois é 
influenciada pela idade (bebês e idosos), estado 
nutricional, doenças e cirurgias, stress, uso de 
corticóides, quimioterapia, radioterapia, doenças 
imunossupressoras (HIV, leucemia), fatores climáticos 
e precárias condições de higiene e habitação.3

Estudos já realizados demonstram que microrganismos 
podem colonizar e sobreviver em diferentes objetos 
inanimados, tanto de ambientes hospitalares e não 
hospitalares, assim como em pessoas, atuando como 
veiculadores desses microrganismos, tornando-se focos 
potenciais de contaminação.4

O aparecimento de bactérias multirresistentes 
(BMR) no ambiente hospitalar tem sido frequente 
nas últimas décadas, podendo haver transmissão 
destas entre os hospitais, por meio de funcionários 
ou pacientes portadores.5

Desde a sua instituição como suporte terapêutico, as 
drogas antimicrobianas têm reduzido a mortalidade, mas 
não a persistência de doenças infecciosas. Devido ao uso e 
abuso, estas drogas estimulam a evolução bacteriana em 
direção ao desenvolvimento de resistência, pela busca de 
novos mecanismos de adaptação, que são transmitidos às 
novas gerações. Desde então, esse fenômeno tem adquirido 
uma importância considerável em saúde pública.6,7

A resistência aos antimicrobianos é um fenômeno genético, 
relacionado à existência de genes contidos no microrganismo 
que codificam proteínas que alteram diferentes mecanismos 
bioquímicos ou proporcionam modificações na estrutura 
celular que impedem a ação das drogas.8

É necessário conhecer as fontes de contaminação 
para que sejam estabelecidas prioridades de atuação e, 
também, medidas corretivas e preventivas.9

Rotas de ônibus do transporte coletivo possuem uma grande 
circulação de pessoas, tornando-se fômite para disseminação 
de bactérias, fungos e parasitos para seus usuários.4 

Os problemas associados à urbanização incluem, 
além da concentração exagerada de pessoas, o 
aumento da poluição do ar e da água e a redução do 
controle sanitário. Nesse âmbito, barras para as mãos 
em ônibus são carreadoras de espécies bacterianas, 
podem também ser carregadas pelo ser humano, do 
ambiente hospitalar para os ônibus, e destes para os 
domicílios, podendo deslocar linhagens bacterianas 
multirresistentes, aumentando o risco de infecções 
comunitárias graves.10

O presente trabalho tem por objetivo identificar 
a microbiota de bactérias, fungos e formas de 
resistências de parasitos em duas rotas de ônibus 
do transporte coletivo da Grande Vitória, ES, sendo 
uma hospitalar e outra alternativa, demonstrando 
as espécies mais encontradas e seu grau de 
susceptibilidade antimicrobiana.

Como contribuição, esta pesquisa vai levantar a 
possibilidade do transporte coletivo ser um local de 
potencial existência de microrganismos, recomendar 
as práticas necessárias à solução do problema, como 
programas de conscientização dos indivíduos, sua 
orientação e educação em higiene.

Material e Métodos

Delimitação do estudo

Trata-se de um estudo descritivo de identificação da 
presença de bactérias, fungos e formas de resistência de 
parasitos existentes em corrimão e haste para as mãos de 
transporte coletivo.
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Critérios de inclusão

Os ônibus escolhidos para avaliação no presente estudo 
foram selecionados com o critério de uma linha ser de rota 
hospitalar e outra linha ser de rota alternativa, na qual não 
há em seu trajeto hospitais, clínicas e postos de saúde. Desse 
modo, pôde-se diferenciar a microbiota presente nessas 
duas linhas distintas e avaliar o perfil de susceptibilidade 
frente a algumas drogas antimicrobianas.

Obtenção de amostras e isolamento microbiano

As coletas foram realizadas em duas linhas de ônibus 
distintas, sendo uma com rota hospitalar e outra não, 
totalizando 20 amostras por semana, e ao final de 2 
semanas, obtendo-se um total de 40 amostras. Ambas as 
linhas fazem seu trajeto circular, possuindo como ponto 
final a garagem da empresa de transporte. 

O interior do veículo foi dividido em dois locais de 
coleta que apresentam maior probabilidade de contato 
com os passageiros: a barra de ferro localizada na parte 
anterior dos veículos e a barra central vertical. Desse 
modo, também foram avaliados os passageiros que não 
ultrapassaram a roleta.

Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária11, a 
semeadura para cultivo pode ser feita com o próprio swab 
(do meio de transporte), ou amostra do material removida 
com alça (estéril) flambada e semeada de forma a obter 
um gradiente decrescente de concentração do inóculo, que 
permita o isolamento de todas as colônia diferentes.

Dessa forma, foram realizadas coletas de amostras das 
barras para as mãos, com o auxílio de swabs em meio de 
transporte Stuart®, para isolamento de bactérias e fungos 
e fita gomada para visualização de parasitos pela técnica 
de Graham.12

As amostras foram encaminhadas ao Laboratório 
- Escola de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências 
Biomédicas do Espírito Santo (Faculdade Pio XII), 
para análise e semeaduras em placas de ágar sangue, 
MacConkey e Sabouraud. 

