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UMA ANÁLISE POSITIVA E NEGATIVA DO PODER ORGANIZACIONAL
Angela Maria Bissoli da Silva1
Deranice Carlas Barbosa2
Geovani Codeco Santos3

RESUMO

O uso do poder dentro das organizações é fundamental para o seu crescimento, pois
implica ordem e direção. Devido a essa importância, o poder acaba sendo dividido em
cinco categorias, sendo cada uma apropriada a determinada situação. Cada funcionário
em uma organização se adapta melhor a um determinado tipo de poder. É necessário
que nessa escolha esteja bem atento aos resultados positivos e negativos que resultam da
utilização desses poderes, pois cada administrador tem sua própria personalidade para
utilizar o poder perante os seus subordinados.
Palavras -Chave: Organização, hierarquia; poder.

ABSTRACT
The use of the power in the organizations is fundamental for its development, because it
involves order and direction.. Due this importance , the power ends up being divided
into five categories , being each of them appropriate to a certain situation. Each worker
in an organization adapts better to a certain type of power. For that choice it is necessary
to carefully mind the positive and negative results that come from the use of those
powers, since each administrator has their own personalities to use the power before
their subordinates.
Key Words: Organization ; hierarchy ; power

1 INTRODUÇÃO

Organização é onde duas ou mais pessoas trabalham em conjunto para chegar a
objetivos específicos. Dentro de uma organização são identificadas duas formas de
1
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distinguir o tipo de organização, sendo organização formal e informal, sabendo que a
formal parte de toda parte burocrática e da oficialização dos níveis hierárquicos na qual
se distingue em 03 (três): institucional, intermediário e operacional. E a organização
informal é a relação entre os grupos que são formados dentro da organização, onde se
relacionam para atingirem objetivos de seus próprios interesses, sendo necessário que
alguém tenha poder para liderar para não deixar gerar conflitos entre as partes.
Poder é a influência que você tem em mudar o comportamento das pessoas, seja ele para
uma recompensa ou para uma punição provocando mudanças, onde todo líder ou
executor do poder tem que saber usar seus interesses, para que o interesse pessoal não
atinja o da organização gerando conflitos.
Algumas pessoas já nascem com o poder, outras são delegadas a utilizar o poder, sendo
bem selecionados com a divisão dos níveis hierárquicos, onde estabelecem desde o
nível da diretoria até o nível operacional. Assim o poder nas organizações pode ser bem
trabalhado para não haver conflitos entre os níveis que estabelecem a estrutura da
organização.
Os tipos de poder que podem explicar as diversas situações que ocorrem na organização
é o poder de recompensa, coercivo, legítimo, de competência e de referência. Esses
tipos de poderes não quer dizer que todo líder ou utilizador do poder tem, uns têm
todos, outros se utilizam só de alguns porque há uma necessidade de acordo com a
cultura da organização, outros porque não acreditam que podem moldar o subordinado
utilizando-os.
Na utilização do poder é necessário advertir que a mesma, tem o lado positivo e o
negativo, na qual neste contexto será abordado de maneira clara e objetiva para que
tenham um conhecimento por que a má utilização do poder pode trazer transtorno e
prejuízo para a empresa.
A classificação com base nos objetivos propostos trata-se de uma pesquisa exploratória
visando ao aprimoramento de ideias. Com base nos procedimentos técnicos refere-se a
uma pesquisa bibliográfica, constituindo principalmente de livros e artigo científicos.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 ORGANIZAÇÃO

A todo instante o ser humano faz parte de uma organização, seja um hospital, uma
organização religiosa, escola ou faculdades. De acordo com Stoner e Freeman (1994)
“A organização é duas ou mais pessoas trabalhando juntas e de modo estruturados para
alcançar um objetivo específico ou um conjunto de objetivos”. O autor Chiavenato
(1994) conclui este conceito dizendo que qualquer empreendedorismo humano moldado
intencionalmente para atingir objetivo constitui-se uma organização. Exemplificando
Chiavenato (2000, p. 201) [...]. Essa definição é aplicável a todos os tipos de
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organização, sejam elas lucrativas ou não, como empresas, bancos financeiras,
hospitais, clubes, igrejas, etc. [...]. São dois os tipos de organização: organização formal
e organização informal.
A organização formal é aquela que foi planejada, definida de acordo com o
organograma, na qual cada pessoa e órgão são especializados em uma determinada
atividade; já a organização informal é aquela que surge de forma espontânea e natural
através das relações de amizades e do surgimento de grupos informais, cuja existência
não é comprovada em nenhum documento formal. (CHIAVENATO. 2000, p. 201)
Em conclusão da diferença entre a organização formal e informal Bernadi (2003. p.
157) diz que [...] independentemente da organização formal, existe um sistema de
relações informais inseridas na própria empresa[...].
Dentro da organização formal caracterizada por hierarquias na diferenciação do poder,
as organizações defrontam com uma multiplicidade de problemas que são classificados
e categorizados para que a responsabilidade por sua solução seja atribuída a diferentes
níveis hierárquicos da organização.
Esses níveis hierárquicos contribuem para que sejam estabelecidos limites dentro da
organização entre o pessoal que a compõe. De acordo com Chiavenato (2000, p. 354)
os três níveis hierárquicos dentro da organização são divididos em nível institucional,
gerencial e técnico. Antes em sua obra de 1994 Chiavenato classificou-os em níveis
institucional, intermediário e operacional. Tendo tanto um quanto a outra a definição no
mesmo sentido com a mesma finalidade, para que se tenha um controle nos
planejamentos e as tomadas de decisões tenham resultados sem conflitos.
Assim Chiavenato (2000, P. 354) conceitua os três níveis:
Nível institucional é o nível organizacional mais elevado, composto dos
dirigentes ou de altos funcionários. [...] é o nível que se relaciona com
ambiente externo. Nível gerencial é o nível intermediário entre o nível
institucional e nível técnico, cuidando do relacionamento e da integração
desses dois níveis [...], trata-se do detalhamento dos problemas, da captação
dos recursos necessários para alocá-los dentro das diversas partes da
organização [..]. Nível técnico é o nível mais baixo da organização. Também
denominado nível operacional, o nível em que as tarefas são executadas, os
programas são desenvolvidos e as técnicas são aplicadas. É o nível que cuida
das operações e tarefas, [...].

2.2 O PODER NAS ORGANIZAÇÕES
De acordo com Stoner e Freeman (1999, p. 254) “Poder é a capacidade de exercer
influência. Ter poder é a capacidade de mudar o comportamento ou atitudes de outro
indivíduo.” Porém o autor Robbins (1990) diz que o poder não é só ditar as decisões
através das influências, mas também limitar o alcance das decisões, através da
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manipulação dos valores, mitos e instituições políticas e processos dominantes. O pode
abrange todas as influências em relação à tomada de decisões; decisões estas que não se
restringem àqueles em posições administrativas formais.
A busca pelo poder dos membros da organização entra em conflitos de sua política
pessoal com a política organizacional explica Robbins (1990, p. 112) [...] a crença de
que todos os membros de organizações buscam poder a fim de afetar as decisões de
maneira que estejam de acordo com os seus melhores interesses pessoais [...].

2.2.1 FONTES DO PODER ORGANIZACIONAL

De acordo com Stoner e Freeman (1999), o poder não decorre simplesmente do nível
que o indivíduo ocupa níveis hierárquicos. Robbins (1990) classifica esse termo como a
base do poder, e direciona o conceito para as categorias do poder de acordo a Tipologia
de Etzioni: coercivo, remunerativo ou manipulador e normativo.
Maximiano (2000, p. 94) destaca essas categorias:
Poder coercivo é o poder que repousa sobre a aplicação, ou ameaça das
aplicações físicas, como dor, deformidade ou morte, restrição de movimento
ou controle da satisfação de necessidades como comida, sexo e conforto. O
poder manipulativo baseia-se no controle de recursos materiais e
recompensas. [...] é exercido por meio de troca de algum tipo de recompensa
pelo comportamento esperado. O poder normativo baseia-se no controle e
manipulação de recompensas simbólicas, como líderes, crenças, meios de
informação, prestígios e estima e rituais. [...] esta associado ao controle
moral e ético dos integrantes da organização [...].

A essas categorias falta clareza, elas deixam de descrever melhor as fontes do poder de
forma que possa ser entendida e identificada nas organizações. John French e Bertram
Raven classificaram um esquema mais visível e de fácil entendimento onde estudiosos
do poder reconhecem essas categorias como um esquema de classificação mais
abrangente. As suas fontes de influência são: coerção, recompensa, legitimidade, perícia
(competência) e referência. (ROBBINS, 1990, p. 113)
Stoner e Freeman (1999, p. 255 a 256) definem:
O poder de recompensa decorre do fato de uma pessoa, conhecida como
influenciador, ter a capacidade de recompensar outra pessoa, conhecida
como o influenciado, pelo cumprimento de ordens que podem ser explicitas
e implícitas. O poder coercitivo lado negativo do poder de recompensa,
baseado na capacidade do influenciador punir o influenciado. O poder
legítimo que existe quando um subordinado ou um influenciado reconhece
que o influenciador tem o “direito” ou esta legalmente autorizada a exercer a
influencia [...]. O poder de competência baseado na crença ou na
compreensão de que o influenciador tem conhecimento especifico ou
competência relevante que o influenciador não tem. O poder de referencia
baseado no desejo do influenciado de ser parecido ou de identificar como o
influenciador.
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Cada um desses poderes é essencial aos administradores, pois em modo geral o
administrador tem o poder de influenciar os subordinados a fazerem suas tarefas tendo o
poder de recompensa através de dinheiro, privilégios e promoções, e de puni-los quando
não executam a tarefa que foi designada dando o direito de exercer o poder coercivo. O
poder legítimo sempre acompanha o trabalho do administrador e tem um a importância
especial. Com isso adquirem o poder de competência com um grau excepcional,
tornando assim uma referência com sua personalidade (STONER e FREEMAN, 1999,
p. 256).
De acordo com Burtel (2006. p. 19 a 20) se a estratégia do uso da fonte só poder e sua
respectiva base não compatíveis com as expectativas do outro e ele realiza tarefa apenas
por que se sente pressionado pela sua posição, podemos dizer que a ação não foi eficaz.

2.3 O PODER POSITIVO E O PODER NEGATIVO NA ORGANIZAÇÃO

Usar o poder influenciando os subordinados é algo necessário para o funcionamento dos
níveis hierárquico da organização, porém essa utilização traz custos que variam de
acordo com o tipo de poder usado, sendo que alguns são aceitos mais facilmente do que
outros. Apesar dos benefícios do poder serem óbvios, deve-se levar em consideração o
seu custo (ROBINS. 1990, p. 121).
De acordo com Stoner e Freeman apud David McClelland, o poder possui “duas faces”,
uma negativa, que expressa pelo termo de domínio-submissão: se eu vencer; você perde.
A outra face é positiva onde o poder é caracterizado por uma preocupação com
objetivos do grupo e é exercido EM FAVOR DE e não SOBRE os outros. (STONER e
FREEMAN, 1999, p. 256 a 257).
Complementado o que Robins (1990) diz sobre os conflitos existentes entre os objetivos
pessoais dos administradores e os objetivos da organização, Stoner e Freeman apud
David McClelland e David H. Burnham, mostram que os administradores bem
sucedidos têm uma necessidade de influenciar os outros pelo bem da organização do
que para seu em agradecimento pessoal. Aqueles que usam o poder com autocontrole
serão mais eficazes que aqueles que usam para obter domínio sobre seus subordinados.
É preciso reconhecer as fontes do poder e as armadilhas que as envolvem para que
assim seja possível atuar com mais eficácia, em relação aos propósitos desejados.
Somente não é possível impedir a atuação daqueles que usam poder porque o poder é
visto como algo negativo e pessoas poderosas são vistas como pessoas más, porém toda
liderança está baseada no poder. Gandhi era poderoso, assim como Hitler. A natureza do
poder é neutra, tudo depende dos propósitos – com qual intenção utilizar o poder. Ou
seja, o que se quer conseguir com ele e qual preço que se estar disposto a pagar por isto
(BURTEL, 2006. p. 17).
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3 CONCLUSÃO

O poder é a influência de mudar o comportamento do outro. Até mesmo na organização
informal há um ser que lidera, no entanto uns nascem com o poder, outros adquirem
com a delegação para o ingresso ao topo do nível hierárquico. Tanto uma quanto a outra
forma, o poder é necessário para a eficácia na organização, para a adequação do que se
tem de melhor na implantação e inserção do poder nas organizações, priorizando a ética,
e tornando seus interesses comuns com os da organização. Sendo assim a base para que
entenda a distinção do poder positivo e poder negativo é clara em todo contexto onde,
na sua implantação depende muito da maneira com que esse poder é executado.
O poder negativo baseia-se na posição de sua utilização de que “eu é que tenho o poder,
você é que deve obedecer”, tornando assim uma ordem desmotivada para atingir
resultados trazendo uma má produtividade. Obviamente o poder positivo está incluído
na conquista da eficácia dos resultados, gerando um ambiente agradável onde
desclassifica o medo que o subordinado tem daquele que detém o poder.

4
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PROGRAMA SENTINELA: UMA ANÁLISE DO PROJETO NO MUNICÍPIO
DE ECOPORANGA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2004 A MARÇO DE
2006.
Nélya Lima Fagundes dos Santos4

RESUMO
Este trabalho tem como finalidade analisar os resultados dos atendimentos de crianças e
adolescentes, oferecidos pelo Projeto Sentinela5 em Ecoporanga/ES no período de
fevereiro de 2004 a março de 2006, dando relevância às contribuições e entraves, com a
finalidade de buscar melhorias contínuas. A pesquisa foi realizada com levantamento de
contribuições e entraves registrados nos relatórios que constam nas pastas de cada
criança ou adolescente atendido. Como resultado constatou-se que há contribuições
significativas mesmo com um grande número de entraves se contrapondo; que a família
e o Poder Público são os principais fatores que influenciam nessas contribuições ou
entraves. Conclui-se que mesmo ainda com muito a se fazer, houve um avanço nas
políticas públicas em relação aos direitos das crianças e adolescentes e que o Projeto
Sentinela faz parte desse avanço.
PALAVRAS - CHAVE: Projeto Sentinela, violência contra crianças e adolescentes,
contribuições, entraves.

ABSTRACT
This work has as its aim to analyse the results of the children and adolescents
attendance offered by the SENTINEL PROJECT in Ecoporanga ( Espirito Santo State )
during the period of February/2004 up to March/2006, highlighting the contributions
and impediments , objectifying to obtain progressive improvements. The research was
accomplished with contributions and impediments registered in the reports that are in
the attended children‟s and adolescents‟ file. As a result, it was observed that there are
significant contributions, despite the large number of impediments in oppositions. being
the family and the Public Power the main factors that influence on those contributions
and impediments. It was infered that , even with many things to be done, there was a
significant advance in the public policy related to the children‟s rights and that the
SENTINEL PROJECT has an important participation in it .
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vítimas de violência, atende-se também: idosos, pessoas portadoras de deficiência e mulheres.
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Key Words: Sentinel Project ; violence against children and adolescents ; contributions;
impediments.

1. INTRODUÇÃO
O atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violências se constitui em uma
política conquistada ao longo de anos e que está em constante aprimoramento.
A reflexão das práticas cotidianas no atendimento bem como as dificuldades
enfrentadas para a realização da mesma faz-se necessária analisando os fatores que
interferem tanto positivamente quanto negativamente e de onde procedem, visto que
esse trabalho não é feito isoladamente, mas por uma rede formada de atores da esfera da
administração pública (Educação, Saúde, Assistência Social), Justiça, Conselho Tutelar
entre outros. Cada um deles tem o seu papel para que os atendimentos dessas crianças e
adolescentes bem como suas famílias tenham êxito.
Este trabalho partiu de um interesse pessoal em refletir sobre o atendimento prestado ao
Projeto Sentinela em Ecoporanga visando suas contribuições e seus entraves.
O tema relacionado a esse projeto social destinado a atender um público determinado
(crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, física, psicológica e negligência)
visa contribuir para o conhecimento sobre sua realidade de atendimento e demanda.
Sendo Projeto Sentinela uma política nova de atendimento, houve a necessidade de
produção de material, agora baseado na própria experiência do Projeto em um período
de três anos de funcionamento, no município de Ecoporanga.
Além disso, a reflexão e pesquisa permitirão visualizar as práticas cotidianas podendo
assim oportunizar possíveis correções nessa prática, visualizar o perfil do público alvo,
bem como os benefícios e objetivos alcançados.
O Objetivo visou analisar os resultados dos atendimentos de crianças e adolescentes,
oferecidos pelo Projeto Sentinela em Ecoporanga/ES, dando relevância às contribuições
e aos entraves, com finalidade de buscar melhorias contínuas.
O trabalho foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica sobre a temática de
violência e pesquisa documental dos arquivos do Projeto Sentinela em Ecoporanga
(relatórios dos profissionais) no período de fevereiro de 2004 a março de 2006.

2. BREVE HISTÓRICO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO INTEGRAL E
ESPECIAL
A Constituição Federal, criada em 1988, foi um passo importante para a luta pelos
direitos das crianças e adolescentes ao determinar em seu artigo 227:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
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de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
de opressão. (Art. 227, de 5 de outubro de 1988)

Esse artigo da Constituição preconizou a Doutrina de Proteção Integral e Especial para
crianças e adolescentes com base na Convenção Internacional dos Direitos da Criança.
Como princípio constitucional, essa doutrina foi regulamentada, pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECRIAD, nomenclatura que substitui hoje ECA), Lei nº
8.069/90, extinguindo assim com o antigo Código de Menores de 1979.
Sendo assim, a Doutrina de Proteção Integral e Especial exigiu que, por força da lei, o
Estado, a família e a sociedade desenvolvam ações efetivas e articuladas para a garantia
das políticas sociais básicas (serviços públicos essenciais), que visem assegurar os
direitos fundamentais da população infanto-juvenil, entre eles ações relacionadas ao
combate à violência contra crianças e adolescentes.
Segundo o Guia Operacional para Funcionamento dos Centros e Serviços de Referência
do Programa Sentinela:
Buscando cumprir o compromisso político assumido pelo governo brasileiro
no I Congresso Mundial, em Estocolmo (1996), de construir políticas que
garantam os direitos de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e
social, foi elaborado o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
Infanto-Juvenil, em 2000. Momento que marcou a articulação nacional entre
organizações públicas, privadas e sociais no Brasil. (GUIA OPERACIONAL
PARA FUNCIONAMENTO DOS CENTROS E SERVIÇOS DE
REFÊRENCIA DO PROGRAMA SENTINELA, 2001, p. 3).

Como forma a dar cumprimento ao Plano Nacional de Enfrentamento da Violência
Sexual Infanto-Juvenil, foi implantado pelo Governo Federal em 2001 o Programa
Sentinela no âmbito da Política da Assistência Social.
O Programa Sentinela assim inaugura uma prática nos serviços públicos de atendimento
às crianças e adolescentes vitimados pela violência. (GUIA OPERACIONAL PARA
FUNCIONAMENTO DOS CENTROS E SERVIÇOS DE REFÊRENCIA DO
PROGRAMA SENTINELA, 2001).

3. PROGRAMA SENTINELA EM ECOPORANGA
A nomenclatura “Programa Sentinela” denomina a política de Assistência Social
implantada pelo governo, entretanto o centro de atendimento implantado em cada
município é denominado “Projeto Sentinela”. É de natureza especializada e destina-se
ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, bem com suas famílias.
Tem com objetivo oferecer um atendimento técnico, multiprofissional e humanitário ao
seu público-alvo, assim com tratar os fatos com clareza e fazer os encaminhamentos
necessários a cada demanda para as instâncias adequadas.
Portanto:
O referido programa destina-se, (...), a cumprir as linhas de ação da política
de atendimento estabelecidas no Art. 86 do ECA, através da integração
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operacional e das diretrizes do atendimento especializado que darão
retaguarda às atribuições do Conselho Tutelar (GUIA OPERACIONAL
PARA FUNCIONAMENTO DOS CENTROS E SERVIÇOS DE
REFÊRENCIA DO PROGRAMA SENTINELA, 2002, p. 3).