Identificação bacteriana

A identificação das bactérias foi realizada de acordo com 
as características morfológicas e bioquímicas. As amostras 
coletadas foram semeadas em meios de cultura sólidos 
e incubadas por 72 horas a 36°C, realizando-se após a 
incubação a leitura das placas ─ através das características 
morfológicas das colônias ─ de acordo com o tamanho, 
cor, forma, textura, reações de hemólise, coloração de 
Gram e provas bioquímicas confirmatórias das colônias. 
As bactérias isoladas foram submetidas ao teste de 

susceptibilidade antimicrobiana, por meio do método de 
disco-difusão em ágar.13 Também foi realizado o método 
de Gram que permite a classificação de bactérias em dois 
grupos, Gram-positivas e Gram-negativas, de acordo com 
as diferenças de composição da parede celular.

As identificações das espécies bacterianas isoladas 
foram realizadas através dos testes de PYR (PROBAC DO 
BRASIL®), coagulase (COAGU-PLASMA, LABORCLIN®) e 
da realização de série bioquímica contendo os seguintes 
extratos (HIMEDIA®): citrato, malonato, ureia, meio SIM – 
sulfato, indol, motilidade -, maldo lisina descarboxilase e 
ágar arabinose base.

A identificação fúngica 

A identificação fúngica foi realizada através do 
exame microscópico direto e confirmada pela técnica de 
microcultivo em lâmina. Para realização do microcultivo, 
foi utilizado o ágar fubá, que estimula a formação de 
estruturas de frutificação e permite distinguir diferentes 
espécies fúngicas.14

Identificação parasitológica

Para coleta do material, utilizou-se o método de Graham. 
Essa técnica consiste em colar uma fita adesiva transparente 
de 6 cm por 5 ou 6 vezes sobre cada local de coleta nos 
ônibus e, posteriormente, fixá-la longitudinalmente sobre 
a lâmina devidamente identificada.12 As lâminas foram lidas 
no aumento de 10X e 40X.

Avaliação do perfil de susceptibilidade antimicrobiana

A avaliação do perfil de susceptibilidade antimicrobiana 
foi realizada através do método de Kirby e Bauer, ou disco-
difusão em ágar. Por meio desse método foi realizado o 
D-teste e a detecção dos seguintes perfis de resistência: 
MARSA (Staphylococcus aureus resistentes à meticilina), 
ESBL (Beta-lactamase de amplo espectro) e AMPc (Beta-
lactamase Ampc). 

D-teste - Resistência a macrolídeos, lincosaminas e 
estreptogramina – A presença do gene erm

Para observar a presença dos genes erm, é necessário 
realizar o teste de indução utilizando as drogas eritromicina e 
clindamicina. As colônias de escolha foram retiradas através 
de alça bacteriológica estéril e repicadas em ágar sangue. 
Após o repique, parte da colônia foi diluída em solução 
fisiológica estéril, e semeada em placa de ágar Mueller 
Hinton, utilizando-se o método para detecção do gene erm 
─ D-Teste.15 De acordo com a CLSI,16 o teste se procede pela 
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indução por eritromicina que permite verificar a resistência 
dos microrganismos à clindamicina. A resistência para ambos 
antimicrobianos decorre da existência do gene erm, sendo 
que a verificação da resistência à clindamicina só é possível in 
vitro, por meio da indução pela eritromicina. O teste ocorre 
pela aproximação dos discos, sendo que a positividade se 
dá pela visualização de um “D”. As placas foram incubadas a 
36°C, no período de 24 horas.

Detecção de linhagens resistentes à oxacilina/meticilina 
(ORSA/MRSA) – A presença do gene mecA

Para a detecção do gene mecA, foram utilizados discos de 
oxacilina e cefoxitina. Com uma alça bacteriológica estéril 
foi retirada parte de uma colônia de Staphylococcus sp., 
repicada em ágar sangue e diluída em solução fisiológica 
estéril. Semeou-se em ágar Mueller Hinton, inserindo 
discos de cefoxitina e oxacilina na distância de 3cm, 
incubando-se a 36° C por 48 horas.