No início o Programa Sentinela foi implantado em mais de 200 municípios do país. Os
critérios para a escolha foram: locais que tenham registro que comprovem as situações
de violência contra crianças e adolescentes e onde estejam implantados Conselhos
Tutelares.
Dentre os municípios nos quais o Programa foi implantado está o município de
Ecoporanga, situado no noroeste do estado do Espírito Santo, que segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / IBGE, possui cerca de 23.891 habitantes.
O Programa está em funcionamento no município desde fevereiro de 2003 e atende a
população da sede e distritos.
O município de Ecoporanga conta com um centro para o atendimento de 50 crianças e
adolescentes, em regime diurno, vítimas de violências anualmente.
Esse centro conta com a seguinte Equipe em Ecoporanga: 1 (um) Coordenador; 1 (uma)
Assistente Social; 1(uma); Psicóloga; 2 (duas) Educadoras Sociais; 1(uma) Secretária e
1(uma) Auxiliar de Serviços Gerais. Essa é a equipe responsável em realizar o
atendimento psicossocial às crianças e adolescentes bem como seus familiares. Para
esse centro de atendimento, poderiam ser disponibilizados também vigia e advogado,
mas acordo com a disponibilidade do governo municipal, se obrigatoriedade.
A faixa etária atendida pelo Programa vai de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos incompletos,
independente da classe social e de sua localização dentro do município.
O atendimento psicossocial do Projeto Sentinela em Ecoporanga se inicia com a
Assistente Social, que é a porta de entrada do serviço, fazendo a primeira escuta e
encaminhando o caso para a Psicóloga e Educadoras Sociais que irão, com a
profissional do Serviço Social, acompanhar a criança ou adolescente e sua família.
As Educadoras Sociais fazem a acolhida quando a criança vai pela primeira vez ao
Projeto e seu atendimento se faz através de acompanhamento escolar, visitas
domiciliares e atividades lúdicas.
Os atendimentos psicológicos se fazem em grupo realizados pela Psicóloga e
acompanhados pelos Educadores Sociais e também são realizados atendimentos
individuais pela Psicóloga.
A equipe técnica – Assistente Social, Psicóloga e Educadoras Sociais - também realiza
atendimentos às famílias, visitas domiciliares, estudos semanais dos casos atendidos
pelo projeto, encaminhamentos dos casos a outros órgãos de atendimento (como a
Saúde), relatórios para os órgãos de defesa dos direitos da criança e adolescente
(Conselho Tutelar, Ministério Público, etc.) e acompanhamentos em: exames (como
conjunção carnal no caso de estupro), audiências e depoimentos.
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Os demais funcionários pertencem à parte administrativa - Coordenador, Secretária e
Auxiliar de Serviços Gerais - e auxiliam nesse atendimento de maneira indireta, ou seja,
fazem a “retaguarda”, proporcionando condições para que o atendimento seja realizado
da melhor forma possível (organização da equipe, articulação de parcerias,
agendamento dos atendimentos, alimentação, material para os atendimentos, etc.).
Os casos chegam ao projeto de várias maneiras, através de encaminhamentos feitos por:
Conselho Tutelar, Médicos, Escolas, Comunidade, outros projetos sociais, família, etc.
Como o Conselho Tutelar é o principal órgão de defesa dos direitos de crianças e
adolescentes, os casos que chegam ao Programa por outras instâncias são primeiramente
encaminhados a ele antes do início dos atendimentos.
Além disso, toda a equipe desenvolve ações de cunho preventivo, com o objetivo de
conscientizar a população sobre os males causados a crianças e adolescentes, buscando
também prevenir futuros casos de violência tais como: fóruns, mobilizações, divulgação
do trabalho realizado pela equipe, palestras, etc.

4. VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS
PELO PROJETO EM ECOPORANGA
Antes da conceituação das violências atendidas, ressalta-se que o Projeto Sentinela de
Ecoporanga possui condições de abarcar todas as violências que serão descritas abaixo
por ser um município de pequeno porte, entretanto em municípios de médio e grande
porte, os atendimentos priorizam apenas a violência sexual por ser o foco maior do
atendimento.

4.1 VIOLÊNCIA SEXUAL/ ABUSO SEXUAL:

Abuso Sexual é descrito como toda a situação em que uma criança ou
adolescente é usado para gratificação sexual de pessoas mais velhas. O uso
do poder, pela assimetria entre o abusador e o abusado, é o que mais
caracteriza esta situação. O abusador se aproveita do fato da criança ter sua
sexualidade despertada para consolidar a situação de acobertamento. A
criança se sente culpada por sentir prazer e isso é usado pelo abusador para
conseguir seu consentimento (ABRAPIA apud Santos et al 2004, p. 36)

O abuso sexual pode ser também caracterizado por uma situação em que a criança ou
adolescente é usado para a gratificação sexual de um adulto ou mesmo de um
adolescente mais velho, esta situação está baseada numa relação de poder em que pode
ocorrer desde carícias, manipulação de genitália, mama ou ânus, exploração sexual,
“voyeurismo”, pornografia e exibicionismo até ato sexual com ou sem penetração, com
ou sem violência. (ABRAPIA apud Santos et al, 2004).
4.2 VIOLÊNCIA FÍSICA:
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(...) é o uso da força física de forma intencional, não-acidental, por um agente
agressor adulto (ou mais velho que a criança ou adolescente). Normalmente,
esses agentes são os próprios pais ou responsáveis que muitas vezes
machucam a criança ou adolescente sem a intenção de fazê-lo. A violência
física pode deixar ou não marcas evidentes e nos casos extremos pode causar
morte. (ABRAPIA apud Santos et al 2004, p. 36)

4.3 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA:
(...) é o conjunto de atitudes, palavras e ações para envergonhar, censurar e
pressionar a criança de modo permanente. Ela ocorre quando xingamos,
rejeitamos, isolamos, aterrorizamos, exigimos demais das crianças e dos
adolescentes, ou mesmo, os utilizamos para atender as necessidades dos
adultos. Apesar de ser extremamente frequente essa modalidade é das mais
difíceis de serem identificadas e podem trazer graves danos ao
desenvolvimento emocional, físico, sexual, e social da criança. (ABRAPIA
apud Santos et al 2004, p. 36).

Essa violência geralmente permeia as demais violências.
4.4 NEGLIGÊNCIA/ ABANDONO:
(...) é uma forma de violência caracterizada por ato de omissão do
responsável pela criança ou adolescente em prover as necessidades básicas
para seu desenvolvimento sadio. Pode significar omissão, em termos de
cuidados básicos como alimentação, cuidados médicos, vacinas, roupas
adequadas, higiene, educação e/ou falta de apoio emocional e carinho que
leva a criança a acreditar que não tem importância para os pais ou que eles
não gostam dela. (ABRAPIA, 1997apud Santos et al 2004, p. 36).

O abandono é uma violência muito semelhante à negligência e em sua conceituação
muitas vezes é classificada como tal. Segundo o CLAVES (Centro Latino de Estudos de
Violência e Saúde) apud Santos et al, 2004:
(...) ela se caracteriza pela ausência do responsável pela criança ou
adolescente na educação e cuidados da criança. O abandono parcial é a
ausência temporária dos pais, expondo a criança a situações de risco. O
abandono total é o afastamento do grupo familiar, ficando as crianças sem
habitação, desamparadas, expostas às várias formas de perigo. (CLAVES
apud Santos et al 2004, p. 36)

5.

A AGRESSÃO HUMANA

Anteriormente foram descritos os tipos de violências sofridas por crianças e
adolescentes atendidos pelo Projeto Sentinela em Ecoporanga.
Bee (2003) relata que “um dos perigos mais terríveis da infância é a possibilidade de
abuso físico, sexual ou psicológico” (BEE, 2003, p.153). Mas o que pode levar um ser
humano a comportar-se de maneira agressiva?
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Aronson (1979) descreve sobre o assunto colocando que “o homem é um animal
agressivo” (ARONSON, 1979, p.150). Nenhum vertebrado mata tanto os membros de
sua própria espécie. Aronson também coloca que a destruição física, a mais extrema
forma de agressão, pode ser considerada como último grau de influência social.
Faz-se necessário, porém, antes de se continuar a discorrer sobre o tema, definir então
de maneira mais clara qual é o conceito usado para agressão humana. Ressalta-se,
porém que não se objetiva aprofundar sobre o tema, mas levar em consideração
literaturas que abordam aspectos relacionados à violência fundamentando melhor a
discussão dos dados e o entendimento do fenômeno da violência contra criança e
adolescentes, suas possíveis causas e consequências a longo prazo para a vítima.
Aronson registra que:
É difícil definir “agressão” porque na linguagem popular o termo é
empregado de muitas maneiras. Evidentemente o Estrangulador de Boston,
que tinha como “hobby” estrangular mulheres em seus apartamentos, cometia
atos de agressão. Mas um jogador de futebol que toma a bola com virilidade
também é considerado agressivo. (ARONSON, 1979, p.151)

Sendo assim esse mesmo autor nos propõe, a fim de melhorar nossa compreensão sobre
o assunto agressão humana para que possamos separar os aspectos “assertivos” da
definição popular, dos aspectos destrutivos. Sendo assim ele define agressão como “um
comportamento destinado a causar prejuízo ou dor” (ARONSON, 1979, p. 204).
Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999) colocam que “A Psicologia Social, contudo,
define a agressão como qualquer comportamento que tem a intenção de causar danos
físicos ou psicológicos, em outro organismo ou objeto”. (RODRIGUES; ASSMAR;
JABLONSKI, 1999 p. 206).
Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999) ainda ressaltam que “a violência não é um
fenômeno recente, já que ela se faz presente na história da humanidade, em todas as
épocas e em todos os lugares.” (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 1999, p. 204).
As causas da agressão humana ainda se divergem. Psicólogos, Filósofos, Fisiólogos
discordam se agressividade é um fenômeno inato, do instinto do homem ou se é algo
aprendido.
A questão levantada por Aronson (1979) revela que “embora a agressividade possa ter
um componente instintivo no homem, o importante para o psicólogo social, é que ela é
alterável por fatores situacionais”. (ARONSON, 1979, p. 155)
Entre a literatura encontrada sobre o tema destaca-se como um desses fatores
situacionais, a frustração.
Para Aronson (1979) a agressão pode ser causada por qualquer situação desagradável
ou adversa e dá exemplos como dor e o aborrecimento e menciona que dentre as
situações adversas que podem levar a agressão, a mais instigadora é a frustração.
O autor ainda acrescenta que:
É importante fazer uma distinção entre frustração e a privação. As crianças
que simplesmente não têm brinquedos, não agridem necessariamente. Ao
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contrário, a pesquisa com as crianças indicou que foram aquelas crianças que
tiveram todos os motivos para poderem brincar com os brinquedos que
experimentaram frustração quando essa expectativa foi contrariada; essa
contrariedade foi o que fez com que as crianças se comportassem
destruidoramente. (ARONSON, 1979, p.155)

Levando em consideração que o Programa Sentinela em geral abarca em sua maioria,
camadas mais pobres da sociedade, a análise do fator frustração pode nos dar um
entendimento maior de possíveis causas da violência contra crianças e adolescentes,
cometida na maior parte das vezes por suas famílias visto que:

Se você considerar todas estas frustrações econômicas e sociais enfrentadas
por grupos minoritários nesta sociedade afluente, se surpreenderá que haja
tão poucos conflitos. Enquanto houver esperança insatisfeita, haverá
frustração. A agressão pode ser reduzida eliminando-se a esperança ou
satisfazendo-a. (ARONSON, p. 156)

Essa hipótese de que a frustração está diretamente ligada à agressão possui objeções
conceituais feitas por autores que se resumem em idéias de que nem sempre a frustração
causa agressão e a agressão nem sempre é precedida por frustração.
Sears (apud RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 1999) “(...) publicou estudo em
que discutia reações não agressivas a frustração” e Miller (apud RODRIGUES;
ASSMAR; JABLONSKI, 1999):
“(...) representou os enunciados em termos menos rígidos: a agressão é uma
das respostas possíveis à frustração e pode ser também deflagrada por muitos
outros fatores. Em consequência dessas formulações a teoria, para muitos de
seus críticos, deixou de ser restritiva para se tornar ambígua.”
(RODRIGUES, ASSMAR e JABLONSKI, 1999, P. 216)

Independente das contraposições, essa teoria gerou muitos estudos; estudos esses que
vinham de encontro com a concepção de Freud que discorre sobre a agressividade
instintiva. Esses estudos, entretanto geraram resultados contraditórios:

(...) algumas vezes, a frustração aumentou a agressividade, outras vezes não.
Outros resultados indicaram que a frustração tende a ser maior quanto maior
a motivação para atingir o objetivo ou maior a proximidade do objeto
desejado; quando se tem expectativa de gratificação; quando ela não é
esperada ou quando o impedimento para alcançar a meta total. Com base
nessa hipótese, então, a frustração estimularia um “drive” (um impulso),
cujo objetivo básico primário seria atingir ou causar dano em alguma pessoa
ou objeto (especialmente a fonte da frustração), acarretando reações
agressivas. (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 1999, p. 216).
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Myers (apud RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 1999) ainda esclarece que como
a energia de agressividade não se atinge a fonte, até porque aprendemos a inibir a
retaliação direta especialmente quando a possibilidade de desaprovação social ou
mesmo punição, suprimimos a agressividade ou resposta agressiva e mais tarde
colocamo-nos para fora em alvos mais seguros. Podemos ilustrar bem isso com a velha
anedota sobre um homem que, humilhado por seu patrão, descontou na mulher, que
gritou com o filho, que bateu no cachorro, que mordeu o papagaio, que ofendeu o
carteiro, que... (assim sucessivamente).
Bercokowitz (apud RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 1999), coloca que se a
resposta agressiva for inata à frustração, ela só seria expressa se houvesse condições
apropriadas. É assim introduzida a idéia de que outros estados emocionais como a raiva
também pode ter efeitos similares à frustração.
Outro teórico, Zilmann (apud RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 1999) citou que
o elemento decisivo da frustração pode ser a excitação fisiológica em si e por si mesma.
Assim explica que pessoas que estão em um estado de excitação de origem fisiológica
como drogas ou mesmo um evento excitante tendem a ficar mais agressivos do que
pessoas que não se encontram fisiologicamente excitadas.
Mesmo com diferentes versões da hipótese de frustração-agressão, as mesmas podem
nos facilitar na compreensão de algumas formas de agressão humana, em especial a
violência contra crianças e adolescentes.
Baseados no relato já exposto outro questionamento pode vir à tona: Porque a família é
a principal agressora de crianças e adolescentes? Bee (2003) relata que há como
identificar certos fatores de risco, mas o abuso só ocorre se vários desses aspectos
ocorrem na família ao mesmo tempo.
Um dos fatores citados pela autora é o estresse dos pais que pode decorrer do
desemprego, pobreza, violência no bairro, falta de apoio social ou de uma criança difícil
de lidar ou exigente. Remete-se aí a ideia já exposta de Aronson (1979) de que a
contrariedade gera comportamentos agressivos tendo como fato exposto as frustrações
econômicas e sociais enfrentadas por alguns grupos da sociedade.
Mas Bee (2003) ressalta que por mais que o estresse seja extremo, sozinho não é um
fator desencadeante, como foi dito anteriormente e cita outro ingrediente chave que é a
habilidade dos pais em lidar com a criança e com os estresses em sua vida.
Segundo Emery e Laumann-Billings (apud BEE, 2003, p. 153):

Alguns pais, que foram eles próprios abusados, simplesmente não conhecem
outra maneira de lidar com a desobediência dos filhos a não ser atacando a
criança de algumas maneiras. Outros são deprimidos ou incapazes de
estabelecer com a criança o vínculo emocional que ajudaria a prevenir o
abuso. A dependência do álcool e de drogas desempenha um papel
significativo em muitos casos. (Emery e Laumann-Billings apud BEE, 2003,
p. 153, grifo nosso):
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A fala desses teóricos é complementada pela fala já citada do autor Zilmann (apud
RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 1999) sobre o elemento fisiológico ser
desencadeador da frustração e conseqüente agressão, justificando assim o porquê de
pessoas em elevado estado de excitação de origem fisiológica (no caso drogas) tendem a
ficar mais agressivas.
Outro elemento chave citado por Bee (2003) é a falta de apoio social ou de algum tipo
de isolamento social. Em suma, quando alguns desses fatores supracitados se
combinam, a violência contra a criança ou adolescente torna-se bastante provável.
Frente a essas possíveis causas para a agressão humana geral ou especificamente
direcionada a crianças e adolescentes, pode-se tratar também das possíveis
consequências da violência para a vida das vítimas (crianças e adolescentes).
As perspectivas em longo prazo, segundo Malinosky-Rummel e Hasem (apud, BEE,
2003), para crianças vitimadas não são boas principalmente para o grupo em que essa
violência foi sofrida por um período mais longo ou mais gravemente.
No caso de violência física, as crianças que sofreram poderão apresentar-se com uma
probabilidade muito maior (comparadas as que não sofreram) de se tornarem agressivas
ou delinquentes em idade escolar ou na adolescência, de serem violentos quando adultos
(incluindo comportamento de estuprar namoradas ou abusar da esposa), também muito
mais prováveis que usem drogas na adolescência ou na idade adulta, tentem suicídio,
tenham problemas emocionais como ansiedade e depressão ou formas mais sérias de
doença emocional, apresentem QI mais baixo e pior desempenho escolar. “Além disso,
essas pessoas têm mais dificuldade de estabelecer amizades íntimas na idade escolar e
na adolescência.” (PARKER; HERRERA apud, BEE, 2003, p. 153).
Da mesma forma, Kendall-Tackett, National Reseach Council e Pynoos (apud BEE,
2003, p. 153), afirmam que as crianças que sofreram abuso sexual:

(...) também apresentam uma grande variedade de perturbações, incluindo
medos, problemas de comportamento, promiscuidade sexual ou agressões
sexuais na adolescência e na idade adulta, baixa autoestima e transtorno de
estresse pós-traumático, pesadelos, um esforço constante para não pensar no
evento traumático nem se lembrar dele e sinais de vigilância aumentada
como hipervigilância, reações de susto exagerados, perturbações do sono e
interferência na concentração e na atenção. (Kendall-Tackett, National
Reseach Council e Pynoos apud BEE, 2003, p. 153)

Vale ressaltar que as crianças que foram violentadas nem sempre apresentam todos
esses sintomas, mas é muito provável que manifestem alguma forma de perturbação
significativa. A gravidade do sintoma e a ocorrência são proporcionais ao período e
gravidade da exposição à violência.
Para finalizar essa parte do trabalho cita-se novamente Bee (2003):
O quadro não é totalmente sombrio. Algumas crianças abusadas são, embora
nos surpreenda, resilientes não apresentando nenhum sintoma mensurável.
Outras mostram um declínio nos sintomas de angústia quando o abuso é
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interrompido, em especial se a mãe da criança foi apoiadora e protetora.
No entanto, apesar dessas palavras de consolo, não podemos perder de vista o
fato de que problemas a longo prazo são comuns entre as crianças que
experienciam esse grau de hostilidade ou agressão, nem o fato de que nossa
sociedade não encontrou boas maneiras de reduzir a incidência de abuso.
(BEE, 2003, p. 153, grifo nosso)

6. A TRAJETÓRIA DO PROJETO SENTINELA EM ECOPORORANGA
O Projeto Sentinela em Ecoporanga iniciou-se em Fevereiro de 2003.
Talvez por ser um programa novo não só no município, mas em todo o País,
aparentemente houve um equívoco no entendimento do poder público municipal e/ou
mesmo da própria equipe sobre o propósito do Projeto Sentinela (não se tem certeza do
que houve, pois havia poucos registros dos atendimentos no ano de 2003). Sendo assim,
o atendimento durante o ano de 2003 teve sua clientela em sua maioria, fora do que
prevê no Guia Operacional para funcionamento dos Centros de Referência do Programa
Sentinela. Qualquer criança dita “com problemas” era encaminhada ao Projeto
Sentinela. Entende-se aí como: mau comportamento na escola e/ou em casa, dificuldade
de aprendizagem, crianças que passavam fome devido à pobreza na família, crianças
cujos pais trabalhavam o dia inteiro, etc.
Não há registros de um atendimento sistemático da equipe às crianças e suas respectivas
famílias no ano de 2003, há somente fichas de entrevistas iniciais (chamadas de
Anamnese Social), preenchidas pela Assistente Social.
Ressalta-se que mesmo com essa realidade, havia crianças que realmente eram vítimas
das violências previstas para o atendimento no Projeto.
No ano de 2004 houve a entrada de uma nova equipe que fez uma análise de todos os
casos de 2003, selecionando os casos que em sua opinião e de acordo com seu
entendimento do Guia Operacional, faziam parte do público alvo do Projeto Sentinela.
Os casos que não se enquadravam ao projeto seriam encaminhados para outros recursos
do município.
Houve um esforço da nova equipe, após essa análise, para que o Projeto atendesse
somente a demanda proposta na sua criação, no entanto a própria administração
municipal parecia ainda não haver assimilado o objetivo do programa e continuou
solicitando que o Projeto atendesse como no ano de 2003. Apesar de a equipe ter maior
consciência de seu papel pelo fato de ter analisado a experiência do ano anterior e de ter
estudado o Guia Operacional antes do início das atividades, o trabalho ficou
comprometido no sentido de atuar com efetividade no atendimento do objetivo para o
qual foi criado.
No ano de 2005 houve mudança na administração municipal devido às eleições. Houve
também uma mudança na equipe, porém uma Educadora Social, a Psicóloga e a
Assistente Social permaneceram. Os demais componentes da equipe foram substituídos.
Essa equipe permaneceu também no período de 2006. A partir de 2005, o Projeto
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Sentinela atendeu somente casos preconizados em seus objetivos, isso foi possível com
apoio da administração pública. Desde então o foco nas violências estabelecidas para o
atendimento foi mantido.

7. CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO SENTINELA DE ECOPORANGA
Após análise dos arquivos de atendimento, o estudo mostrou que as principais
contribuições do Projeto Sentinela de Ecoporanga às crianças e adolescentes atendidos
no período de fevereiro de 2004 a março de 2006 foram em ordem de maior incidência:

Quadro 1 – Contribuições do Projeto Sentinela de Ecoporanga as crianças,
adolescentes e suas respectivas famílias no período de fevereiro de 2004 a março de
2006.

1. Melhora nos sintomas relacionados à violência;
2. Oportunidade de espaço para a criança e adolescente se
expressar;
3. Encaminhamentos para família a atendimentos diversos
como: Saúde, Educação, Justiça, etc.;
4. Encaminhamentos para criança ou adolescente a
atendimentos como: Nutricionista, Neurologista, Psiquiatra,
Pediatra, etc.;
5. Possibilitar diálogo entre os membros da família;
6. Contribuir para a punição dos agressores.

Além das contribuições importantes como: melhora nos sintomas relacionados à
violência (item 1), oportunidade de espaço para se expressar e encaminhamentos à
família (itens 2 e 3), acrescenta-se os encaminhamentos feitos às crianças e adolescentes
atendidos a outros tipos de atendimentos quando necessários (item 4) e possibilitar que
haja diálogo entre os membros de famílias, visto que se observou dificuldade na
comunicação principalmente dos pais com a criança ou adolescente e vice-versa.
Percebeu-se que houve um aumento significativo nos resultados alcançados, a cada ano
analisado, esse aumento foi influenciado pelo fato do atendimento ter sido focado
somente em casos de violência, segundo os dados coletados.
Houve também contribuição para punição do agressor, ainda que não em grande
porcentagem. Ressalta-se que aqui foram considerados somente os agressores que
chegaram a ser detidos e julgados, entretanto o Projeto Sentinela sempre fornece
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relatórios dos casos atendidos ao Conselho Tutelar, Polícia e Justiça com objetivo de
colaborar para a responsabilização dos agressores.

8- ENTRAVES DO PROJETO SENTINELA DE ECOPORANGA EM SEUS
ATENDIMENTOS

A partir da análise dos arquivos também pode-se visualizar os principais entraves no
período citado anteriormente que por sua vez foram:

Quadro 2 – Entraves do Projeto Sentinela de Ecoporanga em seus atendimentos as
crianças, adolescentes e suas respectivas famílias no período de fevereiro de 2004 a
março de 2006.

1. Descaso da família em relação à criança ou adolescente;
2. Não responsabilização do agressor por parte dos órgãos
competentes;
3. Pais ou responsáveis alcoolistas;
4. Resistência da família quanto aos atendimentos;
5. Dificuldade da equipe no trabalho com algumas famílias;
6. Inconstância no comparecimento aos atendimentos;
7. Dificuldade de acesso da população ao projeto;
8. A família interrompeu o tratamento após perceber
melhora na criança e não comunicou aos técnicos do
Projeto;
9. A criança ou adolescente encobriu parte da violência
sofrida;
10. Pais ou responsáveis portadores de transtornos mentais;
11. Resistência da criança ou adolescente quanto ao
atendimento prestado no Projeto;
12. Pais ou responsáveis com sintomas de depressão;
13. Os tipos de atendimentos prestados não atenderam as
necessidades da criança ou adolescente;
14. Dificuldade da escola em detectar situação de violência
vivenciada pela criança ou adolescente;
15. A família não aderiu ao atendimento.

Destaca-se o item 1 onde se encontra o descaso das famílias para com suas crianças ou
adolescentes que consequentemente influencia significativamente nos itens 4 e 5.
Observou que é alta a frequência de casos em que o agressor não foi punido pelos
órgãos competentes.
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O alcoolismo de pais e responsáveis (item 3) tanto foi observado com frequência e
também contribui significativamente para os itens 4 e 5 do quadro acima.
A inconstância no comparecimento aos atendimentos (item 6) atinge às crianças e
adolescentes diferentemente de suas famílias. Percebeu que no caso das crianças e
adolescentes o motivo era dificuldade de transporte (quando a criança morava em um
distrito da sede ou mesmo num bairro longe do projeto), ou os pais não se lembrarem
dos dias e horários de atendimentos marcados e, poucas vezes, por desinteresse da
criança que vamos falar no item 13. Quanto aos pais, a inconstância é observada em sua
maioria pelo fato dos mesmos terem interesse no atendimento de seus filhos, mas
muitas vezes não querem se envolver com o projeto por acharem que a violência sofrida
pela criança implica somente atendimento da mesma.
O item 7 aponta a dificuldade de acesso da população ao projeto, isso devido a sede do
projeto se localizar distante de parte da clientela e também devido à falta de transporte
próprio, tanto para a sede quanto para atender os distritos (atualmente, o CREAS conta
com transporte).
Como entrave também pode se observar famílias que interromperam o atendimento
após a melhora da criança sem se justificar nem notificar ao projeto (item 8). Quando os
técnicos realizavam visita ou marcavam atendimento para saber o motivo da ausência
constante, os pais relatavam que a criança havia melhorado bastante e que por isso não
havia mais necessidade de atendimento do projeto.
Outro entrave que dificulta o atendimento, desgastando muito todos envolvidos no
atendimento é o fato da criança encobrir parte da violência sofrida (item 9) por
vergonha ou medo de ser repreendida pelos pais (violência sexual).
O item 10 aponta que há pais ou responsáveis pela criança ou adolescentes com doença
psiquiátrica, o que novamente contribui com os itens 4 e 5.
Os itens 11 e 13 são complementares, muitas vezes os técnicos tiveram dificuldade de
obter o interesse da criança ou adolescente em frequentar os atendimentos. Observou
que essa dificuldade era possivelmente devido à falta de acesso de outros tipos de
atendimentos que os incentivassem mais, principalmente os adolescentes, tais como:
dança e teatro, isso tanto no projeto quanto no próprio município. Aparentemente o
atendimento psicossocial era “pouco” para que eles se interessarem em comparecer.
Outras vezes observou-se por uma resistência da criança ou adolescente que os técnicos
não foram capazes naquele momento de romper.
No item 12 observa-se que houve casos em que um dos pais ou responsável estava com
sintomas de depressão, sendo o mesmo único responsável por suas crianças. Uma
dificuldade delicada que exige monitoramento constante e encaminhamentos urgentes
que, na esfera, pública são difíceis de serem acessados com rapidez.
Por último no item 15 percebeu que mesmo reunindo todos os esforços dos técnicos a
família não se interessou pelo atendimento.
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9. PERFIL DA CLIENTELA
Pelos dados apontados nos relatórios pôde-se visualizar que o perfil das famílias
atendidas constitui-se em sua maioria de pessoas de baixa renda (algumas em situação
de extrema pobreza), usuárias dos serviços de Assistência Social, SUS (Sistema Único
de Saúde) e Defensoria Pública. Possuem também baixa escolaridade, prevalecendo o
analfabetismo.
Observa-se alto índice de desemprego entre as famílias somado à baixa qualificação
profissional o que os tornam dependentes de programas transferência de renda do
Governo Federal (Bolsa Família). O alcoolismo é comum a grande maioria. São
famílias com grande quantidade de filhos, geralmente de pais diferentes, além de
abrigarem frequentemente tios, avós, cunhados, primos ou mesmo pessoas
desconhecidas. São famílias também em sua maioria monoparentais, chefiadas por
mulheres, algumas possuem a presença do pai ou companheiro.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A administração pública foi e é decisiva, influenciando diretamente nos resultados dos
serviços prestados, pois observou-se que a partir de 2005 as contribuições se tornaram
mais significativas juntamente com o fato da administração ter entendido o foco do
projeto e não mais interferiu na entrada e saída de casos. Os profissionais puderam
então direcionar mais suas ações ampliando mais e mais a abrangência de suas
contribuições ao seu público alvo.
Em relação a não punição dos agressores, as crianças atendidas têm ciência dessa
situação sabendo que muito pouco ou foi feito, enfatiza-se aí mais em relação à
violência sexual e física.
Bandura, Ross e Ross (apud ARONSON, 1979, p. 158) ressaltam que: “(...) se o modelo
agressivo era recompensado por seu comportamento agressivo, as crianças que
testemunharam o fato tornaram-se subsequentemente mais agressivas”.
Assim, além da impunidade permitir que o agressor permaneça solto (“recompensa”)
podendo violentar outras crianças, pode ainda acarretar duras consequências a saúde
mental da criança agredida. Ironicamente, a criança violentada é geralmente a única
punida, pois por mais que a condução do caso seja feita com respeito e ética (o que,
aliás, não ocorre em todas as instâncias que estão inseridas no tratamento do caso), essa
criança é exposta a exames invasivos, vários depoimentos ou ainda pode ser retirada de
sua própria casa e sendo encaminhada a um abrigo.
Um fato que chamou a atenção foi perceber que a escola, onde a criança convive todos
os dias com os profissionais que lá trabalham, parece ainda não estar realmente atenta
ou pelo menos preparada para perceber alguns casos de violência, colocando a
responsabilidade pelo mau desempenho escolar na própria criança não analisando
muitas vezes seu contexto de vida.
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Nos itens relacionados à Negligência (1, 4, 5 e 15 do quadro 2). Podemos observar que
essa é uma violência controversa se pensarmos que não é porque o agressor fez algo e
sim porque o deixa de fazer. Percebe-se na família uma apatia em relação às orientações
dos técnicos, parecendo não entendê-las mesmo que se explique de maneira muito
simplificada e também se observa um descrédito em relação às políticas públicas.
Aronson ressalta que “um povo sem esperança é um povo apático” (ARONSON, 1979,
p. 156). Se quisermos liquidar com sua agressividade, temos que tirar toda a sua
esperança ou satisfazê-la. O que aparenta ser, até o momento, é que as frustrações que
esse grupo classificado na negligência passa, são tão extremas que liquidaram com sua
esperança e consequentemente liquidaram com sua força de indignação que por sua vez
abaixou a agressividade chegando a um ponto também prejudicial, a apatia.
Além disso, essas famílias tentam a todo o momento passar a sua responsabilidade de
cuidar de suas crianças e adolescentes para a equipe do Projeto e também para a Escola,
Conselho Tutelar, Justiça, etc. Está havendo uma retirada dessa família de seu papel na
educação de seus filhos.
Há alguns entraves tais como: descaso da família quanto ao atendimento; os tipos de
atendimentos prestados não atenderam às necessidades da criança ou adolescente, são
desafios que precisam ser trabalhados a cada dia pela equipe do Projeto Sentinela.
A família é sem dúvida a grande chave para os atendimentos e todas as contribuições
em relação à criança vitimada só podem ser efetivadas se a família for implicada a todo
instante no processo. Sem o apoio da família todo o trabalho desenvolvido com a
criança no ambiente do Projeto pode ser considerado pouco eficaz. Infelizmente, como
mostra o estudo, a família é responsável por grande parte dos entraves seja nos casos de
resistência aos atendimentos seja nos casos de transtorno mental, depressão e vícios.
Se a família não se interessa pelo atendimento (como já foi citado) em alguns casos a
renúncia pode ser encaminhada ao Ministério Público que obriga a família a levar a
criança para ser atendida. Essa medida apesar de ser eficaz, desgasta a relação do
projeto com a família, o que é fundamental para o melhor êxito dos atendimentos. Fica
aí um desafio: se o atendimento é direito da criança e adolescente, como garantir esse
direito quando há resistência familiar ao atendimento sem comprometer o
relacionamento do Projeto com a família?
O alcoolismo é um fator que prejudica os resultados dos atendimentos e contribui para a
continuidade do círculo de violência. É um grande entrave e influencia quase todos os
outros itens. Um agravante desse fator é a ausência de locais para encaminhamento dos
pais alcoolistas. Existe somente no município o A.A. (Alcóolicos Anônimos), mas o
mesmo não dire ciona de maneira ideal, além disso, a grande maioria dos pais está num
estágio muito avançado, precisando inclusive de internação. O alcoolismo também
influencia na entrada de muitas crianças no abrigo do município que por sua vez
desencadeia uma série de prejuízos enfrentados por elas.
Entretanto, o estudo mostrou que as contribuições no atendimento às famílias são reais.
Apesar da variedade de entraves ser maior visualmente maior que as contribuições,
essas promovem um diferencial na vida das crianças, adolescentes e sua famílias.
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O fato de haver uma alternativa para encaminhamento dessas crianças que sofrem
violência e a possibilidade de haver maior contribuição quanto à denúncia ao agressor,
mesmo que ela hoje muitas vezes não vá à frente, já é uma conquista considerável para
uma realidade em que as políticas sociais da atualidade, na maioria das vezes, acabam
por ter um sistema que dificulta o cumprimento do ECRIAD (Estatuto da Criança e do
Adolescente).
Acredita-se, contudo, segundo os resultados da pesquisa, que os entraves interferem em
uma melhoria nos atendimentos, mas não impedem que haja ainda muitos benefícios
para os casos atendidos.
Apesar dos efeitos devastadores provocados pela violência as crianças e a adolescentes
já registrados, a existência do Projeto Sentinela como uma alternativa de atendimento é
uma possibilidade de traumas serem resignificados, ou seja, de se transformar o
acontecimento traumático em algo que não impeça que se viva uma vida saudável tendo
também relacionamentos saudáveis.
Acredita-se, porém, que há necessidade de se investir em políticas que possam prevenir
a violência. Alternativas com o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) que
trabalham de forma preventiva atendendo famílias em situações de vulnerabilidade,
implantado como uma das ações do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) no
município de Ecoporanga e em outros municípios, é um exemplo de política pública que
pode, se bem administrada, diminuir as chances de agressões contra crianças e
adolescentes e em outros grupos vulneráveis (idosos, pessoas com deficiência, etc.).
O Projeto Sentinela pode também, por sua vez intensificar a medida do possível, suas
ações preventivas no combate à violência contra crianças e adolescentes, inclusive com
os profissionais que atuam nas escolas.
Fazem-se também necessárias novas pesquisas no âmbito do atendimento do Projeto
Sentinela a fim de buscar entender melhor essas contribuições e entraves relacionandoos melhor entre si. Pesquisas com abordagem à equipe e as famílias poderiam também
apontar outros aspectos não apreendidos por esse estudo, contribuindo ainda mais para o
cumprimento do objetivo maior: colaborar com o cumprimento do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
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NATUREZA NEGOCIADA
BEIRA-MAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES
Claudinea da Cunha Teixeira6

RESUMO
A análise apresenta algumas considerações sobre o tratamento dado pelo poder público
às questões que se apresentam no ordenamento territorial do Distrito de Nativo de Barra
Nova. Como metodologia utilizou-se a análise de instrumentos legais do município
pertinentes ao planejamento territorial: Plano Diretor Municipal _ PDM, Lei Orgânica
Municipal e os Planos de Ordenamentos de Barra Nova Norte e Urussuquara /Barra
Nova Sul. No primeiro momento apresenta planejamento ambiental dado à localidade,
posteriormente, como a atividade do petróleo é considerada no PDM e para finalizar as
mudanças socioespaciais e as possibilidades dos riscos com a implantação do TNC.
Palavras-Chave: Planejamento territorial – indústria do petróleo – legislação
ABSTRACT
The analysis presents some considerations about the treatment by the public to the
issues that arise in the planning of the District of Native New of Barra. The
methodology used in the analysis of legal instruments pertaining to the city planning
authorities: Master Plan _ PDM, the Organic Law and the Municipal Spatial Planning
for Barra Nova Urussuquara and North / South New Bar At first presents given to the
environmental planning location, later, as the activity of the oil is considered in the
PDM and to end the socio-spatial changes and the possibilities of risks with the
deployment of the TNC.
Key Words: Territorial planning - activities of oil - legislation

INTRODUÇÃO
É recente a preocupação ambiental com o litoral, considerado patrimônio nacional pela
Constituição Brasileira no art. 225, § 4º, seu uso e ocupação deve obedecer à Lei
Federal de Nº 7.661 de 1988, que instituiu o Plano de Gerenciamento Costeiro e define
a extensão da zona costeira brasileira incluindo os municípios banhados pela linha de
costa e dando-lhes autonomia de gestão da região litorânea.
O objetivo é construir uma reflexão sobre o tratamento dado pelo poder público às
questões que perpassam pelo planejamento territorial da beira-mar do Distrito de Nativo
de Barra Nova, onde vivem populações extrativistas, dependentes dos recursos naturais
presentes.
6
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As questões em destaques são: a extinção da Estação Ecológica de Barra Nova, a
transformação da localidade em zona de expansão da cidade, a inserção no programa de
Turismo e a implantação do Terminal Norte Capixaba (TNC), um grande
empreendimento da atividade do petróleo.
Analisá-las é relevante, pois representam uma ameaça à preservação dos recursos
naturais da localidade expondo-os a certa vulnerabilidade, principalmente por se tratar
de área litorânea com uma diversidade de ecossistemas: mangue, alagados, estuários e
extensa área de flora de restinga. Ainda a considerar, compromete o modo de vida das
populações extrativistas que dependem desses recursos para sobreviverem. É preciso
aplicar um planejamento satisfatório para o uso e ocupação desse espaço.
Os instrumentos legais das diferentes esferas: federal, estadual e o municipal devem ser
considerados no planejamento territorial. Na esfera municipal, a Lei Orgânica é o
instrumento maior que vai conduzir essa proposta através de diretrizes e normativas,
porém, o de maior poder deliberativo é a Lei de Nº 10.257 de 1º de julho de 2001,
também chamada de Estatuto da Cidade, este propõe diretrizes que norteiam o
município na construção do seu plano territorial.
O Estatuto da Cidade, Dos Instrumentos da Política Urbana no Artigo 4º, inciso III no
planejamento municipal, delibera em especial, alínea a plano diretor, alínea b disciplina
do parcelamento, do uso e da ocupação do solo e a alínea c zoneamento ambiental.
Há uma obrigatoriedade aos municípios brasileiros na elaboração do seu Plano Diretor
Municipal de acordo com critérios determinados, quando: possuírem acima de 20.000
habitantes, serem integrante de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e onde o
poder público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no art. 182, § 4º da
Constituição Federal. Apresenta-se como instrumento que vai diagnosticar as
potencialidades e deficiências do município. Para tanto, ao diagnosticá-lo, é necessário
uma avaliação das dimensões que nortearão as interferências: o físico-territorial, o
social, o cultural, o econômico e o ambiental.
O litoral, por apresentar atrativos, tanto para a urbanidade e atividades econômicas e,
por ser área de ecossistemas frágeis com necessidades de preservação ambiental, é
preciso que o Plano Diretor Municipal institua uma forma especial de planejamento, ou
seja, propor um plano de ordenamento para a ocupação. Inclusive a criação de unidades
conservação para que possa definir um limite espacial dessa ocupação e a permanência
dos recursos naturais, pois garantem o equilíbrio das dinâmicas litorâneas.
A proposta de planejamento territorial Barra Nova está na Lei Orgânica Municipal, Nº
007/2004 (Plano Diretor Municipal) e no Plano de Ordenamento de Barra Nova, Lei Nº
027/2003 que tem como finalidade ordenar territorialmente a ocupação humana nessa
região por apresentar-se como área de fragilidade ambiental e promissora , a atividade
turística.
A problemática que se apresenta é a extinção da Estação Ecológica de Barra Nova para
a inserção de um empreendimento da indústria do petróleo, comprometendo a
preservação ambiental dos ecossistemas. A presença dessa atividade é de certa forma
comum ao longo de toda costa brasileira, porém há uma grande preocupação, por
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representar risco ambiental e compromete ainda, a segurança das populações que vivem
nesta localidade. No histórico de acidentes e desastres ambientais com a indústria do
petróleo, há dezenas de ocorrências registradas, não só no Brasil, mas em diversos
outros países.
No Brasil, o pior acidente na história da Petrobrás, aconteceu no município paulista de
Cubatão, em fevereiro de 1984, “um oleoduto vinculado à refinaria de Presidente
Bernardes de Cubatão (RBPC). Neste mês, houve um vazamento no oleoduto da
companhia na favela de vila Socó”. Como saldo dessa catástrofe registrou-se 99
habitantes mortos e centenas de feridos (GUNN, 1992, p.31).
A implantação do TNC é uma, dentre várias estratégias de desenvolvimento local, no
que se refere à indústria do petróleo apresentada no Plano Diretor Municipal de 2004.
Compete a este instrumento elaborar uma política de desenvolvimento, como descreve o
art. 5º da Lei Nº 007/2004 (PDM): objetivo central será atingido mediante a adoção de
linhas estratégicas. É proposto no inciso III - melhoria de desempenho econômico
através da construção e consolidação da dimensão econômica, particularmente da
competitividade municipal.

1. O USO DE INSTRUMENTOS
COMPETÊNCIA MUNICIPAL

LEGAIS

E

NORMATIVOS

DE

O município de São Mateus apresenta uma população de aproximadamente 100.000
habitantes, segundo os dados do IBGE, 2007. O número de habitantes é um dos critérios
de obrigatoriedade para os municípios na elaboração do seu Plano Diretor, a considerar
o § 4º do Artigo 182 da Constituição Federal : ser integrante de áreas de especial
interesse turístico, inserido em área de influência de empreendimentos ou atividades
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.
Todo município, quando inserido na zona costeira, tem a autonomia como
condicionante na elaboração de leis próprias que suplementam as leis federais e
estaduais no gerenciamento de suas áreas litorâneas, de acordo com seu interesse. O art.
150 da Lei Orgânica prevê que “compete ao município compatibilizar sua ação com o
Estado e a União visando garantir; inciso II – os mecanismos para a proteção e
recuperação dos recursos naturais e preservação do meio ambiente”. Através da Lei
Orgânica, dá ciência de sua postura em relação à questão ambiental, apresentando uma
Seção específica para tratar desse assunto, na sequência dos Artigos 211 a 222.
O Artigo 213 apresenta como dever do Poder Público Municipal a elaboração e
implantação, através de lei, um Plano Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, o qual “contemplará a definição de áreas e seus componentes representativos
dos ecossistemas existentes no território municipal, diagnóstico de sua utilização e
diretrizes para aproveitamento de desenvolvimento econômicossocial”.
Ao município compete à responsabilidade de gerenciar a questão ambiental, inclusive
propor a elaboração de um Plano específico para tratar das questões ambientais. Essa
responsabilidade nasce por receber autonomia nos arts. 29 e 30 da Constituição Federal
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que se refere a sua autoadministração, sua auto-organização e seu autogoverno. No art.
30 é concedida uma autonomia ao município para legislar sobre os interesses locais e
fazer suplementação das leis federais e estaduais.
O art. 4º do Estatuto da cidade estabelece que o zoneamento ambiental seja um
instrumento de utilidade para o planejamento do território na esfera municipal. É
também previsto na Política Nacional de Meio Ambiente através da Lei 6.939/81 como
um importante instrumento em “virtude de sua abrangência e por ser a base para a
implantação de outros instrumentos de gestão ambiental [...]” (SEIFFERT, 2007. p.
114).
A Lei Orgânica é o exemplo da auto-organização do município. Os Planos que surgem
são os instrumentos de efetivação para essa auto-organização. O Plano Diretor deve
apresentar um Planejamento Ambiental a partir de zoneamentos, identificando e
definindo quais as áreas ambientais possíveis.
O zoneamento é considerado nas Diretrizes para o Zoneamento (IBAM) como um
mecanismo de controle do uso do solo. Para Santos (1981 in: 8ª Lição do Curso
Governo e Administração Municipal, IBAM - 1981) o zoneamento teria por função, em
princípio, compatibilizar usos, misturar atividades e estimular a sua complementaridade
em determinada fração do território.
As primeiras ideias do conceito de zoneamento elaborado e aplicado para criação de
Unidades de conservação transformou parte do território brasileiro em fragmentos
naturais intocáveis. No período de 1964 a 1984, as políticas sobre meio ambiente no
Brasil eram decididas sem que a população participasse e as categorias de UCs eram
sempre restritivas à populações: parques ou estações ecológicas. No livro
Etnoconservação, Diegues (Org. 2000) relata que nesse regime autoritário era fácil
desenhar no mapa grandes unidades de conservação de uso restritivo, mesmo que dentro
dessas áreas vivessem populações.
A escassez dos recursos naturais tem levado o Estado a criar meios de controlar uma
exploração desenfreada, ou seja, impedir a posse e o esgotamento definitivo desses
recursos,porém, ao criá-los, baseia-se em modelos racionalistas, segundo os quais, para
a natureza ser preservada, é preciso separá-la do homem, são modelos baseados no mito
de uma natureza intocada.
[...] em que os homens são proibidos pelo Estado de exercer suas atividades
do fazer patrimonial, e também do saber, representa imposição de um mito
moderno: o da natureza intocada e intocável, próprio da sociedade urbanoindustrial sobre mitos das sociedades modernas (DIEGUES, 1998, p. 62).

O primeiro zoneamento ambiental dentro de uma proposta de ordenamento territorial no
município de São Mateus foi nessa localidade, quando a Lei Orgânica de São Mateus,
Lei nº 001/90 art. 222, inciso VII institui a criação da Estação Ecológica de Barra Nova
_EEBN. Criada em 05 de abril de 1990, sendo formada por uma ilha compreendida
entre a foz do rio Ipiranga e a foz do rio Barra Nova/ Barra Seca. De acordo com o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação _ SNUC, a Estação Ecológica tem como
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objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É de posse e
domínio público, sendo proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo
educacional.
A falta de conhecimento sobre a área inviabiliza a criação de uma UC, para defini-la é
preciso realizar um estudo (diagnóstico) sobre a área que se pretende ordenar. Uma
etapa importante antecedente à aplicação do plano de ordenamento, pois, ele por si só
não tem clareza da categoria de UC que se quer instituir.
O Planejamento Ambiental emprega como instrumentos todas as
informações disponíveis sobre a área de estudo, vindas das mais diversas
áreas de conhecimento, bem como as tecnologias de ponta para facilitar o
seu meio principal de comunicação e de projeto que é o Desenho Ambiental.
(FRANCO, 2001, p. 35).

De acordo com a Lei Federal Nº 9.985 de 18 de julho de 2000 as estações ecológicas
estão enquadradas no grupo das Unidades de Conservação (UC) de Proteção Integral,
ou seja, deverá garantir “a manutenção dos ecossistemas, livres de alterações causadas
por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais.”
Portanto, a EEBN foi criada com o objetivo de proteger os exuberantes ecossistemas de
manguezal existentes na região.
No Distrito de Barra Nova, as comunidades de Barra Nova Norte, Barra Nova Sul,
Campo Grande e Uruçuquara contemplam uma região rica em flora de restinga e
próximos ao manguezal, as margens do estuário Mariricu. Nesse espaço construíram um
modo de vida singular a partir do uso dos recursos presentes, principalmente do rio, do
mar e do mangue. Essas comunidades têm atividades econômicas mistas: praticam a
pesca artesanal, a cata do caranguejo ou trabalham no seu próprio roçado, quando
possuem. A atividade extrativista é a atividade principal das comunidades.
“O homem produz o meio que o cerca e é ao mesmo tempo seu produto.
Relação dialética Nesse sentido deve-se considerar normal a intervenção do
homem no curso dos fenômenos e dos ciclos naturais, à semelhança das
outras espécies que, segundo suas faculdades, agem sobre as substâncias, as
energias e a vida das outras espécies. O que traz problemas não é o fato, mas
a maneira como vivem ou intervém na natureza. [...] Desse modo, o
fundamental não é a natureza em si, mas a relação entre homem e natureza”
(DIEGUES, 2000, p. 23)

Do ponto de vista legal, a UC de Proteção Integral inviabilizou, porém não impediu a
atividade das comunidades que há muitos anos vem explorando o caranguejo-uçá e os
recursos pesqueiros dentro da área. Esse fato, porém, nunca foi alvo de preocupações
por parte dos órgãos oficiais locais, e, dessa forma, embora a EEBN exista desde 1990,
a administração municipal não desenvolveu qualquer atividade de gestão da UC.
Não se pretende negar a necessidade de um zoneamento ambiental no ordenamento
territorial do Distrito de Barra Nova. Muito pelo contrário, por perceber a necessidade é
que surge uma problematização sobre o planejamento dado a essa área. Todavia, o
Distrito de Barra Nova deve ser restringido à expansão urbano- industrial, pois, o
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modelo de uso e ocupação aplicado a outras áreas litorâneas comprovou a
vulnerabilidade que expôs outras áreas.
No Plano de Ordenamento de Barra Nova Lei Nº 027/2003, o zoneamento dado para
Barra Nova Norte afirma a importância de permanência da EEBN, extinta em janeiro de
2002, assim como no PDM, porém nenhum desses dois instrumentos faz inferência
sobre a possibilidade de transformar aquela região em Área de Preservação Ambiental _
APA ou Reserva Extrativista _ Resex. Estas duas categorias são as mais adequadas para
a região, pois consideram o manejo dos recursos naturais e mantêm o controle sobre a
expansão de uso e ocupação do solo.
De acordo com o Diagnóstico ambiental: Análise preliminar dos Blocos ofertados na 9ª
rodada de licitações da Agencia Nacional do Petróleo localizadas no Estado do
Espírito Santo, expedido pelo IEMA em 05 de março de 2007, apresenta a emenda
modificativa nº 001/2002 sobre o artigo 222º, inciso VII da Lei Orgânica nº 001/90: fica
autorizado a criar uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável – APA (Área de
Proteção Ambiental), após estudo técnico e discussão prévia com segmentos da
sociedade.
O gerenciamento ambiental da área que corresponde à antiga EEBN vem sendo
protelado desde 2002, novamente aparece a exigência de criação quatro anos depois em
uma nova atividade do petróleo, como se observa no parágrafo anterior. O documento é
bastante claro ao pontuar, os ambientes naturais de interesse para a conservação e
proteção ambiental em Barra Nova localizam-se entre a foz do Rio Barra Seca (Barra
Nova) e a foz do Rio Mariricu, no Distrito de Nativo de Barra Nova, município de São
Mateus, e até o momento não se encontra legalmente instituída.
O município de São Mateus apresenta propostas de zoneamento ambiental para o
Distrito de Barra Nova no seu PDM, porém ainda não instituída, é apenas uma
condicionante para instalação do TNC, exigida pelo Instituto Estadual de Meio
Ambiente (IEMA). “Somente sua criação não é suficiente. É preciso alcançar uma boa
efetividade de gestão.” (ARAÚJO, 2007, p. 3). Como citado anteriormente, há também,
necessidade de clareza em relação à UC que se deva instituir. Todavia, a região ainda
permanecerá vulnerável a acidentes ambientais, a qualquer época, como afirmou
Fonseca7 parafraseado por Gunn (1992): É inevitável. Vão sempre existir. Há o erro
humano e a falta de material. Embora, a Petrobrás esteja preparando-se para o
combate à poluição [...].
O Plano Diretor é considerado por Seiffert (2007. p. 118) como instrumento básico da
política municipal de desenvolvimento e expansão urbana, tendo como objetivo ordenar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes. Este deve contemplar o planejamento ambiental e considerá-lo como
importante na organização do território para manter um ambiente equilibrado.

7

Almirante Maximiliano da Fonseca foi Ministro da Marinha e membro da diretoria de Transporte da
Petrobrás nesse período. Citação de GUNN, P. Indústria e Meio Ambiente – Fatos e Discursos
Recentes nos setores de Petróleo e Petroquímica. In: ANAIS – Questões ambientais litorâneas. 1991,
p.30.
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Franco (2001, p. 35) considera que o “Planejamento Ambiental é todo o planejamento
que se parte do princípio da valoração e da conservação das bases naturais de um dado
território como base de auto- sustentação da vida [...]”.
O Plano de Ordenamento de Barra Nova é uma proposta apresentada para a aplicação de
linhas de ação e adoção de medidas a serem utilizadas na ocupação do Litoral do
Distrito de Barra Nova, na localidade de Barra Nova Norte/Sul/Urussuquara. Dado à
legalidade, foi elaborado a partir da Resolução 001/2000 do Conselho Regional de Meio
Ambiente (COREMA I), vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente através do
o Governo do Estado que instituiu a Câmara Técnica Especial os Estudos do Uso e
Ocupação do Solo na Área Litorânea de Barra Nova. De acordo com a Resolução, art.
1º, alínea b, dispõe o seguinte: ficam proibidos quaisquer tipos de edificações antes de
se elaborar um plano de ocupação para Barra Nova até que seja emitido um parecer do
COREMA I, subsidiado pela Câmara Técnica.
O Plano de Ordenamento para a localidade apresenta um planejamento insatisfatório,
pois não garantiu a preservação. A EEBN se estendia até Campo Grande e Urussuquara,
áreas hoje destinadas para expansão da cidade. Portanto, há necessidade de um Plano
que contemple toda a região, pois a última década do século XX foi marcada por uma
ocupação humana desordenada, decorrente da expansão de atividades urbano-industrial
para a região: o petróleo, o turismo e lazer induziram um maior adensamento de
moradias e comprometeu os ambientes naturais presentes.
Os Planos Municipais de Ordenamentos, assim como o próprio Plano Diretor
Municipal, são os espaços abstratos, como sugeriu Lefebvre, “são criados como
estratégia de manipular a produção do espaço, pois sempre o que se propõe são
intenções do capital”. Não diferente, propõe para Barra Nova, transformá-la em área de
atração para o turismo e para expansão da cidade, apesar de se apresentar como
instrumento de ordenamento para a ocupação, impondo regras e certa ordem.
A partir de uma visão analítica do Plano de Ordenamento de Barra Nova citado
anteriormente, sua proposta para a localidade é transformá-la em um espaço
arquitetônico e urbanístico (mapa anexo, apresentando a sugestão), que segundo
Lefebvre, “enquanto espaço, tem dupla característica: desarticulado e até estilhaçado
sob a coerência fictícia do olhar, espaço de coações e de normas disseminadas”.

2. A ATIVIDADE DE INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO DISTRITO DE BARRA
NOVA: SUAS IMPLICAÇÕES
A extinção da EEBN 2002 provocou uma mobilização por parte da sociedade civil,
principalmente, dos ambientalistas, pois, cobravam da prefeitura uma postura
responsável em relação aos recursos naturais. A extinção foi uma estratégia política que
possibilitou as instalações do Terminal Marítimo Norte Capixaba e transformar a região
em área urbana, pois, enquanto área de proteção integral deve permanecer como rural.
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No ano de 2003 a localidade de Campo Grande, área da EEBN recebeu um grande
empreendimento, o Terminal Norte Capixaba, com a finalidade escoar a nova curva de
produção da Unidade de Negócios de Exploração e Produção do Espírito Santo, área de
ação do Ativo de produção Norte Capixaba, principalmente do óleo pesado proveniente
do Campo Fazenda Alegre (FAL), município de Jaguaré. O TNC faz uma interligação
em sistema de oleoduto FAL numa distância de 14,8 km, estando a uma profundidade
de 1,5 m e também uma linha de efluente TNC à FAL nesta mesma proporção. Todo o
óleo recebido após a lavagem no TNC é armazenado em tanques, o pesado volta para a
FAL e o leve pela corrente marítima Espírito Santo com a instalação de uma monobóia
que está a 3.300 m da costa e com uma lâmina d‟água de aproximadamente 16,3 m
capaz de atracar navios de até 65.000 tpb.
O Terminal Norte Capixaba, com todo seu aparato tecnológico é uma exposição da
dominação e da organização que a indústria do petróleo mantém sobre o espaço,
estabelecendo uma espacialidade particular. Lefebvre distingue essa forma ao
caracterizar a dominação do espaço a partir da técnica, prática, sobre a natureza.
Segundo o autor “para dominar um espaço, especialmente na sociedade moderna, em
geral a técnica impõe formas retilíneas, geométricas, “brutalizando” a paisagem. A
dominação, que nasce com o poder político, vai cada vez mais se aperfeiçoando”.
(LEFEBVRE, 1986 apud HAESBAERT, 2007, p.94).
O município de São Mateus se insere na política regional da atividade do petróleo, os
royalties arrecadados se apresentam através de uma política competitiva entre os
municípios. A atividade do petróleo no Distrito de Nativo de Barra Nova compreende
uma, dentre outras atividades realizadas em São Mateus, classifica o município em
segundo lugar nas atividades de exploração do petróleo, recebendo anualmente R$ 16.
473.351,67 em royalties incorporados ao orçamento (ano de 2008) do município.
A competitividade entre municípios é fruto do processo de globalização, pois estes
buscam inserção nas políticas de desenvolvimentos nas diferentes esferas: do circuito
regional ao internacional. São vários os planos de desenvolvimento econômico
apresentados nas políticas governamentais. Esses Planos se caracterizam por ações
pontuadas territorialmente e articuladas entre os mais diferentes atores: sociedade civil,
universidades, empresariado, associações e outros.
No art.12 dos objetivos gerais do PDM que se apresentam os incisos propõem: o II fortalecer a posição do município na região, o III – promover a articulação do território
do município aos planos e projetos nacionais e regionais; o IV – instituir formas de
parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, na elaboração e execução dos
projetos de interesse público que dinamizem o setor produtivo. Como se percebe as
propostas de desenvolvimento do município trazem a inserção competitiva no inciso I,
no inciso II atrelar o município nos planos de desenvolvimento em uma escala mais
ampla e no IV a parceria entre o público e o privado na proposta de empreendedorismo
como é apresentado ao longo do Plano. Há uma ideia neoliberal que se dissipa nas
governanças das diferentes esferas a partir da globalização.
No Plano Diretor Municipal de São Mateus ao avaliar à atividade do petróleo, a
apresenta como ponte forte:
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A existência e exploração, por parte da PETROBRÁS, de petróleo e gás
natural (2) Este fato constitui numa das grandes oportunidades para o
município e, concomitantemente, num dos seus pontos fortes. Constitui-se
em oportunidade, a partir da injunção internacional que coloca este recurso
natural como escasso e decorrentemente disputado nas relações comerciais
internacionais. Constitui-se em ponto forte, porque a partir sobre tudo da
existência do gás natural em grandes quantidades existe um potencial muito
grande na sua transformação em energia elétrica [?], a partir da construção da
correspondente usina termoelétrica, dando autonomia ao município
(inexistente) com relação ao fornecimento da mesma.