Detecção de linhagens de bactérias Gram-negativas 
resistentes à betalactamase de espectro estendido (ESBL) 
e produtoras de betalactamase do tipo AmpC

O método de discos combinados consiste na utilização 
de discos de cefotaxima e ceftazidima associados e não 
associados ao ácido clavulânico. A difusão do disco 
ocorre com o inóculo devidamente ajustado na escala de 
McFarland, incubação por 18 a 20 horas, de 33 a 35° C 
e posterior medida dos halos. Não foram realizados os 
testes de ESBL e AMPc, uma vez que não foram isolados 
números suficientes de bactérias para realização do teste, 
pelo fato de serem amostras ambientais.17

Resultados e Discussão

Atualmente, sabe-se que microrganismos são encontrados 
praticamente em todos os lugares, podendo se multiplicar 
e sobreviver em uma ampla gama de reservatórios e 
serem transportados para um novo hospedeiro. Além dos 
organismos bacterianos, deve-se dar atenção também aos 
organismos eucariontes, como os fungos, que também 
podem ser encontrados na microbiota dos seres humanos.4

No presente estudo, foi avaliado o perfil de sensibilidade 
de Staphylococcus coagulase-negativo frente aos 
antimicrobianos, e identificadas formas de resistência de 
parasitos, a partir de amostras obtidas de barras para as 
mãos de ônibus de linha alternativa e hospitalar dos ônibus 
da Grande Vitória-ES. Tanto na rota hospitalar quanto na 
rota alternativa foi detectada a presença de microrganismos 
que podem provocar infecções (desde simples dermatites, 
abscessos a infecções mais severas).

Em geral, foram coletadas 40 amostras, das quais 36 
foram positivas, sendo 17 de rota hospitalar ─ 9 isoladas 
do corrimão de entrada e 8 do corrimão central - e 19 de 
linha alternativa - 9 isoladas do corrimão de entrada e 10 
isoladas do corrimão central. 

Dos Staphylococcus isolados, todos foram coagulase-
negativo, e somente em duas amostras foram isoladas 
bactérias Gram-negativas, identificadas como Enterobacter 
spp. As enterobactérias isoladas foram provenientes 
em ambas as rotas do corrimão de entrada, sendo uma 
de cada rota, enquanto os Staphylococcus coagulase-
negativo foram isolados tanto da entrada quanto da haste 
central, como está demonstrado na Tabela 1.

Após o isolamento,  essas amostram foram 
avaliadas ainda quanto ao perfil de susceptibilidade 
aos antimicrobianos. Não foram isolados fungos, 
provavelmente devido ao meio de transporte utilizado 
não ser específico para esses microrganismos.

Tabela 1. Frequência absoluta de isolados microbianos   
em rota hospitalar e alternativa de ônibus.

Tipo de amostras Microrga-
nismos

Número de amostras

(+) (-) Total

Hospitalar

Cor-
rimão 

Entrada

SCN 8 1
10Enterobac-

ter lemino-
rella

1 0

Haste 
Central SCN 8 2 10

Alternativa

Cor-
rimão 

Entrada

Enterobac-
ter agglo-

merans
1 1

10

SCN 8 0

Haste 
Central SCN 10 0 10

Total 36 4 40

SCN - Staphylococcus coagulase-negativo

Para os testes de susceptibilidade, os resultados foram 
divididos de acordo com a rota do transporte, conforme 
observado nos Quadros 1 e 2, e os valores obtidos foram 
interpretados com o auxílio das Tabelas 2 e 3, que determinam 
o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos.

Resistência a macrolídeos, lincosaminas e estreptogramina 
– A presença do gene erm

Na análise do método D-teste (CLI-ERI), utilizado para a 
detecção de Staphylococcus sp., não houve resultado 
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positivo em nenhuma das amostras positivas, ou seja, não 
ocorreu a formação de achatamento de halo (forma de 
“D”), caracterizando o gene das bactérias isoladas através 
de indução por meio da eritromicina que permite verificar 
a resistência dos microrganismos  à clindamicina. Porém, 
dessas amostras positivas, em 34 houve positividade para 
estafilococos, e as outras 2 foram identificadas como 
enterobactérias. Desse modo, em 100% das amostras 
positivas, não foi detectado o gene erm, sendo todos 
os microrganismos isolados sensíveis a macrolídeos, 
lincosaminas e estreptogramina.

Detecção de linhagens resistentes a oxacilina/meticilina 
(ORSA/MRSA) – A presença do gene mecA

Em relação à detecção de MRSA, foram utilizados dois 
métodos para reconhecer a presença de cepas resistentes 
- inclusão de discos de cefoxitina e oxacilina (meticilina).

O Quadro 1, correspondente à linha hospitalar, 
demonstrou nos testes antimicrobianos de um 
total de 20 amostras, sensibilidade à oxacilina em 
13 delas, sendo estas confirmadas pelo disco de 
cefoxitina. Apenas 3 amostras foram resistentes 
à oxacilina das quais 2 foram confirmatórias no 
teste de resistência - screening.  Esses valores 
demonstram a ausência do gene mecA  em todas 
as amostras sensíveis às drogas estudadas.

O Quadro 2, correspondente à linha alternativa, 
demonstrou nos testes antimicrobianos de um 
total de 20 amostras, sensibil idade à oxacil ina 
em 12 delas, sendo 9 confirmadas pelo disco de 
cefoxitina. Apenas 7 amostras foram resistentes 
à oxacil ina, das quais 3 foram confirmatórias no 
teste de screening.  Esses valores demonstram a 
ausência do gene mecA  na maioria das amostras 
analisadas.

Em algumas amostras, não houve crescimento de 
nenhum microrganismo, tanto para rota hospitalar como 
para rota alternativa.

Tabela 2. Critérios interpretativos de oxacilina para teste 
de difusão do disco.17

Microrganismo
Halo de inibição 

(mm)
S I R

Staphylococcus aureus ≥ 13  - ≤ 10

Staphylococcus coagulase-
-negativo ≥18 - ≤ 10

S= sensível; I= intermediário; R= resistente;

Tabela 3. Triagem de Staphylococcus spp. e ORSA/MRSA 
com disco de cefoxitina.

Microrganismo Halo de inibição (mm)

Staphylococcus aureus ≤ 19* ≥ 20**

Staphylococcus coagulase-
negativo ≤ 24* ≥ 25**

*reportar como oxacilina resistente; **reportar como 
oxacilina sensível.

Quadro 1. Avaliação das provas bioquímicas e perfil de 
sensibilidade de Staphylococcus spp.- rota hospitalar.

Rota
Antimicrobianos D-Teste

CLI- ERI Coagu-
lase

OXA Gene 
mecA CFO Gene 

mecA
Gene 
erm

 HE 25 - 31 - - ×
HC 20 - 28 - - ×
HE 2 + 15 + - ×
HC 24 - 33 - - ×
 HE 26 - 36 - - ×
HC 23 - 35 - - ×
HE 22 - 35 - - ×
HC 19 - 30 - - ×
 HE 27 - 31 - - ×
HC 22 - 26 - - ×
HE 19 - 24 + - ×
HC * * * * - ×
 HE 15 + 20 + - ×
HC 25 - 32 - - ×
HE * * * * - ×
HC * * * * - ×
 HE • • • • - ×
HC 28 - 30 - - ×
HE 20 - 25 - - ×
HC 10 + 25 - - ×

(HE) - Hospitalar Entrada; (*) - Não houve crescimento 
significativo; (HC) - Hospitalar Central; (-) - Não há 
presença do gene mecA ou erm; (×) - Não houve reação; 
(+) - Há presença do gene mecA ou erm; (•) - Não foi feita 
leitura do antibiograma

Detecção de linhagens de bactérias Gram-negativas 
resistentes à betalactamase de espectro estendido 
(ESBL) e produtoras de betalactamase do tipo AmpC

ESBL e AMPc seriam realizados nas bactérias Gram-negativas, 
porém,  pelos resultados obtidos nos repiques, não foram 
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isolados números suficientes de bactérias para realização do 
teste. Desse modo, não houve a presença de bactérias ESBL e 
AMPc positivas, o que pode ser explicado pelo pequeno número 
de amostras isoladas e pelo fato de serem amostras ambientais.

No atual estudo, encontrou-se uma baixa ocorrência de 
microrganismos considerados patogênicos. Porém, como 
apresentam riscos para determinados grupos já citados, deve 
haver conscientização entre passageiros e funcionários das 
empresas de transporte, de que medidas básicas de higiene 
podem prevenir doenças cutâneas. Apesar de não se ter dados 
de desenvolvimento de doenças infecciosas decorrentes 
da utilização dos ônibus aqui no Estado, os microrganismos 
encontrados podem vir a se tornar patógenos potenciais e podem 
afetar o indivíduo que estiver imunologicamente debilitado.

Quadro 2. Avaliação das provas bioquímicas e perfil de 
sensibilidade de Staphylococcus spp.- rota alternativa.

Rota
Antimicrobianos D-Teste  

CLI-ERI Coagu-
lase

OXA Gene 
mecA CFO Gene 

mecA
Gene 
erm

 AE 26 - 30 - - ×
AC 27 - 21 + - ×
AE 24 - 22 + - ×
AC 17 + 25 - - ×
 AE 35 - 34 - - ×
AC 28 - 24 + - ×
AE 22 - 31 - - ×
AC 22 - 33 - - ×
 AE 22 - 30 - - ×
AC 24 - 28 - - ×
AE 26 - 28 - - ×
AC 16 + 27 - - ×
 AE 30 - 30 - - ×
AC 18 - 25 - - ×
AE 0 + 22 + - ×
AC 15 + 18 + - ×
 AE * * * * - ×
AC 0 + 12 + - ×
AE 15 + 25 - - ×
AC 17 + 25 - - ×

(AE) - Alternativa Entrada; (*) - Não houve crescimento significativo; 
(AC) - Alternativa Central; (-) - Não há presença do gene mecA ou erm; 
(×) - Não houve reação; (+) - Há presença do gene mecA ou erm

Formas de resistência parasitológica

Nas pesquisas de formas de resistência de parasitos, foram analisadas 
40 lâminas, sendo positivas em 28 delas, nas quais encontraram  
apenas cistos de amebas: Entamoeba coli (predominante na maioria 
das lâminas), E. histolytica e Endolimax nana (encontrada em poucas 
lâminas).  Não foram encontrados helmintos (Tab.4).