Na esfera municipal, os Planos pontuam as necessidades prioritárias e as propostas de
crescimento econômico para que o município alcance o desenvolvimento desejado; nem
sempre abrange as diversas dimensões: econômica, social e ambiental. Nesses Planos
surge uma relação entre o poder público e privado que firmam parcerias, cada um
defende o interesse próprio, porém nem sempre alcançados. Principalmente, o poder
público na tentativa de implantar políticas locais de desenvolvimento econômico e, o
privado ao inserir sua atividade na esfera local. O Estado oferta o espaço territorial
como estratégia para implementação de políticas de desenvolvimento, no qual, recebe as
empresas e se submete às imposições empresariais. Essas parcerias podem vir seguidas
de articulações de interesses e, nem sempre vai beneficiar a localidade, podendo ser
muito mais lucrativo para a instância privada.
Vieira & Vieira (2002, p. 53) exemplifica essa parceria ao afirmar que “os espaços
cedidos produzem bens, concentram cargas, transportam riquezas sob o interesse de
vários lugares do mundo [...] Os estados e municípios privam-se de receitas que
deveriam ser destinadas a programas sociais”.
O TNC foi considerado pelos os governantes das esferas municipal, estadual e federal
como marco do desenvolvimento, não só local, mas também para o ES, assim, os meios
de comunicação reproduziram as falas dos governantes sobre o empreendimento. No
relato de Santos (2005, p.66), “quando uma atividade nova se cria em um lugar, ou
quando uma atividade já existente aí se estabelece, o valor desse lugar muda e assim o
valor de todos os lugares também muda [...]”.
A atividade do petróleo destina os royalties para o município, o Terminal destina um
percentual da produção, porém as comunidades que estão no entorno, pouco têm
desfrutado dessa compensação. De acordo com o SNUC, E A Lei estadual
complementar de Nº 152/1999, com TNC instalado na região, um percentual de 0,5% da
sua produção, se destina para atividades de pesquisa e preservação ambiental da unidade
de conservação afetada, esse percentual é destinado ao IBAMA, para Reserva Biológica
de Sooretama, a mais próxima do empreendimento como determina a lei.
Vitte (2001) salienta, ao discutir o desenvolvimento local destaca os anos 80 como o
período em que surge “um novo papel do poder local se consolidou como tema, ele se
incorporou a agenda política do Brasil, a ponto de a autonomia municipal quase não
gerar polêmica ou disputa constitucional [...]”.
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No que concerne ao desenvolvimento local afirma:
A conjuntura atual, caracterizada pelos processos aparentemente antagônicos
- de globalização e de descentralização, aponta para uma redefinição do papel
do poder público em todos os níveis e para a necessidade de articulação com
os demais setores da sociedade. Isto implica em adequações e inovações nas
formas de gerenciamento político e no desenvolvimento de formatos
institucionais que facilitem esse processo. Especialmente em programas de
Desenvolvimento Econômico Local [...] (COLETTE, 2003, p. 1).

Os investimentos para a atividade de exploração do petróleo no ES, principalmente no
norte, são calculados em US$ 1 bilhão. Dependendo do sucesso menor ou maior dessa
atividade, os trabalhos de produção podem se situar entre US$ 5 e 15 bilhões. Incluindo
a Petrobras, estão na área em parceria com a estatal, sozinhas ou em parceria entre si as
seguintes operadoras: UNOCAL, SHELL, EXXON, AGIP, YPF, MOBIL e TEXACO,
internacionalmente conhecidas.
Para Borja & Cartells (2004) só há uma única e inevitável concepção de
desenvolvimento local: onde o desenvolvimento local estaria necessariamente ligado à
projeção internacional dos lugares (apud ORLANDO ET. AL, p. 392). A inserção do
local nas atividades econômicas de ordem global é recente, surgem na instabilidade e
enfraquecimento do Estado, portanto apresentar as parcerias como única saída, sem
pensar em outras possibilidades que não seja atrelar-se à economia gera alguns
questionamentos: onde está o limite entre o público e o privado? Quem se beneficia
com este “atrelamento”?

2.1. AS MUDANÇAS SOCIOESPACIAIS E OS RISCOS
As atividades do petróleo, principalmente após a implantação do TNC representam para
a localidade do Distrito de Barra Nova, precisamente para Campo Grande e Barra Nova
uma atividade de risco, na qual expõe a população e os recursos naturais a uma
vulnerabilidade, ou seja, a possibilidade de sofrerem danos.
Este empreendimento provocou alterações no espaço que são perceptíveis de pontuar: A
preexistente unidade de conservação, na categoria municipal de Estação Ecológica de
acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação; Sentimento de
insegurança pela comunidade local no uso dos recursos, devido a existência de dutos
submersos no manguezal e no rio da região. Um possível vazamento de petróleo/gás no
rio e no mangue, explosões de tanques de armazenamento, poluição por meio dos
efluentes.
É comum no Brasil a atividade de indústria, não só do petróleo se ser autora de
alterações espaciais, interferindo, também a vida das pessoas. Os exemplos acima são
claros. Estas questões merecem se não resolvidas, ao menos problematizadas
despertando para um pensamento crítico sobre a relação atividade do petróleo e sua
interferência na vida das pessoas e do lugar.
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Veyret & Richemond (2007, p.60) apresentam o zoneamento como instrumento,
afirmando que:
Os riscos naturais e ambientais, os riscos tecnológicos, os ligados à saúde, se
exprimem espacialmente por meio de zoneamento cuja importância por meio
de zoneamento [...]. Assinalar o risco em um mapa equivale a “afirmar o
risco no espaço em questão. O zoneamento e a cartografia que o
acompanham constituem a base política da prevenção.

A questão do risco deve aparecer no âmbito do Planejamento territorial ao propor o
zoneamento para áreas industriais. Na criação de um zoneamento industrial é necessário
considerar os contratempos dessa atividade. Não basta apenas cumprir o que dispõe a
Lei Federal Nº 6.803, de 02 de julho de 1980 sobre as diretrizes básicas para o
zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição. Pois tais Leis não contemplam
toda realidade, cada atividade industrial tem sua especificidade.

Um zoneamento quando bem elaborado vai proporcionar facilidades na gestão dos
riscos, não fica, apenas na guarda da empresa, mas acompanhado pela governança local,
pois permite visualizar a existência do risco e das medidas mitigadoras que possam
reduzir as vulnerabilidades de uma dada população ou áreas naturais.
A Lei que define PDM de São Mateus no seu art. 29 apresenta uma proposta de
macrozoneamento incluindo as atividades industriais dentro da zona de
desenvolvimento urbano. Para essas atividades destinam-se no art. 30 as localidades:
sede do município, Rio Preto, as vilas sedes dos distritos. E no art. 47, a ZDU está
subdividida em sete outras zonas diferenciadas a partir do potencial de adensamento e
as demandas de preservação e proteção ambiental, histórica e paisagística de cada uma:
Zona da Orla, Zona Central Histórica, Zonas Centrais, Zonas Habitacionais, Zona de
Interesse Paisagístico, Zonas de Indústria e Abastecimento e Zona de Equipamentos
Estruturantes. O PDM não apresentou um zoneamento espacial conforme instituiu a Lei,
apenas pontuou ações superficiais que não esclarecem onde propor os zoneamentos,
como não dá clareza sobre estas atividades, percebe-se que em nenhum momento neste
Plano foi pontuado a existência do TNC, assim como no Plano de Ordenamento de
Barra Nova.
Os riscos ambientais que surgem em decorrência do TNC na localidade do Distrito de
Barra Nova provocam pensar em um novo planejamento territorial para a localidade,
como sugere o próprio PDM, que a cada quinquênio deverá ser proposto um novo
plano. Esse planejamento territorial deve apresentar uma atenção especial para as
vulnerabilidades em seu território. O planejamento “representa um instrumento de ação
que vai prever situações e dificuldades, e para fixar as medidas adequadas para resolvêlas”. (NOGUEIRA, 1980).
A partir das idéias de Veyret no livro “Os ricos: O homem como agressor e vítima do
meio ambiente” se contribuiu para entender o conceito de riscos, porém, sem negar
outras produções acadêmicas existentes sobre o assunto. Para complementar a discussão
sobre risco, o livro Justiça Ambiental e Cidadania (org. Acserald, Herculano e Pádua)
contribuiu nos argumentos críticos sobre os inúmeros impactos que comprometeram a
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vida das pessoas e ambientes naturais no Brasil apresentando a justiça ambiental como
bandeira de mobilização para a cidadania ao exigir que se faça justiça aos grupos
lesados por desastres. A proposição apresentada por ACSELRAD (2004, p. 23) é uma
importante consideração:
Inúmeros autores destacam o fato de que os movimentos por justiça
ambiental, que apontam o caráter socialmente desigual das condições de
acesso à proteção ambiental, são os que mais ganharam força desde o início
dos anos 90, erigindo visão alternativa ao hegemonismo da modernização
ecológica, alterando a configuração do movimento ambientalista [...]

No que se refere ao TNC, o direito a audiência pública, na maioria das vezes servir de
articuladora de interesses poderia mobilizar a população local. Em se tratando de
legalidade, esse não foi cumprido como determina o Art. 43 do Estatuto da Cidade, no
inciso II – debates, audiências públicas e consultas públicas, além de outros
instrumentos. A não aplicação de nenhum desses instrumentos fere não somente o
Estatuto, mas também a própria Lei Orgânica, Art. 127, o parágrafo 2º versa que “as
populações atingidas gravemente pelo impacto ambiental dos projetos (...) deverão ser
consultados obrigatoriamente através de referendum.”
No Parágrafo 3º fica estabelecido que para julgamento dos projetos o Conselho de Meio
Ambiente convocará audiências públicas, mas poderá ser convocada por qualquer
segmento social. Portanto, além das manifestações de cidadania, as constantes tentativas
populares para participar das discussões na busca por alternativas também
representavam um direito. A questão popular pode contribuir para aproximar os atores
sociais, acreditando que uma gestão é eficiente quando se abre para a participação,
afirma Souza:
[...] o que resta como limite para participação é a introdução de elementos de
democracia direta que, se feita com arrojo e em circunstâncias muito
favoráveis, pode concretizar-se como uma consistente “co-gestão” do Estado
e sociedade civil, e até mesmo, aqui e ali, uma delegação de poder da
primeira para a segunda. (SOUZA, 2006, p. 1948).

Os Planos elaborados pelas municipalidades não podem virar instrumentos de
negociação, é preciso creditar nos Plano, para tanto, sua elaboração não pode ficar
restrita a uma equipe técnica, aos grupos político e econômico. A participação popular
deve contribuir na cobrança e efetivação da Lei, podendo inclusive participar na gestão.
No caso dos riscos, Veyret sugere como atores: “os políticos, os cientistas, os juristas,
os administradores públicos, os planejadores, as associações ou ONG e a população.
Afirma ainda que, gerir os riscos equivale, em muitos casos, a administrar os conflitos e
as posições antagônicas dos diferentes atores [...]”. Em relação à necessidade da
participação popular, Souza9 alerta:
O preconceito elitista segundo o qual especialista, decidindo em nome da
maioria, garantem mais eficiência de falacioso. Na verdade, se poucos
decidem, ainda por cima, não tem chances de monitorar ou controlar
adequadamente tempo e recursos e esses poucos, as chances de corrupção,
8
9

Marcelo Lopes de Souza. A prisão e Ágora (...), 2006.
Ibid. p. 160.
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desperdício e erros de avaliação são bem maiores. Será sensato achar que
poderia ser diferente, com poucos tentando interpretar as necessidades de
muitos à luz dos seus próprios valores e critérios [...]?

Concordando com Souza, na implantação do TNC faltou a participação da população
local para se posicionar, principalmente das comunidades onde este se insere e de outras
instâncias que representam a participação democrática. Não houve consulta ao Conselho
Municipal de Meio Ambiente, a seção extraordinária não foi bem divulgada à população
por se tratar da extinção da EEBN e menos ainda, o direito de audiência pública10.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O planejamento é um exemplo e instrumento de gestão. Ao se tratar de espaços esses
devem inserir-se em um plano de organização, ou seja, ordenamento espacial. O
planejamento territorial traz esse princípio: propor uma organização espacial do uso e
ocupação das atividades humanas. Para tanto, a legalidade (as diferentes legislações)
deve ser o arcabouço desse ordenamento, infelizmente, nem sempre, é o que acontece.
Em São Mateus, ao analisar instrumentos legais para o ordenamento territorial, a
legislação não está considerada, cujos Planos não atendem a realidade. Por ser um
município de pouco recurso técnico humano percebe-se que há uma dificuldade na
aplicação dessas leis e na gestão do espaço. É preciso realizar um estudo dos
instrumentos legais por todas as instâncias municipais, pois, ao aplicar as Leis de
ordenamento territorial, surgem ambigüidades; essa questão por si só é suficiente para
um grande debate. A considerar a carência nas inter-relações da municipalidade, isto é,
ações desvinculadas entre os diversos seguimentos essenciais da gestão:
Desenvolvimento, meio ambiente, agricultura, cultura, educação, planejamento urbano,
infraestrutura, saúde e outros.
A escolha em discutir questões de planejamento da beira-mar foi uma escolha
proposital, pois, a intenção era perpassar pelos diferentes caminhos para entender, não
só o processo de ordenamento territorial, mas verificar o PDM como um instrumento de
grande representatividade para uma governança (todos os atores, incluindo a sociedade
civil) e, também, a construção de articulação de interesses próprios ou ainda, um
simples documento engavetado cumprindo apenas o protocolo jurídico, sem aplicá-lo,
indiferente às exigências do Estatuto da Cidade e outras legislações que orientam o uso
e ocupação do espaço territorial.
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AS POSSIBILIDADES DE TRANSVALORIZAÇÃO DE TODOS OS VALORES
Thalles Sabadim Linhares11
“Tudo vai tudo torna; a roda da existência gira eternamente. Tudo morre, tudo torna a
florescer, correm eternamente as estações da existência”
(Nietzsche- Assim Falou Zaratustra)

RESUMO
A cultura ocidental, segundo Nietzsche, depois de uma fase de apogeu tem com
Sócrates o início de uma longa fase de decadência que conduziu ao niilismo, falta de
sentido na vida. Neste percurso os valores superiores foram sendo substituídos pelos
valores dos escravos, os quais foram difundidos e consagrados pelo cristianismo por
meio da figura do sacerdote ascético. Esses falsos valores negam a vida em nome de
ilusões, ideais ou de uma vida futura – além – mundo A Morte de Deus significa que os
supremos valores se desvalorizaram, ou seja, que a metafísica socrático-platonista-cristã
já não da conta de interpretar o mundo. Com a Morte de Deus, profetizada por
Zaratustra, elimina-se o mundo inteligível ou suprassensível, e com ele o sensível, que
era justificado pelo primeiro. Ela é condição necessária para a criação de uma nova
cultura, porém não é condição suficiente, uma vez que deve ser nutrida pela Vontade de
Potência do Além-do-Homem. A superação do niilismo caracterizado pela possibilidade
de transvalorização de todos os valores pode-se efetivar por três vias: a primeira, é a
vivência do sentimento da Morte de Deus a segunda, a afirmação do Além-do-Homem; e
a terceira, a doutrina do Eterno Retorno (Que propõe o amor ao destino)
Palavras – chave: Morte de Deus, Além-do-Homem, Eterno Retorno, Vontade de
Potência e Transvalorização.

ABSTRACT
Western culture, according to Nietzsche, after a period of peak with Socrates is the
beginning of a long period of decline that led to nihilism, lack of meaning in life. This
flight path the higher values were replaced by the values of slaves, which were
broadcast by Christianity and reflected through the figure of the ascetic priest. These
false figures deny life in the name of illusions, ideals, or of a future life - in addition the world The Death of God means that the highest values are devalued, that is,
metaphysics Socratic-Platonic-Christian is no account to interpret the world. With the
Death of God, prophesied by Zarathustra, eliminates the intelligible world or super11

Bacharel e Licenciado em Filosofia pela Faculdade Padre João Bagozzi,- PR também licenciado em
História pela UNIUBE- ES atualmente é professor de História da Educação, Filosofia da Educação e
Sociologia da Educação da Faculdade Capixaba de Nova Venécia (UNIVEN), sendo também professor
da rede pública estadual do Estado do Espírito Santo.

46

sensitive, and with it the sensitive, which was justified by the first. It is a necessary
condition for the creation of a new culture, but not sufficient condition, since it must be
nourished by the Will to Power In-the-Man. The overcoming of nihilism characterized
by the possibility of transvaluation of all the values you can accomplish in three ways:
first, is experiencing the feeling of the Death of God the second, the affirmation of
Beyond-the-Man and the third, the doctrine of the Eternal Return (What does the love of
fate)

Key words: Death of God, Beyond-the-man, Eternal Return, Will and potencies
transvaluation.
INTRODUÇÃO
No primeiro parágrafo do prólogo de Assim Falou Zaratustra, este é apresentado como
orientador de uma completa transformação cultural [...] Por isso, é preciso que eu baixe
às profundezas, como fazes tu à noite quando desapareceres atrás do mar, levando ainda
a luz do mundo ínfero astro opulento!12 O profeta proclama a chegada de uma nova
civilização que não é grega, nem cristã, mas radicalmente nova.
Para Zaratustra a Morte de Deus é um evento consumado em nossa civilização, que leva
a derrocada dos valores transcendentes; só entre alguns homens atrasados ainda crêem
em Deus: “Será possível? Esse velho santo em sua floresta, ainda não soube que Deus
está morto.”13 O solapamento dos antigos valores, para Nietzsche, possui uma intenção
positiva e criadora pois o filósofo só rejeita e destrói para poder construir.
A transvalorização dos valores, isto é, a criação dos novos valores é possibilitada pelo
fato de que não existe mais algo de superior, ou um ser transcendente que impunha
tábuas de valor, contudo, para se criar uma nova moral e no geral uma nova cultura, a
Morte de Deus não é condição suficiente. A inexistência do ultramundo resulta num
novo projeto de humanidade, direcionado pelas estimativas do Além-do-homem, o qual
utiliza-se de uma nova moral, a vontade de potência14, que leva a afirmação do Eterno
Retorno do mesmo, o qual somente os homens criadores compreendem e o Além-doHomem saberá assumir.
Em sua, a possibilidade de transvalorização de todos os valores, de acordo com a
filosofia e Nietzsche, indicamos: a Morte de Deus; o Além do homem e o Eterno
Retorno.

12

NIEBTZCHE, FW. Assim Falou Zaratustra:um livro para todos e ninguém. 6 ed. Rio de Janeiro:
Bertrand, 1989. P 27
13
Idem. P. 29.
14
Corre-se o risco de que o pensamento de uma nova moral, que não nutrida pelas forças da vontade de
potência, torne-se decadente, niilista (que surge da não afirmação da vontade de potência que leva à
transformação: criação de novos valores.
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1.