As parasitoses podem ser adquiridas através de mãos 
sujas levadas diretamente à boca, tanto por adultos como 
por crianças.18 A Tabela 6 demonstra o valor encontrado 
da espécie Entamoeba coli, seguido da Endolimax nana e 
da Entamoeba histolytica. Essas espécies são consideradas 
indicadores das condições socioeconômico-sanitárias, os 
principais meios de contaminação por estes parasitas, 
pode ser pelo contato com o solo e pela precariedade da 
conscientização sanitária.19,20 Além disso, pode sugerir a 
presença de comportamentos relacionados à falta de 
higiene como a inadequada lavagem das mãos.19,20,21,22

Tabela 4. Identificação de formas de resistência em rota 
hospitalar e alternativa.

Rota

Corrimão 
Entrada

Formas de Resis-
tência

Amos-
tras (+) Total

Hospita-
lar

Entamoeba coli 9
10

Endolimax nana 1

Haste Cen-
tral

Entamoeba coli 3
10

Endolimax nana 1

Alterna-
tiva

Corrimão 
Entrada

Entamoeba coli 5

10Entamoeba his-
tolytica 1

Endolimax nana 1

Haste Cen-
tral

Entamoeba coli 6
10

Endolimax nana 1

    Total 28 40

Outra forma de contaminação é através da ingestão de ovos, 
cistos, larvas e adultos de helmintos e protozoários encontrados 
no solo, podendo os ovos e os cistos ser levados pela poeira aos 
alimentos ou serem arrastados por correntes de água.23

Das espécies de amebas que parasitam o intestino humano, 
a Entamoeba histolytica é, sem dúvida, a mais patogênica, com 
marcante habilidade para lesar tecidos do hospedeiro.24 Segundo 
a Organização Mundial de Saúde25, a amebíase é definida pela 
presença de E. histolytica no intestino humano, causando ou 
não sintomas. Essa parasitose apresenta ampla distribuição 
geográfica, com alta prevalência em regiões tropicais, onde as 
condições de higiene e conscientização sanitária são consideradas 
deficientes.26

Neste trabalho, foi encontrada em apenas uma lâmina 
a presença de E. histolytica, como mostra a Tabela 6. Ao 
final das coletas, obtivemos um total de 40 lâminas, sendo a 
contaminação visualizada em maior quantidade no corrimão de 
entrada de ambas as rotas, fato justificado pela entrada ser local 
de acesso de todos os passageiros. Com base na quantidade de 
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parasitos encontrados e em sua patogenicidade, as espécies 
encontradas podem ser consideradas, em sua maioria, do 
tipo comensais, que não causam danos ao hospedeiro, 
demonstrando dessa forma que as condições de higiene da 
população da Grande Vitória não estão satisfatórias.19,20

O fato de não ter sido detectada nenhuma forma de helmintos 
pode se dever a alguns fatores, como: o método utilizado (Graham) 
não apresentar boa sensibilidade para tal, uma vez que foram 
coletadas amostras ambientais; e/ou a ocorrência de helmintos na 
população estudada, de um modo geral, ser baixa. 

Este trabalho demonstrou que os ônibus de transporte 
coletivo também podem atuar como reservatório de 
microrganismos. Encontrou-se, no atual estudo, uma baixa 
ocorrência de microrganismos nas barras para as mãos dos ônibus 
das rotas hospitalar e alternativa, quando comparado com estudos 
realizados em outros estados e países, sendo uma provável 
consequência da limpeza diária dos ônibus do transporte urbano 
da Grande Vitória-ES. Porém, mesmo com uma baixa frequência 
de microrganismos , pode ocorrer recolonização da microbiota 
dos usuários, assim como do ambiente, durante a utilização 
desses transportes, tornando-se um risco para passageiros com 
saúde debilitada, como transplantados e soropositivos.

Deve-se haver manutenção no saneamento básico, melhoria nas 
condições socioeconômicas e na educação da população, visto que 
esses são fatores contribuintes para a infecção por enteroparasitoses, 
bactérias e fungos. Além disso, medidas básicas de prevenção como 
a lavagem constante das mãos devem ser implementadas na região 
estudada. Caso contrário, pode-se tornar um problema de saúde 
pública, sendo necessária a conscientização da população para 
prevenção das doenças parasitárias.

Agradecimentos

À Faculdade PIO XII pelo financiamento do projeto de pesquisa.

Referências

1. Tortora GJ, Funke BR, Case CL. 2005. Microbiologia. 
São Paulo: Editora Artmed 8ed.

2. Madingan MT, Martinko JM, Parker J. 1996. Biology 
of microorganisms, Prentice Hall, NJ, USA, 8ed.

3. Brasil. 2003. Manual de Biossegurança para Serviços de 
Saúde. Carla Maria Oppermann, LiaCapsi Pires, Porto Alegre.

4. Rodrigues APC, Nishi CYM, Guimarães ATB. 2006. 
Levantamento de bactérias, fungos e formas de resistência de 
parasitos em rotas de ônibus do transporte coletivo de Curitiba, 
Paraná. Revista Unicen. de Biologia e Saúde 2,2:24-31.

 5. Tresoldi AT, Barison EM, Pereira RM, Padoveze, MC, Trabasso P. 2000. 
Fatores de risco relacionados à aquisição de bactérias multirresistentes em 
unidade de internação pediátrica. Jornal de Pediatria 76,4:275-270.

6. Levy SB. 1998. The Challenge of antibiotic resistance.
Scientific American, 278,3:32-39.

7. Rapini LS, Teixeira JP, Martins NE, Cerqueira MMOP, Souza MR, 
Penna CFAM. 2004. Perfil de resistência antimicrobiana de cepas de 
Staphylococcus sp. isoladas de queijo tipo coalho. Arquivo Brasileiro 
de Medicina Veterinária e Zootecnia 56,1:130-133.

8. Tavares W. 2000. Bactérias Gram-positivas 
problemas: Resistência do Estafilococo, do Enterococo 
e de Pneumococo aos antimicrobianos. Revista da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 33,3:281-301.

9. Contreras CC, Bromberg R, Cipolli KMVAB, Myagusku 
L. 2002. Higiene e Sanitização na Indústria de Carnes e 
Derivados. São Paulo: Varela.

10. Tanaka II, Viggiani AMFS, Person OC. 2007. 
Bactérias veiculadas por formigas em ambientes 
hospitalar. Arquivos Médicos do ABC 32,2:60-63.

11. Brasil. 2004. Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Descrição dos meios de cultura 
empregados nos exames microbiológicos, Brasília.

12. Murta FL, Massara CL. 2009. Presença de ovos de helmintos 
intestinais em ônibus de transporte público em Belo Horizonte – 
Minas Gerais, Brasil. Revista de Patologia Tropical 38,3:207-212.

13. Mazza LM, Pezzlo MT, Baron EJ. 1999. Atlas  de 
Diagnóstico em Microbiologia. Porto Alegre: Artmed.

14. Sidrim JJC, Rocha MFG. 2004. Micologia médica à luz de 
autores contemporâneos. Editora Guanabara: Rio de Janeiro.

15. Rossi F, Andreazzi DB. 2005. Resistência Bacteriana: 
Interpretando o antibiograma. São Paulo: Editora Atheneu.

16. CLSI - Clinical and Laboratory Standards Institute. 
2008. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility 
Testing. Sixteenth informational supplement. Wayne, PA: CLSI.

17. Oplustil CP, Zoccoli CM, Tobouti NR, Sinto S. 2004. Procedimentos 
básicos em Microbiologia Clínica. 2a ed. São Paulo: Sarvier.

18. Pedroso RS, Siqueira RV. 1997. Pesquisa de cistos 
de protozoários, larvas e ovos de helmintos em chupetas. 
Jornal Pediátrico 73,1:21-25.

19. Ferraroni MJR, Helyde AM, Dionísio M, Rocha I. 
1991. Prevalência de enteropatias na cidade de Manaus. 
Jornal Pediátrico 67:24-28. 

20. Macedo HS. 2005. Prevalência de parasitos e comensais 
intestinais em crianças de escolas da rede pública municipal de 
Paracatu (MG). Revista Brasileira de Análises Clínicas 37,4:209-213.

21. Rocha RS, Silva JG, Peixoto SV, Caldeira RL, Firmo JOA, Carvalho OS. 
2000. Avaliação da esquistossomose e de outras parasitoses intestinais, 
em escolares do município de Bambuí, Minas Gerais, Brasil. Revista da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 33,5:431-436.

22. Faulkner CT, Garcia BB, Logan MH, New JC, Patton S. 2003. 
Prevalence of endoparasitic infection in children and its relation 
with cholera prevention efforts in Mexico. Revista Panamericana 
de Salud Publica 14,1:31-41.

23. Rey L. 2000. Bases da Parasitologia Médica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan 2ed.

Fernandes et al / Revista Sapientia 11 (2012) 39–45



SAPIENTIA - FACULDADE PIO XII <em revista> - nº 11 - Novembro/2012 47

Avaliação dos Principais Fatores Motivacionais 
Associados ao Início do Uso do Tabaco em Acadêmicos de 

Uma Faculdade Particular de Cariacica, Espírito Santo
Kisnoeli M. Malta1*, Patrícia D. Pianissola1, Thaís A. Jacinto1,  
Cleber Rangel2, Rodrigo Pratte-Santos3

1 Discente da Faculdade de Ciências Biomédicas do Espírito Santo, ES, Brasil
2 Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil 
3 Docente da Faculdade de Ciências Biomédicas do Espírito Santo, ES, Brasil
*kisnoeli_malaquias@hotmail.com