A MORTE DE DEUS

A morte de Deus, profetizada por Zaratustra, não se refere à crucificação de Jesus
Cristo, mas antes de tudo, é a constatação feita por Nietzsche na civilização do século
XIX. Esta evidência histórica possui suas raízes e foi corroborada pelos ideais
iluministas- século das Luzes; pela derrocada do direito divino dos reis – Revolução
Francesa, culminando historicamente com o avanço da ciência positiva, da Revolução
Industrial e das revoluções políticas. A partir de então, o lugar de Deus passou a ser
cada vez menor e a crença na divindade foi perdendo o crédito e começando a
desaparecer.
Pode-se imediatamente interpretar a morte de Deus como DESAPARECIMENTO DA
NOÇÃO DE `ALÉM`DO CAMPO DE NOSSA CULTURA; ela é primeiramente, a
morte do além, a supressão da crença em um outro mundo [...]15.
A morte de Deus como acontecimento efetivado no Ocidente é ambivalente: permite a
esperança na criação de novos valores, mas também carrega o risco de conduzir à
decadência, ao niilismo, ao nada.
O pensamento nietzscheano, analisado a partir da transvalorização de todos os valores é
possibilitado pela constatação da Morte de Deus, configura-se como o desaparecimento
da nação do além, do transcendente da cultura Ocidental.
Nietzsche critica e denuncia o dualismo existente, isto é, a crença em um outro mundo,
transcendente, o qual constitui o caráter essencial e fundamental da cultura ocidental. A
depreciação do que é imanente a terra, ao ser humano e a valorização de alhures
representa um certo modo, um platonismo, pois, reconhece como real e
consequentemente digno de estima os valores transcendentais.
A cultura ocidental é fundamentalmente negativa, niilista, segundo Nietzsche, pois
numa vez que deprecia este mundo. Prega que tudo percebido é ilusão. O dualismo
estabelecido (Reino de Deus / Reino de homens; corpo / alma; matéria / espírito) não
desvaloriza somente o corpo humano, mas denigre o homem por inteiro, tanto na
dimensão corpórea, quanto na dimensão espiritual, compreendendo-o como sendo mal
culpado originalmente pecador.
“Com a frase: ´Deus está morto”, Nietzsche quer significar que o suprassensível tem
perdido sua força efetiva, vinculante. A filosofia ocidental compreendida como
platonismo tem chegado ao seu final”16. Tal acontecimento é condição necessária paa
que a negatividade estabelecida com a avaliação-platônica-cristâ seja invertida,
transvalorizada, culminando numa visão positiva da vida.
Segundo Nietzsche, o mundo suprassensível é produto do mundo sensível, que é carente
de fundamento. De modo que ao se eliminar o suprassensível, elimina-se também o seu
oposto, o sensível. O mundo verdadeiro é, uma idéia que já não serve mais, acabou por
15
16

HÉBER-SUFFRIN,P. O ´Zaratustra`de Nietzche. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991. P 48.
SIMÕES, MC. Nietzsche a escrita e a moral. Campinas SP: Alínea, 2003, p. 65.
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se tomar uma fábula, isto é, não se aplica mais, é uma ideia insana para quem nela ainda
crer, desse modo precisa ser eliminada.
Os novos valores se fundamentam na vida, no sentido primitivo dionisíaco17, como livre
expansão dos impulsos e instintos. São os valores do homem, que traz o sentido da
terra, que ama a vida e despreza as ilusões extraterrenas.
Os homens sentem-se esmagados e sufocados pelo peso dos valores e das coerções
situadas no além. Por isso, Zaratustra opõe-se radicalmente a Jesus, enquanto o último
vem ajudar os homens a carregar o fardo, o primeiro vem para redimir os homens,
suprimir o fardo livrá-los do além. “Mas, na realidade, a supressão do além é um dom, é
a libertação do homem escravizado a esse além; ´trago aos homens um presente`”18.19
O presente que Zaratustra anuncia trata-se de uma reabilitação, da volta ao próprio
homem, caracterizado-se como uma desalienação, da volta ao próprio homem,
caracterizando-se como uma desalienação. Deus esta Morto, as portas estão abertas para
a transvalorização dos valores; é preciso situar em outro lugar os valores morais. Mas,
qual é este outro lugar?
É o próprio homem. Zaratustra ao retirar o fardo do transcendente sobre os ombros do
homem sugere outro ainda mais pesado, que somente aqueles que são Além-dos Homens
conseguiram carregar.
Mesmo sendo condição necessária para a criação de uma cultura nova, a Morte de Deus,
não se estabeleceu como condição suficiente. Necessita ser nutrida por uma “nova
exigência, ou seja, pela virtude da Vontade de Poder afirmativa do Além-do-homem e
do Eterno Retorno20.

2.

O ALÉM-DO-HOMEM

A proposta de Nietzsche da transmutação dos antigos valores abre caminho para o
Além-do-Homem, processo que implica a superação dos suprasensível, entendido como
fomentador de valores depreciativos da terra. Entretanto, deslegitimar os valores do
além, não significa a inexistência do dever, ou seja, Nietzsche não propõe a facilidade, a
displicência, mas algo que é totalmente contrário, uma vez que prega o dever da

17

Dioniso, Baco romano, deus do vinho, da dança e do delírio místico; afirma alegremente a vida por
opção ao Deus cristão, que morre na cruz para expiar a culpabilidade humana para com ele, e assim, só
faz aumentar essa culpabilidade e a consciência intranqüila que dela ressulta” (HÉLBER- SUFFRIN,
1999, p. 143).
18
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superação, do avanço em direção ao Além-do-Homem. “Eu vos ensino o super-homem.
O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes para superá-lo?21.
A partir disso entende-se a alegria de Zaratrustra (Deus está Morto), e através desse
acontecimento histórico abre-se novos horizontes, novas estimativas de valores, isto é,
cria-se novos horizontes, novas estimativas de valores, isto é, cria-se possibilidades do
nascer de uma nova moral; uma moral tradicional: além humana. Está lançada as bases
do advento do Além-do-Homem. “Vede, eu vos ensino o super-homem. O super-homem
é o sentido da terra”22.
A proposta para a adesão dos ideais do Além-do-homem, tem sua gênese no diagnóstico
da Morte de Deus, grandioso acontecimento que leva a afirmar esta vida e não
esperanças ultramundanas ou algo de superior, mas somente reconhecendo o sentido da
terra . “Outrora, o delito contra Deus era o maior dos delitos; mas Deus morreu e, assim,
morreram também os delinquentes dessa espécie. O mais terrível, agora, é delinquir
contra a terra e atribuir mais valor às entranhas do imperscrutável do que ao sentido da
terra!2324
O Além-do-homem não deve ser identificado com as teorias evolucionistas de Darwin,
isto é, o Além-do-homem não é uma nova espécie fruto da seleção natural, que viria a
substituir o homem atual. Mas “[...] o super-homem é o próprio homem poderia ser, é o
mesmo tempo que o homem deve ser depois da morte de Deus. `O homem é algo que
Deve ser superado`” 25.
Afinal, o que é o Além-do-homem? O Além-do-homem é a ideia de que o homem deve
superar-se, isto é, renegar o que ele é em função do que ele será. “O homem é algo que
deve ser superado”26. Pois, o importante não é o declínio, mas a passagem, o importante
não é o desprezo do presente, mas a veneração do futuro. Todavia, não se deve, de
modo algum, entendê-lo como um puro espírito (no qual a suplantada ao corpo metaforicamente tradicional) ou como um ser voltado para o além, contudo, ele é aquele
que recusa Deus, que não crê no além, mas acredita apenas no sentido da terra . “O
Super-homem é o sentido da terra [...] Eu vos rogo, meus irmãos, permanecei fiéis à
terra e n ão acrediteis nos que vos falam de esperanças ultraterrenas!27.
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Para desenvolver a tese do Além-do-homem, Nietzsche, apresenta quatro tipos de
homens que entendem indiossincraticamente a Morte de Deus. São eles: `o homem`, `o
útimo homem`, `o homem superior`e o `homem criador`.
Para o homem, a frase Deus está Morto, marca o acontecimento em que Deus
desapareceu de nossa cultura. Comparada ao Além-do-homem é o sujeito submetido aos
valores da cultura tradicional: niilista.
O último homem nega Deus por meio de uma vontade negativa. Para ele a morte de
Deus representa a supressão de um senhor demasiado exigente. Mesmo sabendo que
Deus esta Morto, não tenta criar novos (homem criador), nem agir por si próprio
(homem superior), apenas alegra-se com o desaparecimento de toda coação e de toda a
exigência.
O homem superior é aquele que sabe do acontecimento da morte de Deus, porém,
continua vivendo como se Deus existisse. Ao substituir um fundamento ultramundano
por um mundano, os homens superiores, apenas mantém o conjunto de valores
tradicionais. Eles são aqueles homens que mesmo informando da Morte de Deus, não se
convence intimamente. “Substitui o fundamento divino dos valores por um fundamento
humano, mas a transmutação não se faz e reencontram-se os mesmos valores”28.
Os homens criadores negam o além-mundo, compreendem que este os diminuía,
bloqueando seu desenvolvimento. Nietzsche ao pregar o grande desprezo, da nossa
civilização moralista, fá-lo porque tem algo melhor a propor, ou seja, não inventa outra
moral para depreciar esta (quer negativo), mas somente denigre-a em prol de algo novo
(quer positivo). “[...] A IDEIA DE VONTADE DE AFIRMAÇÃO É A PRIMEIRA,
EM REALAÇÃO À IDEIA DE DERRUBADA DOS VALORES E À IDÉIA DE
MORTE DE DEUS”29.
A vontade positiva é uma verdade de construir, que encontra como obstáculo a
civilização dualista-moralista tradicional, que nada mais faz do que negar e rebaixar o
homem e seus instintos, por isso, ela deve ser superada; afirmação do Além-do-homem e
do Eterno Retorno.
A realidade é potência (relação de forças), na qual existem forças ativas, que se movem
a partir de sua própria energia desenvolvendo-se; e forças reativas que procuram parar o
desenvolvimento das forças ativas. “De modo geral, o ATIVO é o livre, o criativo, o
vigoroso ; o RELATIVO é o contrário, coagido, o doentio...”30.
Trata-se de compreender que o real, o ser, É vontade de potência, não no sentido de que
todas as coisas querem a potência – longe disso – mas no sentido de que todas as coisas
são potências que querem negar ou afirmar, abrigam-se ou desenvolvem-se,
ultrapassam-se ou negligenciam-se31.
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Essas duas espécies de forças, que constituem o mundo (forças ativas e relativas ou que
reagem e que sofrem ação), estão em constante conflito. Esta situação torna-se
problemática quando as forças reativas prevalecem sobre as forças ativas, configurandose numa vontade negativa. A vontade negativa é responsável pela invenção do mundo
suprassensível, qual possibilita macular este mundo. A vontade do Além-do-Homem é
totalmente oposta à vontade negativa, na medida que recusa a crença num além- mundo
e nos valores dualistas. Sua vontade é precisamente vontade de imanência afirmação
deste mundo. “Amo aqueles que, para que seu acaso e sacrifício não procuram primeiro,
um motivo atrás das estrelas, mas sacrificam-se na terra, para que na terra, algum dia,
tornem-se super- homem32.
Nietzsche reduziu toda a nossa cultura a seguinte combinação: DEUS + VONTADE DE
PONTÊNCIA NEGATIVA + FORÇAS REATIVAS = HOMEM [...] MORTE DE
DEUS + VONTADE DE POTÊNCIA AFIRMATIVA + FORÇAS ATIVAS = SUPERHOMEM [...] MORTE DE DEUS + VONTADE DE POTÊNCIA NEGATIVA +
FORÇAS REATIVAS = ÚLTIMO HOMEM33.
E a combinação MORTE DE DEUS + VONTADE DE POTÊNCIA + FORÇAS
ATIVAS = HOMEM CRIADOR.
Nietzsche investe não só contra a moral cristã, mas também contra abstrações éticas dos
filósofos, como o vem em si impessoal clássico ou o imperativo categórico do dever
kantiano. Esses são sonhos que representam a última debilidade da vida. O verdadeiro
homem inverte a sua virtude, cria o seu imperativo categórico e faz dele uma
necessidade pessoal. “Qual é o grande dragão, ao qual o espírito não quer mais chamar
senhor nem deus? ´tu deves´, chama-se o grande dragão. Mas o espírito do leão diz ´Eu
quero´34.
É preciso reverter a moral judaico-cristã. A civilização humana, para escapar da
decadência e morte, precisa fundamentar os seus valores a partir de outras bases. Esse
projeto exige que seja urgentemente suprimindo o além, voltando-se para a terra pois o
projeto de transvalorização de todos os valores consiste justamente em entender que esta
vida tal como a vivemos aqui e agora é eterna.

3. O ETERNO RETORNO
Na análise do pensamento nietzscheano, o Eterno Retorno, é entendido como condição
de possibilidade de transvalorizar todos os valores. A teoria do Eterno Retorno, que
Nietzsche retoma da Grécia e do Oriente, concebe que desde a eternidade o mundo é
dominado pela vontade de se aceitar e de se repetir. O mundo não caminha de modo
contínuo em direção a um fim (concepção socrático-platônica-cristã), nem o devir é
32
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progresso (historicismo hegeliano e pós-hegeliano) “Afirmar o eterno retorno é abrir a
porta a uma NOVA METAFÍSICA antidualista (antiplatônica) e antifinalista (antihegeliana)”35. O eterno retorno é o eterno fluir das coisas, eternas ir e voltar, morrer e
renascer das vidas. A vida é uma roda que gira sem cessar. O universo todo não tem
início nem fim. A vida é um Eterno Retorno, um ciclo contínuo, sem sentido, com valor
e sem rumo. Por isso o homem deve inventar sempre novos sentidos para as coisas
refazendo o significado de sua vida, recriando e restabelecendo o sentido da terra.
No livro IV da Gaia Ciência, Nietzsche apresenta a idéia do Eterno Retorno entendido
como o maior dos pesos.
E se um dia, ou uma noite, demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada
solidão e dissesse: ´Esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver
mais uma vez e por incontáveis vezes; e nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada
prazer e cada suspiro e pensamento, e tudo o que é inefavelmente grande e pequeno em
sua vida, terão e lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem – e assim
também essa aranha ampulheta do existir será sempre virada novamente – e você com
ela, partícula de poeira!36.
O Eterno Retorno tem um significado cosmológico e moral, no qual não existe
temporalidade, tudo volta. Cada atitude repete-se ilimitadamente segundo a segundo.
[...] o que se repete não é, [...] um evento isolado, repleto, mas o que retorna é o
conjunto de todos os eventos [...] Nietzsche fornece um imperativo para a ação, o de só
querermos algo de forma a também queremos que retorne sem cessar [...]37.
A doutrina do eterno retorno do mesmo está estritamente ligada à teoria das forças e ao
conceito de Vontade de Potência Nietzsche elabora a teorias das forças, às quais
existem somente no pluralismo, na heterogeneidade manifestando um querer vir-a-ser:
vontade de potência. À Vontade de Pontência é uma vontade orgânica. que não é
singular somente ao homem, mas esta presente em tudo o ser vivo em geral, “Esse
mundo é a vontade de potência – e nada além disso! E também vós próprio sois essa
vontade de potência- e nada além disso!38.
A ideia de Eterno Retorno é a de que tudo retorna sem cessar. O mundo não caminha
para um fim, pois se o universo tivesse um objetivo já o teria atingido; ou se tivesse
alguma finalidade já a teria realizado. “Se o mundo tivesse um alvo, teria de estar
alcançado39.
O tempo é eterno – os elementos que constituem o universo e as combinações entre eles
são finitas, consequentemente tudo o que existiu tornará a existir, isto é, cada momento,
tal como é, carrega a marca da eternidade. O universo é marcado por um movimento
circular que não tem início e nem fim: é eterno. O mundo é eterno, ou seja, tudo já
existiu e tudo voltará a existir. Ora, se as transformações pelas quais o mundo está
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sujeito são finitas e sendo o tempo infinito, todos os estados, todos os acontecimentos
que aconteceram no futuro já foram concretizados no passado.
O homem não deve esperar que um poder transcendente justifique sua existência no
mundo, todavia, deve dar sentido à própria vida, afirmando a existência, o que nada
mais é do que a ideia de que tudo retorna infinitas vezes. “Meu consolo é que tudo o que
foi é eterno”40.
O eterno é a exaltação do momento presente, eternizando o aqui e o agora, eliminando
as oposições metafísicas (aparência/essência; sensível/inteligível; mutável/permanente e
outras). Esta concepção implica superação do niilismo e na afirmação dionisíaca da
vida; dizer sim a este mundo, tal como é.
É inevitável que a existência tal como é, sem sentido ou finalidade, repita-se, para tanto
torna-se condição necessária que o homem não possuindo outra vida além desta afirmaa. Tudo o que nos resta é aprender a amar o próprio destino.
Nietzsche, no prólogo de Assim Falou Zaratustra, aborda a ideia do Eterno Retorno,
representada pela águia que voa em círculos com uma serpente enrolada ao pescoço.
“Eis que uma águia atravessa os céus, DESCREVENDO GRANDES CÍRCULOS, a
transportar uma serpente, [...] POIS ESTA LHE PENDIA do pescoço”41.
Zaratustra, arauto do eterno retorno, sugere, a partir dos duplos círculos o movimento
circular das coisas e por isso que era meio-dia, pois sendo meio-dia o tempo é sempre o
mesmo.
Com o eterno retorno, no qual a águia – celeste – arrebata a serpente – terrestre – que
ela toma ´não como presa, mas amiga`, existe apenas um único mundo e esse mundo
tem valor e sentido42.
Contudo, quem pode afirmar o Eterno Retorno? Evidentemente aquele que não é
ressentido, que aceita o real, que diz Sim a este mundo, aquele que afirma o sentido da
terra, ou seja, o Além – do – homem.
Ao mesmo tempo, a metafísica do eterno retorno inspira a conduta do super- homem, a
conduta ativa por excelência. O Super Homem, que carrega o peso do real; é aquele que
age, impõe sua força ativa, domina e transforma o real43 .
O Além- do - Homem está plenamente consciente de que o menor de seus atos repetirse- a eternamente, ou que a menor e menos importante de suas decisões compromete a
eternidade.
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Este é um excelente critério da seleção mais severa, da rigorosa eliminação de todas as
veleidades mesquinhas de todos esses atos furtivos, que nos apressamos a esquecer. O
super- homem é aquele que só faz o que merece ser repetido uma infinidade de vezes, e
durar uma eternidade44.
A existência sem sentido ou finalidade, é inevitável que se repita de modo que o homem
não possuindo outra vida além desta, afirme-a. Somos condenados a viver inúmeras
vezes, sem escapatória, e todas sem razão ou objetiva. Tudo o que nos resta é aprender a
amar o próprio destino, dizer sim à vida: amor fati. “[...] Minha fórmula para a grandeza
no homem é amor fati [...]45.
O amor fati não é aceitação submissa das coisas, mas é afirmar a vida no que ela tem de
melhor, mas é afirmar a vida no que ela tem de melhor e no que ela tem de mais difícil e
doloroso. ´Amor fati´(amor ao destino): seja esta, doravante, o meu amor! Não quero
fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os
acusadores. Que a minha única negação seja desvirar o olhar! E, tudo somado em suma:
quero ser, algum dia, apenas alguém que diz Sim!46.
O Eterno Retorno como superação do niilismo, que o homem moderno vivência, é uma
tentativa de transmutação de todos os valores, “[...] é possível em geral uma
transvalorização dos valores”47. Com o Eterno Retorno há uma única alternativa ao
homem; aceitar e amar o seu destino.
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O TER EM DETRIMENTO DO SER: UMA REFLEXÃO QUANTO AO
CONSUMO DE MODA E À CRIAÇÃO DA IDENTIDADE
ESTUDO DE CASO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ES
Cleidemar Teixeira Bolsoni48.
Maria das Graças Santana Fernandes49.
Karoline Delevedove Taglia-Ferre50.

RESUMO
O desenvolvimento deste artigo tem como objetivo identificar e analisar o perfil do
jovem de Nova Venécia e como ele se sente ao adquirir um produto ou serviço. O que
ele procura com a aquisição de um bem, qual a sua realização em cumprimento de suas
necessidades e como ele se comporta diante de símbolos de status que foi realizado
através de uma pesquisa exploratória, descritiva, bibliográfica, estudo de caso e
pesquisa de campo, para averiguação dos resultados. Na obtenção dos dados utilizou-se
como instrumento metodológico a pesquisa qualitativa através do grupo foco realizado
com meninos e meninas separadamente e análise dos dados colhidos entre os
participantes do grupo. A pesquisa proporciona como resultado a necessidade de
averiguar se os jovens de Nova Venécia , especificamente os participantes do grupo
foco, se sentem influenciados por alguma marca, algum símbolo, ou o que representa
para o jovem um símbolo e se o que ele quer mostrar para a sociedade condiz com sua
realidade

Palavras-chave: Jovem; Símbolo de Status; Sociedade; Realidade Pessoal, Desejo,
Comportamento.
ABSTRACT
The development of this article has as its aim to identify and analyze the profile of the
young people in Nova Venecia and how they feel when they get a new product or
service, what they want when they get a good, what their satisfaction is when they
accomplish their necessity and how they behave before the social status symbols,
answers that were obtained based on a exploratory, descriptive, bibliographical survey,
case study and field study, to analyze the results. To obtain the results, as a
methodological tool, the qualitative research was used in the aimed group, putting the
boys and girls separated, analyzing the data of each participant member .The research
shows, as an answer, the necessity of certifying if the young people in Nova Venecia ,
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specifically the aimed group, feel influenced by any trade mark, any symbol and if what
they want to show the society is according to their reality.
Key words: Young People; Social Symbol Status; Society; Personal Reality; Want,
Behave.