Resumo
O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a maior causa de morte evitável no mundo. 
Cada vez é mais precoce o início do uso do cigarro entre adolescentes e essa prática vem aumentando devido à 
associação que os jovens fazem com diversos fatores, como: independência, satisfação pessoal, prazer, entre outros. 
O objetivo do trabalho foi avaliar quais os principais fatores motivacionais que contribuem para o início do uso do 
tabaco em alunos de uma faculdade particular de Cariacica/ES. Trata-se de um estudo descritivo seccional, em que foi 
aplicado um questionário fechado para a obtenção dos dados. A pesquisa evidenciou que o adolescente tem maior 
contato com o tabaco, e que a maioria deles sofreu influências de pais e amigos, ou por curiosidade começaram a 
fumar e acabaram viciando. A adolescência é uma fase de risco elevado para começar a fumar. Portanto, é nessa faixa 
etária que as campanhas de combate ao tabagismo devem atuar, sendo evidente a necessidade de implantação de 
programas educativos para reduzir a iniciação ao fumo, além das medidas em vigor, como a circulação de propagandas 
contra o tabaco e as advertências e fotos em maços de cigarros divulgando os malefícios causados pelo fumo. Também 
é importante a realização de campanhas antitabaco nas instituições de ensino superior.
Palavras-chave: tabagismo, fatores motivacionais, vício.

Abstract
Smoking is considered by the World Health Organization (WHO) the leading cause of preventable death in the world. 
Several studies show that more precocious is the beginning of cigarette use among adolescents and is increasing due 
to the association that young people do with independence, personal satisfaction and other factors.The goal was to 
assess the main motivating factors that contribute to the onset of tobacco use among students at a private college in 
Cariacica/ES. This is a cross-sectional descriptive study in which a closed questionnaire was applied to obtain the data. 
The research showed that adolescents have greater contact with the tobacco. Most of them became influenced by 
friends or parents, own curiosity to smoking and stay addicted. Adolescence is a period of high risk to start smoking. 
Therefore, this age group that campaigns against smoking should act with a clear need to implement educational 
programs to reduce smoking initiation in addition to measures already in place, such as promoting anti-smoking 
advertising and warnings and photos in cigarette’s packs to publicizing the harm caused by smoking. Also important is 
the anti-smoking campaigns in higher education institutions.
keywords: smoking, motivational factors, addiction.
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Introdução
O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) a maior causa de morte evitável no mundo.1  
O número de óbitos devido ao uso de tabaco atingiu cinco 
milhões de mortes anuais, o que corresponde a dez mil 
mortes por dia.2

O cigarro é responsável por 45% de todas as mortes 
por câncer, 35% das mortes por doença cardiovascular, 
90-95% de câncer de pulmão e 75% das mortes por 
doença obstrutiva pulmonar crônica.3 

Diversos estudos realizado no Brasil e no mundo, 
apontam que cada vez mais precoce é o início do 
uso do cigarro entre adolescentes.2 Entusiasmados 
pela pressão dos amigos e pelo ambiente familiar, 
uma vez que a primeira influência parte da vontade 
de experimentar as drogas utilizadas pelos pais e 
parentes próximos.4 

Na adolescência, a utilização de cigarro está 
aumentando devido à associação que os jovens fazem 
desse produto com independência, satisfação pessoal, 
prazer e aceitação social; sendo este uso iniciado 
geralmente em festas com amigos.5

Como um auxílio para o jovem superar suas 
inibições e ter coragem para enfrentar situações 
novas. Entretanto, existe também uma sedução 
pelo proibido e a curiosidade de experimentar 
algo diferente, o que também tem contribuído 
para o aumento do número de fumantes na fase 
da adolescência.4

Pesquisas do Ministério da Saúde mostram que o 
Brasil avançou no controle do tabagismo. No período de 
2006 a 2010 o número de fumantes caiu de 16,2% para 
15,1%.1

Mesmo considerando todo o conhecimento 
científico a respeito dos prejuízos à saúde 
provaocados pelo consumo do tabaco, ainda 
milhares de pessoas adquirem o vício. Este trabalho 
tem em vista avaliar quais os principais fatores 
motivacionais que contribuem para o início do uso 
do tabaco em alunos de uma faculdade particular 
de Cariacica/ES.

Material e Métodos

Trata-se de um estudo descritivo seccional em que foi 
aplicado um questionário fechado para a obtenção 
dos dados. Estes não possuíam nenhuma identificação 
pessoal, e apresentavam perguntas relacionadas à idade, 
ao sexo, ao curso de graduação, ao fato de trabalhar e ao 
hábito do tabaco. Para a resposta sim na última questão, 
seguiu-se o questionário informando a idade em que 

teve início a experimentação de tabaco e quais possíveis 
fatores podem ter influenciado a prática.

Para análise dos dados, a estatística descritiva 
incluiu o cálculo da distribuição da frequência para 
as variáveis categóricas. Também foi realizada a 
estatística analítica, que incluiu a verificação da 
diferença entre o número de alunos para as distintas 
faculdades estudadas, utilizando a análise de variância 
não-paramétrica Kruskal-Wallis. O nível de rejeição foi 
fixado em 0,05 (5%).

Resultados e Discussão

Dentre um total de 803 alunos matriculados na 
Faculdade Particular, no município de Cariacica, no 
ano 2011, 210 alunos responderam ao questionário. 
Entre os entrevistados, 15 (7,14%) foram classificados 
como tabagistas, e 195 (92,86%) como nunca foram 
tabagistas (Tab.1). A ocorrência do tabagismo 
encontrada nessa Faculdade de Cariacica/ES, no ano 
de 2011, pode ser considerada baixa, se comparada 
a outros estudos que apresentam prevalência de 
fumantes em uma faixa que varia de 8% a 40,8%6. A 
amostra deste trabalho apresentou também um valor 
bem menor que o observado na população geral 
brasileira, 22,4%.7

Tabela 1. Classificação de acordo com o sexo entre os 
alunos fumantes e não fumantes da Faculdade Particular, 
Cariacica/ ES.

Sexo Fumante
n (%)

Não fumante
n (%)

Total
n (%)

Masculino 9 (8) 98 (92) 107 (100)

Feminino 6 (6) 97 (94) 103 (100)

Total
n (%) 15 (7) 195 (93) 210 (100)

Em relação à idade do início do tabagismo, pode-se 
observar que a somatória da faixa etária de 10-14 (3 casos) 
com a de 15-19 anos (11casos) corresponde a 93,33% dos 
entrevistados fumantes, enquanto a faixa etária de 20-24 
anos correponde por 6,67% (Fig.1). O início do tabagismo 
ocorre antes dos 20 anos de idade.6

Para avaliação dos principais fatores motivacionais 
associados ao início do uso de tabaco, cada entrevistado 
pôde marcar mais de uma opção. Os resultados 
demonstraram que a curiosidade foi o fator de maior 
relevância (Fig.2).
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Figura 1. Distribuição por faixa etária do início ao uso de tabaco 
entre os alunos da Faculdade Particular, Cariacica/ES. 
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Figura 2. Principais fatores relacionados ao incentivo 
do tabagismo entre os alunos da Faculdade Particular, 
Cariacica/ ES.

O ambiente familiar tem grande influência para o 
jovem experimentar o tabaco utilizado não só pelos pais, 
mas também por parentes próximos, o que vem sendo 
confirmado4. Neste estudo pode-se perceber que amigos, 
curiosidade e até mesmo distúrbios emocionais têm 
maior peso como influência para se começar a fumar do 
que o exemplo de parentes2.

     A amostra de fumantes obteve um total de 15 casos, 
dos quais o grupo de trabalhadores representou 66,67% 
(10) dos casos (Tab.2).

Tabela 2. Composição da amostra de dados sociais de 
alunos fumantes da Faculdade Particular, Cariacica/ES.

Sexo

Vínculo empregatício

Sim 
n (%)

Não 
n (%)

Total
n (%)

Masculino 7 (46) 2 (13) 9 (100)

Feminino 3 (20) 3 (20) 6 (100)

Total
n (%) 10 (100) 5 (100) 15 (100)

Quanto à relação entre trabalho e uso de tabaco, os dados 
desta pesquisa corroboram com outro estudo que verificou 
maiores ocorrências entre os estudantes trabalhadores.8

Os 210 questionários foram divididos entre três amostras 
composta por 70 alunos do curso de Direito, 70 alunos do curso 
de Biomedicina e 70 alunos dos cursos de Estudos Sociais. Pode-
se comprovar que não há diferença estatística entre o número de 
fumantes das faculdades com confiabilidade 95% (Fig.3 e Tab.3).
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Figura 3. Frequência de indivíduos fumantes e não fumantes, 
estratificada por faculdade (1-Faculdade Espírito Santense 
de Ciências Jurídicas, 2-Faculdade de Ciências Biomédicas do 
Espírito Santo, 3-Faculdade de Estudos Sociais do Espírito Santo).

Tabela 3. Caracterização dos entrevistados por Faculdade, 
segundo sexo e hábito de fumar.

Curso

Sexo Hábito de fumar
Total
n (%)

Mascu-
lino 

n (%)

Femini-
no 

n (%)

Sim 
n (%)

Não
 n (%)

Direito 45 (64) 25 (36) 9 (13) 61 (87) 70 (100)

Biomedi-
cina 27 (39) 43 (61) 5 (7) 65 (93) 70 (100)

Estudos 
Sociais 35 (50) 35 (50) 1 (1) 69 (99) 70 (100)

Total
n (%) 107 (51) 103 (49) 15 (7) 195 (93) 210 (100)

Como conclusão do presente estudo, a prevalência 
do tabagismo com início na adolescência mostrou-se 
alta, sendo que a maioria dos entrevistados iniciou o 
uso do tabaco por curiosidade e sofreu influências de 
pais e amigos. Campanhas antitabagismo devem ser 
empregadas tendo como alvo o adolescente, com intuito 
de intervir de maneira preventiva no contato do jovem 
com o tabaco.
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