1 INTRODUÇÃO
Vivemos num mundo onde a modernidade está tomando espaço, mas nem sempre foi
assim. Muitos já viveram situações onde relacionar-se com os bens, com o fato de
consumir, não era fácil, quando não impossível.
Se parar para analisar o que rodeia um consumidor, percebe-se que, apesar de tantas
lamúrias e tantas dificuldades vive-se numa era moderna, onde poder adquirir um bem
se tornou muito mais fácil, decorrente da infinidade de opções de mercadorias e formas
de pagamentos que não existia anteriormente.
O consumo passou a fazer parte da vida de muitas pessoas, como ponto fundamental a
fim de mostrar uma imagem diferente de sua realidade. Isso nos levou a pensar que o
consumo é uma questão cultural, por ser algo recente e pelo fato de que nem todos têm
essa diversidade de opções para poder consumir (ZILIOTTO, 2005).
Os consumidores adentram numa nova sociedade, onde o consumir é ponto primordial
para definir-se como pessoa. Investem nessa perspectiva de se mostrar para o mundo
como “ser de posição”, mesmo que sua realidade não aponte para isso. Esse processo de
querer e muitas vezes poder, faz com que se forme uma identidade pessoal diferente da
existida. Essa identidade é muitas vezes percebida nos jovens, na sua maneira de pensar
e agir, na sua conduta e na sua formação.
O jovem é, hoje, o foco de discussão de muitos estudiosos, pois várias pesquisas
apontam que ele, no início de sua adolescência, comanda a aquisição de suas
necessidades e é também o grande influenciador de seus pais.
Para o mercado isso é excelente e, aproveitando essa deixa, este volta seus produtos
para satisfação das necessidades joviais. Com o intuito de se inserir na sociedade
moldado em outros jovens, eles buscam referências que os possibilitem ser diferentes,
mas ao mesmo tempo se inserindo nela. É o chamado exibicionismo, uma forma que o
jovem achou de se mostrar diferente, é pensar que o “ter” pode
levá-lo a “ser” um outro alguém.
Evidenciando assim que, tudo o que está à volta do homem influencia diretamente na
sua maneira de pensar e agir, no momento em que gera as necessidades de compra.
Buscou-se, assim, entender os valores e o comportamento dos jovens munícipes de
Nova Venécia diante dos símbolos de status (moda) ditos pela sociedade pós-moderna.
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Para tanto, buscou-se através de uma pesquisa qualitativa responder a seguinte questão:
Qual o comportamento de consumo de moda e os valores associados à criação da
própria identidade dos consumidores?
Esta pesquisa tem por objetivo geral identificar de que maneira o consumo de moda
compõe a identidade dos jovens munícipes de Nova Venécia.
E por objetivos específicos pretende-se investigar:
Como o jovem munícipe de Nova Venécia procura ao adquirir uma roupa
de grife;
Identificar quanto os jovens munícipes de Nova Venécia estão dispostos
a pagar por um símbolo de status (moda);
Identificar as diferenças de comportamentos entre os jovens do sexo
feminino e masculino.No mundo contemporâneo, valorizar o ter em detrimento do
ser, vinculado ao caráter consumista da sociedade, tem sido um objetivo de estudo
da ética, dos princípios religiosos e da inteligência.
Com base nessa premissa, este artigo tem como hipótese em resposta ao
problema:
Supõe-se que, o jovem munícipe de Nova Venécia ao consumir uma
roupa de moda deseja formar a sua identidade mesmo fora da realidade do seu poder
de compra.

1.1 METODOLOGIA
A pesquisa quanto à abordagem classificou-se como qualitativa, que segundo Malhotra
(2005, p. 113), proporciona melhor visão e compreensão do problema, e ainda por ser
apropriada ao enfrentar uma situação de incerteza, como quando os resultados
conclusivos diferem das expectativas.
As ferramentas utilizadas e escolhidas como as mais apropriadas quanto aos objetivos e
técnicas, foram: Pesquisa exploratória, Pesquisa descritiva, Pesquisa bibliográfica,
Estudo de caso e Pesquisa de campo.
A pesquisa foi realizada com os munícipes da faixa etária de 18 a 28 anos, do município
de Nova Venécia – ES, tendo como amostra dois grupos foco sendo um feminino e um
masculino, no período de 01 de setembro a 09 de outubro do ano de 2007.
Para realização da pesquisa foi utilizado como instrumento metodológico entrevista com
grupos foco, também chamados de discussão em grupo e grupo de foco para coleta de
dados junto aos munícipes, que de acordo com Mattar (2001, p. 69), “a entrevista
focalizada de grupo é uma técnica de entrevista muito pouco estruturada, conduzida por
um moderador experiente, simultaneamente, com um pequeno número de participantes
para obter dados sobre determinado assunto focalizado”.
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O estudo foi estruturado em cinco partes compreendendo a introdução, delimitação e
formulação do problema, os objetivos geral e específicos, a hipótese e a metodologia
utilizada, como também a revisão literária sobre: homem como ser social; cultura e ética
da sociedade; mundo pós-moderno; mercado; marketing; propaganda e/ou publicidade;
antropologia e consumo e comportamento do consumidor, abordando ainda a
apresentação e análise dos dados obtidos através da pesquisa e conclusão. Por último,
aborda-se as referências utilizadas no desenvolvimento deste artigo.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

HOMEM COMO SER SOCIAL

Para que se tenha uma compreensão quanto o ter em detrimento do ser, torna-se de
fundamental importância saber o conceito de homem como ser social que não é recente,
pois, existe desde os tempos remotos. Como já dizia Aristóteles (384-322 a.C.): “O
homem é por natureza um animal social”.
“O homem se constitui então como um organismo vivo, regido pelas leis da natureza,
tanto no plano individual como no social, leis que determinam sua maneira de ser e de
agir (SEVERINO, 1994, p. 125)”.
O homem por ser um ser social ele não vive sozinho, necessita de estar em grupo
compartilhando sua existência. Como resultado do contato e da comunicação que se
estabelece entre eles, surge a interação social que modifica o comportamento dos
indivíduos envolvidos constituindo grupos sociais.
Segundo Bleger (apud OLIVEIRA, 2001, p. 67), “um grupo é um conjunto de pessoas
que entram em interação entre si, porém, além disso, o grupo é, fundamentalmente, uma
sociabilidade estabelecida”.
Todo indivíduo ocupa na sociedade posições sociais que lhe dão maior ou menor ganho,
prestígio social e poder. A essas posições sociais denomina-se status social
(OLIVEIRA, 2001).
Além das posições que os indivíduos ocupam no grupo social, possuem também tarefas
e obrigações inerentes ao status, ou seja, um papel social.
“Papel social é o comportamento que o grupo social espera de qualquer pessoa que
ocupe determinado status social (OLIVEIRA, 2001, p. 87)”.
Todo papel na sociedade acarreta certa identidade, conforme menciona Berger (2002, p.
113): “Identidade não é uma coisa pré-existente; é atribuída em atos de reconhecimento
social. Somos aquilo que os outros creem que sejamos”.
As pessoas em seus grupos ocupam posições sociais diferentes indicando a existência
de estratificação social. O sistema de classe é o mais importante tipo de estratificação.
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Num sistema de estratificação social, quando a mudança de posição de um indivíduo
ocorre, estamos diante da mobilidade social, ou seja, os indivíduos mudam suas
posições para melhor ou para pior no decorrer de sua vida. Por isso, os símbolos da
posição social de um indivíduo são de grande importância. O indivíduo está sempre a
mostrar ao mundo o ponto a que chegou por meio de vários símbolos como objeto
material, estilo de comportamento e gosto, tipos de associação e até opiniões
apropriadas. A estes símbolos, os sociólogos denominam símbolos de status.
Weber afirma que não descarta a implicação econômica, mas considera que há outras
variáveis (prestígio e poder) que são também definidoras das posições sociais. Entendese que “indivíduos igualmente ricos podem possuir prestígio diferente (TOMAZI, 2000,
p. 106)”.
Portanto, o homem, que se forma e se constitui no interior das relações sociais nas quais
vive, desenvolve valores que fundamentam as normas morais que devem regular suas
relações na sociedade (COTRIM, 2002).

2.2

CULTURA E ÉTICA DA SOCIEDADE

As mudanças cotidianas são muitas vezes influenciadas pela cultura da sociedade.
Abrange o que pensamos, temos e fazemos como membros de um grupo social.
Para Cotrim (2002, p. 15) “A cultura pode ser considerada, portanto, um amplo
conjunto de conceitos, símbolos, valores e atitudes que modelam uma sociedade”.
“Em antropologia, cultura significa tudo que o homem produz ao construir sua
existência: as práticas, as teorias, as instituições, os valores materiais e espirituais”.
(ARANHA; MARTINS, 2002, p. 6)
Pode-se afirmar que cultura está relacionada com as formas como as pessoas vão
compreendendo, representando e relacionando-se com vários elementos que compõem
sua existência. Cultura sempre se reporta ao homem em sociedade incluindo suas
crenças, conhecimentos, costumes ou qualquer outra capacidade e hábitos adquiridos
por ele.
O modo de agir humano é o modo de expressar sua conduta. A condição social de cada
pessoa demanda a formulação de princípios e padrões de conduta que são pautados
em valores éticos, que segundo Silva (2005, p. 5), “os valores são entendidos como
aquilo que é bom, útil, positivo, e que deve ser realizado”.
De acordo com Raskin (2003):
Valores são critérios gerais, padrões ou princípios que as pessoas utilizam para
determinar quais comportamentos, eventos e situações são desejáveis ou indesejáveis. A
partir dos valores é que o homem avalia sua ação no mundo, ou seja, o homem é um ser
moral.
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Conforme Cotrim (2000, p. 263), “a moral é o conjunto de normas que orientam o
comportamento humano tendo como base os valores próprios a uma dada comunidade”.
Há quem diga que moral e ética são sinônimos, porém, conforme Vasconcelos (2000, p.
16), “a ética é uma atitude reflexiva do sujeito em relação ao que faz, como faz e para o
que faz”. Para Lodi (2005, p. 16), “ética é uma teoria ou ciência do comportamento
moral das pessoas em sociedades, ou seja, é a vivência moral com o outro, é a expressão
do comportamento humano, é a concretização do conviver, do agir, do exercício
humano e cidadão”.
O comportamento humano apresenta-se como um fato e a ética tem o papel de explicar
esse fato. As normas para a conduta ética variam muito conforme a cultura. O jovem
tem sua formação ética voltada para o mundo. A vida do jovem tem sentido se tiver
apreço pela vida dos outros jovens (SILVA, 2005).

2.2.1 VALOR
O consumidor no seu cotidiano procura sempre atender suas necessidades e desejos com
produtos e serviços, mas diante de tantas ofertas, procura fazer escolhas que melhor se
encaixam em sua classe social, buscando alcançar a satisfação e valorizando produtos
que proporcionem tal desejo. Segundo Solomon (2002), valor é o chamado modelo de
cadeia meio – fins, ou seja, as pessoas escolhem os produtos mediante os benefícios que
elas terão com a aquisição destes. Completando com Nickels e Wood (1999, p. 162),
“os benefícios são a satisfação ou o atendimento da necessidade que os consumidores
recebem de seus produtos”, seguindo o raciocínio, Kotler (1998, p. 29) afirma que “o
valor é a estimativa de cada produto satisfazer o seu conjunto de necessidades”.
Satisfazer as necessidades envolve vários fatores, dentre eles o custo dos produtos que é
um ponto fundamental para definição de valor voltado à classe social, pois, conforme
DeRose (apud KOTLER, 1998, p. 29) valor é “a satisfação das exigências do
consumidor ao menor custo possível de aquisição, propriedade e uso”.

2.3

MUNDO PÓS-MODERNO

O mundo moderno se estabelece com base em uma visão do mundo vivida
pelo indivíduo. Na pós-modernidade, o consumo é tratado como sistema global que
molda as relações dos indivíduos. Seus valores, hábitos, necessidades, desejos e gostos
estão associados à sociedade-cultura de consumo pós-moderna. De acordo com Siqueira
(2007) “no contexto pós-moderno, a pluralidade de consumidores é considerada através
de um processo governado pelo jogo da imagem, do estilo, do desejo e dos signos e
distribui-lhes estilos de vida de acordo com os critérios de mercado”.
Featherstone (apud SIQUEIRA, 2007) afirma que “o consumo, não deve ser
compreendido apenas como consumo de valores de uso, de utilidades materiais, mas
primordialmente com o consumo de signos”.
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É no consumo de signos que a publicidade e a mídia exploram ao fixar nos produtos
uma imagem de autorrealização, beleza e qualidade de vida, onde as mercadorias são
ilusões culturais que fascinam o consumidor pós-moderno não pela mercadoria, mas
pela sua estética.
Conforme Reis (2007), no marketing moderno, o consumidor é visto por quem é, pelo
que faz, pelo que pensa e pelo que valoriza.
O pensamento centrado no consumidor como centro das atenções, levou as empresas a
customizarem seus produtos e serviços a ponto de serem singulares e exclusivos. A
relação de consumo do consumidor com o produto na pós-modernidade também
caracteriza-se por fortes mudanças. Reis (2007) expõe que:
O consumidor pós-moderno busca produtos que ajudem a formar sua imagem junto às
tribos a que pertence. O valor dos produtos ou serviço não vem mais da função que este
possui, mas do que ele é capaz de transmitir e dos significados que estão inseridos na
formação da sua imagem. [...] O que antes era tratado como público alvo de um
determinado produto, agora precisa ser revisto à luz da capacidade de significações que
o grupo é capaz de fazer. Ao adquirir um produto, o consumidor pós-moderno não quer
mais se sentir individualizado. Ele deseja ser reconhecido pelo consumo, como
integrante e representante de uma ou mais tribos.
Dando sua contribuição, Moraes (2007) salienta que nesses tempos de alta
competitividade em que se vive, de acumulações de bens e aparências, os indivíduos
passam por cima de seus próprios valores. “O que importa é ser reconhecido, ser
admirado, ter acesso a uma infinidade de produtos e serviços e usufruir o máximo do
prazer”. De fato, para Cova (apud REIS, 2007), “os estudos sobre o comportamento do
consumidor têm focado na compreensão, percepção ou traços do comportamento
individual, enquanto os estudos pós-modernos vão basear-se na antropologia do
consumo”.

2.4

MERCADO

Com o aumento constante do mercado, aumentam-se consideravelmente as ofertas, o
que ampliam ainda mais as necessidades e desejos dos indivíduos que passam a exigir
retorno para sua satisfação. E o mercado, seja ele nacional ou internacional é que fica
sendo o responsável pelo crescimento mundial. Segundo Kotler (1998, p. 31), “um
mercado consiste de todos os consumidores potenciais que compartilham de uma
necessidade ou desejo específico, dispostos e habilitados para fazer uma troca que
satisfaça essa necessidade ou desejo”.
Não basta apenas ser um grupo que gosta de comprar ou que deseja satisfazer suas
necessidades. Mercado não se resume somente a isso, e sim como afirma Boone e Kurtz
(1998, p. 220), “para constituir um mercado, as pessoas ou instituições devem ter poder
aquisitivo, autoridade e disposição para comprar”. O desejo de adquirir um produto ou
serviço tem que ser trabalhado em conjunto com o poder aquisitivo de cada indivíduo
ou instituição e, unificando os dois conceitos acima, Etzel, Walker e Stanton (2001, p.
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59) concluíram que “um mercado consiste de pessoas ou organizações com
necessidades a serem satisfeitas, dinheiro para gastar e vontade de gastá-lo”.
A exposição de produtos no mercado ofertante atrai consumidores que acreditam que ao
adquirir um produto ou serviço estará preenchendo uma vontade utópica. Vontade esta
que, muitas vezes, são supérfluos que não serão úteis à sua vida e só percebem quando
já adquiriram um produto. Um gasto que só seria possível mediante um alto poder
aquisitivo.

2.5

MARKETING

É perceptivo que o marketing é uma ferramenta de extrema importância para qualquer
organização na venda do produto ou serviço, porque é através desse que são levadas ao
mercado todas as estratégias possíveis para que se possam atingir as metas proposta pela
organização.
Kotler é um dos principais estudiosos e é hoje considerado um dos papas do marketing.
Ele desenvolveu alguns conceitos e definições, dentre os quais podemos citar:
“Marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que
necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros
(KOTLER, 1998, p. 27)”.
Empresas e indivíduos possuem necessidades, desejos e preocupações diferentes
especialmente no que diz respeito à qualidade e preço. Pensando em atender as
diferentes necessidades e desejos, as empresas se baseiam em estratégias de marketing
para aprimorar seu negócio. Tais estratégias de marketing estão moldadas nos 4 P‟s:
Produto, Preço, Praça e Promoção, que são afetados por fatores ambientais e culturais.
Desempenham um papel importante no sucesso de um programa de marketing. Para
melhor entendimento quanto ao programa de marketing, pode ser visualizado na figura
1 abaixo:

Composto
de
marketing
Produto
Variedade do produto
Qualidade
Design
Características
Nome de marca
Embalagem
Tamanhos
Serviços
Garantias
Devoluções

Praça
Canais
Cobertura
Sortimento
Localizações
Estoque
Transporte

Mercado-alvo

Preço
Lista de preços
Descontos
Condições
Prazo de pagamento

Promoção
Promoção de vendas
Propaganda
Força de vendas
Relações públicas
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Figura 1 - Os quatro Ps do composto de marketing.
Fonte: Kotler, 1998, p. 97.
Trata-se na verdade, de uma enorme gama de elementos simplificados numericamente
em apenas quatro palavras. No centro está o consumidor, alvo de todos os esforços de
marketing.
O papel do marketing é atrair o público alvo e para isso, o uso das estratégias é
fundamental para a satisfação tanto da empresa como do consumidor. As estratégias
procuram fidelizar os clientes.
Através de pesquisas realizadas, os profissionais de marketing perceberam que é na fase
da adolescência que os indivíduos criam sua identidade, influenciando toda a família.

2.6

PROPAGANDA E/OU PUBLICIDADE

Os meios de comunicação em massa são muito criticados por estudiosos, pois estes os
qualificam como alienadores do espírito crítico humano devido à influência que
proporcionam na sociedade moderna e em seu cotidiano. As empresas utilizam a
propaganda para dirigir comunicações persuasivas dos compradores. As propagandas e
os anúncios publicitários atuam como elementos mediadores entre a produção e o
consumo.
Segundo Kotler (1998, p. 554), “propaganda é qualquer forma paga de apresentação
impessoal e de promoção de ideias, bens ou serviços por um patrocinador identificado”.
Conforme Sant‟Anna (1998, p. 75) “propaganda é definida como a propagação de
princípios e teorias [...] compreende a ideia de implantar, de incluir uma idéia, uma
crença na mente alheia”, porém, percebe-se que a propaganda muitas vezes vista como
vilã, não seja assim , bem como os seres humanos não sejam tão inocentes. O que existe
é um meio termo entre os meios de comunicação de massa e os indivíduos no que se
refere ao entendimento mais realista de sua natureza.
Para Walther (2002, p. 33), “a importância da publicidade se faz relevante a partir do
momento em que é por meio dela que os meios de comunicação de massa assumem a
função de contribuir para socialização dos indivíduos para o consumo”.
Apesar de muitos autores e até mesmo de dicionários de língua portuguesa tratarem
propaganda e publicidade como sinônimos, existem pequenas diferenças. Conforme
Acontecendoaqui (2007):
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Quando a preocupação é o conteúdo da mensagem, propaganda está
vinculada à promoção de crenças e ideias, enquanto publicidade tem o
objetivo comercial de estimular a compra de produtos e serviços. Propaganda
é uma expressão genérica, publicidade tem finalidade prática. Quando o foco
do conceito é a forma de apresentação da mensagem, diz-se que propaganda
tem sempre um anunciante identificado, condição desnecessária para a
publicidade.

Segundo Malanga (2007):
A Propaganda pode ser conceituada como: atividades que tendem a
influenciar o homem, com o objetivo religioso, político ou cívico.
Propaganda, portanto, é a propagação de ideias, mas, sem finalidade
comercial. A Publicidade, que é uma decorrência do conceito de Propaganda,
é também persuasiva, mas com objetivo comercial bem caracterizado.
Portanto, a Publicidade é definida como a arte de despertar no público o
desejo de compra, levando-o à ação. A Publicidade é um conjunto de técnicas
de ação coletiva, utilizadas no sentido de promover o lucro de uma atividade
comercial, conquistando, aumentando ou mantendo clientes. A Propaganda é
um conjunto de técnicas de ação individual, utilizadas no sentido de
promover a adesão a um dado sistema ideológico (político, social ou
econômico).

De acordo com as citações, conclui-se que a publicidade é mais abrangente que a
propaganda e relacionada à divulgação, ou seja é tudo aquilo que está contido em
anúncios e peças publicitárias.

2.7

ANTROPOLOGIA E CONSUMO

A antropologia surgiu a partir dos descobrimentos feitos por navegadores e viajantes
europeus para sanar suas curiosidades em conhecer a cultura, os valores, relações e
costumes de povos distantes. De acordo com a Barsa (1998, p. 445):
Entre as muitas ciências que têm por objeto o ser humano, a antropologia – “ciência do
homem”, segundo a etimologia – o estuda do ponto de vista das características
biológicas e culturais dos diversos grupos em que se distribui o gênero humano,
pesquisando com especial interesse exatamente as diferenças.
Em concordância com essa definição, Junior (2002), mestre em antropologia social pela
Unicamp, afirma que:
A antropologia construiu-se, historicamente, como o estudo do outro, entendido como
outra sociedade, outra cultura, outro grupo social, enfim, aquele que se comporta de
forma diferente de mim. Em outras palavras, a Antropologia configurou-se como uma
tentativa de compreender a diversidade cultural, em um encontro radical com alteridade.
Todavia, questionando-se os resultados extraídos desse encontro com a alteridade.
A antropologia abrange várias áreas de estudo. O presente trabalho se voltou para
antropologia do consumo por estar relacionado ao tema.
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A antropologia do consumo começou a ser estudada na década de 70. A pioneira foi a
antropóloga inglesa Mary Douglas que em um de seus livros tentou entender o consumo
como um fenômeno cultural.
A partir do descobrimento dessa área, os profissionais de marketing tiveram interesse no
estudo da dimensão cultural tão presente no comportamento humano.
Como a antropóloga Krás (2007) expôs que os valores são atribuídos aos objetos, é
interessante que os profissionais de marketing entendam que ao comprar coisas, os seres
humanos compram algo ligado ao conjunto de valores culturais que os envolvem.
Quanto produto e serviço, para Mello (2007):
É, ao mesmo tempo, um muro e uma ponte. Quando alguém compra uma
bolsa da Louis Vuitton constrói um muro em relação às pessoas que não tem
Louis Vuitton. Quero dizer que sou diferente das pessoas que não tem a
bolsa. Ao mesmo tempo, cria uma ponte com todos os outros consumidores
de Louis Vuitton. O produto é um marcador cultural que aproxima ou
distancia as pessoas.

Participar de valores culturais é o que está predominando, valores estes que um produto
oferece. É ter a ilusão de pertencer a um outro universo que o produto propõe. É
adquirir um produto para o outro, para se mostrar para o mundo.

2.8

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Adquirir um produto ou serviço tem a ver com a forma que o indivíduo ajusta esses
produtos e serviços necessários à satisfação de suas necessidades e desejos em sua vida.
Tendo em vista esse ajuste proporcionado à sua vida, constantemente os consumidores
mudam de comportamento na medida em que as pessoas e as situações mudam.
Entender o comportamento do consumidor não é uma tarefa simples, pois podem
afirmar suas necessidades e desejos e agir de outra maneira.
Buscando compreender melhor seu consumidor, os profissionais de marketing estudam
os desejos, percepções, preferências e comportamento de compra. Baseado neste
contexto, Solomon (2002, p. 24) afirma que:
Comportamento do consumidor é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos
ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, idéias ou
experiências para satisfazer necessidades e desejos.
Para Nickels e Wood (1999, p. 104) “o comportamento do consumidor compreende
todas as decisões e atividades do consumidor ligadas à escolha, compra, uso e descarte
dos bens e serviços”.
“As pessoas frequentemente compram bens e serviços que as capacitam a projetar
imagens favoráveis aos demais (BOONE; KURTZ, 1998, p. 168)”.
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Visto as definições acima, Boone e Kurtz tiveram uma visão ampliada de
comportamento do consumidor quando expõem que o mesmo compra para projetar uma
imagem que agrade às pessoas ao seu redor, uma imagem que chame a atenção e que
proporcione aos demais formularem um conceito sobre si. Na concepção do
consumidor, esse comportamento de se projetar para sociedade é benéfico e vantajoso
para ampliação de seu status pessoal.

2.8.1 FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
Ao adquirir um produto ou serviço existe uma série de fatores que influenciam o
consumidor na tomada de decisão. Segundo Kotler (1998), os fatores interligados à
decisão de compra são: culturais, sociais, pessoais e psicológicos.
Quanto aos fatores que influenciam o comportamento dos consumidores, Nickels e
Wood (1999, p. 109), afirmam que:
As decisões dos consumidores não surgem do nada. As forças externas desempenham
um papel importante. As principais influências externas sobre o processo de decisão de
compra, incluem família e o domicílio, líderes de opinião e propaganda boca-a-boca,
grupos de referência, classe social e cultura e subcultura. Além disso, influências
situacionais podem afetar como, quando, o quê e onde os consumidores compram.
Boone e Kurtz (1998, p. 168) afirmam: “Três categorias de determinantes
interpessoais do comportamento do consumidor estão usualmente envolvidas:
influências culturais, influências sociais e influências familiares”.
O comportamento do consumidor pode ser facilmente influenciado. Essas mudanças são
decorrentes da interação dos consumidores com as influências externas (família,
amigos, classes sociais) e internas (fatores psicológicos e preferências pessoais). A
partir do momento em que a empresa tem em mente a existência desses fatores e o
quanto eles determinam o que o consumidor quer, pode-se então direcionar os produtos
de acordo com as características que possam satisfazer cada tipo de consumidor, de cada
seguimento.

2.8.1.1 FATORES CULTURAIS
Segundo Kotler (1998, p. 162), “os fatores culturais exercem a mais ampla e profunda
influência sobre o comportamento do consumidor. Os papéis exercidos pela cultura,
subcultura e classe social da compradora são particularmente importantes”.
CULTURA – “É o determinante mais fundamental dos desejos e do comportamento de
uma pessoa [...] um conjunto de valores, percepções, preferências e comportamentos
através da vida familiar e de outras instituições básicas (KOTLER, 1998, p. 162)”.
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Nickels e Wood (1999) e Boone e Kurtz (1998) trabalham o conceito de cultura como o
conjunto de valores, crenças, atitudes, preferências e gostos compartilhados por um
grupo e passados de uma geração para outra.
SUBCULTURA - Segundo Boone e Kurtz (1998, p. 169), “cada cultura inclui
numerosas subculturas – grupos com seus próprios modos distintos de comportamento”.
Nickels e Wood (1999, p. 111) afirmam que “uma subcultura é um grupo de pessoas
que preserva seus valores e estilo de vida singular dentro de uma cultura dominante”.
CLASSE SOCIAL - É outro dos fatores culturais que influencia de forma sutil o
comportamento dos consumidores.
“Classes sociais são divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma
sociedade, que são ordenadas hierarquicamente e cujos membros compartilham valores,
interesses e comportamentos similares (KOTLER, 1998, p. 163)”.
Para Solomon (2002, p. 312), “o termo classe social é hoje usado mais genericamente
para descrever a classificação global das pessoas na sociedade [...] é tanto um estado de
ser quanto de possuir”.
A classe social gera distinções em seus membros em termos de superioridade, criando
uma estratificação social, ou seja, criação de divisões artificiais em uma sociedade e
hierarquia de status em que certas mercadorias são preferidas e servem para categorizar
a classe social de quem as possui.
Os fatores culturais estão ligados à forma como o indivíduo foi criado e assim sendo
como ele vê o mundo, de acordo com os valores que lhes foi passado ao longo dos anos.

2.8.1.2 FATORES SOCIAIS
Conforme expõe Kotler (1998, p. 164) “além dos fatores culturais, o comportamento do
consumidor é influenciado por fatores sociais como grupos de referência, famílias e
papéis e posições sociais”.
As influências criadas pelo convívio em sociedade determinam o que os indivíduos irão
consumir como consumir e o quanto consumir. Dentro de cada sociedade, a pessoa é
influenciada pelas opiniões de outras pessoas as quais têm uma participação efetiva em
sua vida (como família e amigos), ou de pessoas que mesmo não estando no convívio
cotidiano do indivíduo, servem como referência (como artistas de televisão). Por essa
razão, a empresa precisa vincular seu produto de modo que este esteja tendo uma visão
positiva na sociedade ou grupo que se pretende atingir, pois somente assim poderá
ganhar o interesse desses indivíduos.
Em detrimento dessas influências, levando para o foco do tema deste artigo, pôde-se
entender que os fatores sociais são determinantes para decisão de adquirir algo pelo
consumidor, mesmo que esse não tenha um poder aquisitivo compatível.
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GRUPOS DE REFERÊNCIA - De acordo com Kotler (1998, p. 164), “os grupos de
referência de uma pessoa compreende todos os grupos que têm influência direta (face-aface) ou indireta sobre as atitudes ou comportamento da pessoa”. Boone e Kurtz (1998,
p. 173) complementam que:
Grupos de referência são grupos cujas estruturas de valores influenciam o
comportamento de uma pessoa. Os consumidores geralmente tentam manter seu
comportamento de compra de acordo com o que percebem ser os valores de seus grupos
de referência.
Dentre as definições citadas, Solomon (2002, p. 257) vem de encontro ao tema
abordado ao afirmar que “um grupo de referência é um indivíduo ou grupo reais ou
imaginários, concebidos como tendo relevância significativa sobre as avaliações,
aspirações ou comportamento de um indivíduo”.
Os grupos de referência têm grande poder de influenciar os consumidores tanto no lado
positivo quanto negativo. Esse poder de influência leva as pessoas a adquirir um
produto ou serviço para agradar e ser aceito pelos outros membros do grupo.
Dentro desses grupos de referência, o indivíduo adquire status refletindo sua posição
individual em um grupo e papéis que exibe o que os outros membros do grupo
esperam do indivíduo que adota uma posição dentro dele.

2.8.1.3 FATORES PESSOAIS
De acordo com Kotler (1998, p. 168), “as decisões de um comprador são também
influenciadas por características pessoais, que incluem a idade e o estágio do ciclo de
vida, ocupação, situação econômica, estilo de vida, personalidade e auto-estima”,
enquanto, Boone e Kurtz (1998, p. 175), opinam sobre as determinantes pessoais do
comportamento do consumidor, afirmando que:
O comportamento do consumidor é uma função tanto de influências interpessoais
quanto de influências pessoais. As determinantes pessoais do comportamento do
consumidor incluem necessidades individuais, motivações, percepções, atitudes e
autoconceito. As interações desses fatores com as influências interpessoais determinam
o que é comprado.
IDADE E ESTÁGIO DO CICLO DE VIDA - Durante toda a sua existência, as
pessoas compram diferentes bens e serviços em diferentes estágios de sua idade, pois o
consumo é moldado por estágios de ciclo de vida. Esses estágios representam as
situações e as necessidades das pessoas, sejam elas financeiras, sejam por características
de cada produto que atrai o consumidor e até mesmo composição familiar. O mercado
está procurando acompanhar esses estágios do ciclo de vida para proporcionar ao
consumidor a oportunidade de satisfazer suas necessidades e desejos, principalmente
dos jovens que estão dominando o mercado com sua lealdade à marca e da forma como
exerce uma grande influência sobre as decisões de compra de seus pais.
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OCUPAÇÃO - É outro fator pessoal que também influencia o padrão de consumo. A
ocupação está ligada com o modo de vida das pessoas, como o tempo livre, a
distribuição dos recursos familiares, etc. À medida que a ocupação de uma for mais
elevada, o seu padrão de consumo tende a ser maior.
SITUAÇÃO ECONÔMICA - Segundo Kotler (1998), situação econômica consiste em
renda disponível, poupança e patrimônio, dívidas, condições de crédito e atitude em
relação às despesas versus poupança.
A escolha de produtos é afetada por essas condições econômicas e as empresas
acompanham as tendências. A distribuição de riquezas determina quais grupos têm o
maior poder de compra e maior mercado potencial despertando o interesse dos
profissionais de marketing. Voltadas às pessoas com menor poder aquisitivo, as
empresas facilitam a aquisição dos produtos disponibilizando maiores e melhores
condições de pagamento para que os consumidores possam satisfazer suas necessidades
e desejos.
ESTILO DE VIDA - “O estilo de vida de uma pessoa representa seu padrão de vida
expresso em termos de atividades, interesses e opiniões. Retrata a „pessoa por inteiro‟
interagindo com seu ambiente (KOTLER, 1998, p. 172)”. Pode-se entender, assim,
estilo de vida é como a pessoa gasta seu tempo e dinheiro com diferentes produtos e
serviços.
PERSONALIDADE E AUTOESTIMA - “O conceito de personalidade refere-se à
formação psicológica única da pessoa e ao modo como ela sistematicamente influencia
a maneira de a pessoa reagir ao seu ambiente (SOLOMON, 2002, p. 139)”.
As preferências individuais, embora nem sempre possam ser identificadas facilmente,
devem ser levadas em consideração, pois cada indivíduo vê o produto ou serviço
oferecido de uma maneira. Um produto pode ser julgado pelo consumidor como
adequado ou não adequado baseado em suas experiências vivenciadas, o que
determinará suas preferências. Sendo estas muitas vezes influenciadas pelo meio em que
vivencia.
2.8.1.4 FATORES PSICOLÓGICOS
Pontos de extrema importância a serem levados em consideração no momento de uma
compra, conforme Kotler (1998, p. 173), “as escolhas de compra de uma pessoa são
também influenciadas por quatro importantes fatores psicológicos – motivação,
percepção, aprendizagem e crenças e atitudes”. A partir dessa definição de Kotler,
observam-se cinco elementos que compõem os fatores psicológicos:
MOTIVAÇÃO – Segundo Boone e Kurtz (1998, p. 177), “motivações são estados
internos que conduzem uma pessoa em direção à meta de satisfazer uma necessidade
sentida. A ação é tomada para reduzir um estado de tensão e estabelecer o equilíbrio”.
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PERCEPÇÃO - “É o processo pelo qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as
informações para criar um quadro significativo do mundo (KOTLER, 1998, p. 174)”.
APRENDIZAGEM – Conforme Boone e Kurtz (1998, p. 181):
Refere-se às mudanças no comportamento do consumidor, imediato ou esperado, como
resultado da experiência. O processo de aprendizado inclui o componente do impulso,
isto é, qualquer estímulo forte que impele a ação. Também está envolvida no
aprendizado a sugestão, ou seja, qualquer objeto existente no ambiente que determina a
natureza da resposta a um impulso.
ATITUDE – De acordo com Boone e Kurtz (1998, p. 179):
Atitudes são avaliações próprias duradouras – favoráveis ou desfavoráveis – ou
sentimentos e tendências pró-ativos em relação a algum objeto ou dado. Desenvolvidas
ao longo do tempo através das experiências individuais e contatos de grupo, são
altamente resistentes às mudanças.
CRENÇAS – “É um pensamento descritivo que uma pessoa sustenta sobre algo
(KOTLER, 1998, p. 176)”.
Os fatores psicológicos são baseados na percepção que o indivíduo tem do mundo, o
que irá influenciar suas decisões sobre o que consumir e o que não consumir. Por esse
motivo, um produto ou serviço poderá ou não ser aceito pelo consumidor. De acordo
com o modo como ele reage psicologicamente, levando em conta o grau de motivação
para com esse produto. Quanto mais encantado o cliente estiver pelo produto e quanto
mais maravilhoso ele o achar, maiores serão as chances de sucesso de a empresa
influenciar na compra.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO
Nesta etapa serão apresentados e analisados os dados advindos da pesquisa.O roteiro de
perguntas foi desenvolvido com o uso de questões diretas e abertas, bem como de
técnicas projetivas. O tema só foi exposto aos participantes da entrevista de grupo foco
no término desta, uma vez que o tema poderia ter causado possíveis ensaios de respostas
ou utilizar idéias pré-concebidas. Por essa razão foi utilizada a técnica projetiva, pois
facilita a revelação de sentimentos de natureza constrangedora ou delicada
(WALTHER, 2002). Vale ressaltar que houve um sigilo do nome dos participantes bem
como das respostas concedidas.
Para a realização da pesquisa, houve um ordenamento das perguntas e das técnicas
utilizadas. Sendo esta, então, dividida em quatro partes, conforme apresentadas a seguir:
PARTE 1
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Foi entregue uma imagem de um (a) modelo (a) para cada participante do grupo com a
seguinte pergunta: Escreva o que vier à mente sobre a imagem que está vendo.
PARTE 2 – TÉCNICA PROJETIVA BASEADA NUMA HISTÓRIA.
Para o grupo feminino foi entregue a seguinte história:
1. Mariana é estudante da Univen e trabalha no comércio de seu pai. Ela adora festas e
está ansiosa para chegar logo o dia do próximo baile. Ela já marcou com as amigas e hoje
vai procurar uma roupa nova nas lojas que mais gosta. As lojas que elas visitarão são:
2. Elas preferem estas lojas por quê?
3. Mariana já encontrou a roupa que queria. Comprou uma calça leagin e um
vestidinho. Ao vestir a roupa, ela se sentiu:
4. Nesta compra Mariana gastou:
5. Ao completar a história de Mariana você ajudou a montar uma personagem. Na sua
imaginação, como é a Mariana? Quais as características de sua personagem?
6. Qual a semelhança entre você a Mariana?
Para o grupo masculino foi entregue a seguinte história.
1. Marcos trabalha com revenda de carro novo e semi-novo. Adora tomar cerveja com os
amigos e fazer churrasco no final de semana. Hoje, Marcos decidiu comprar uma
roupa nova para ir ao próximo baile. Então, ele resolve fazer o seguinte:
2. As suas lojas preferidas são:
3. Ele gosta dessas lojas por quê?
4. Marcos encontrou a roupa que queria (uma calça e um tênis moderno). Ao vestir a
roupa ele se sentiu:
5. Nesta compra ele gastou:
6. Ao completar a história de Marcos você ajudou a montar um personagem. Na sua
imaginação como é o Marcos? Quais as características de seu personagem?

PARTE 3
Nesta parte foi realizada uma conversa com todo grupo onde foram feitas as seguintes
perguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Onde vocês gostam de comprar roupa e por quê?
Que tipo de roupa vocês gostam?
Têm alguma marca predileta?
Têm alguma fidelidade à marca?
Vocês dão preferência à qualidade, marca, preço, aparência?
Com que frequência compram roupas?
Vocês vão sozinhos (as) ou acompanhados (as)?
Vocês se sentem influenciados (as) por alguém?
Quanto vocês gastam do seu salário por uma roupa?
Pagam um preço muito alto por uma peça de roupa?
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11.
12.
13.
14.

Onde vocês buscam informação sobre moda?
Vocês acham que compram mais do que deveriam?
Como vocês se sentem quando compram uma roupa nova?
Vocês se vestem para si ou para alguém?
PARTE 4 –
Aqui foi entregue uma pergunta individual.
Vocês já se endividaram para comprar alguma roupa de griffe? Por quê?

3.1 RESULTADO
Nesta etapa abordada-se as respostas mais relevantes de cada grupo tentando enquadrálas à teoria facilitando a compreensão.
Com a entrega de uma imagem para ser analisada, cada participante tentou de maneira
sutil dizer o que realmente veio à sua mente naquele momento. Alguns se voltaram para
a aparência do (a) modelo, outros tentaram se imaginar no lugar do (a) modelo, talvez
desejando ser um (a) ou parecido (a), porém, alguns apenas se voltaram para uma
imagem de uma pessoa vestindo algo.
A mente humana é muito diversificada, existem pessoas que se comportam de várias
formas, pensam de várias maneiras e muito de acordo com a situação, mas uma coisa é
clara, todos se voltaram para a aparência do (a) modelo. Em virtude do sigilo, não
sabemos qual participante descreveu, porém a aparência ou a projeção em si mesmo está
fazendo parte.
Dentre as respostas apresentadas houve uma coerência com o tema abordado, como:
“Moda, estilo, loock” e “Realização de um homem”.
A cultura de cada pessoa é que predomina, mas existe uma evidência de comportamento
que está voltado para sua própria autoestima, quando preservam muito seu bem-estar e
até uma postura que gostaria de ter perante a sociedade, mas muitas vezes as condições
financeiras não permitem. Isto ficou evidenciado nas respostas de como a personagem
da história da técnica projetiva se sente ao usar a roupa da moda: “Ótima, feliz, bem”;
“Se sentiu bem, realizada por estar com uma roupa”; “Com autoestima, satisfação,
status”; “Muito bonita, confortável, sensual, à vontade”; “O máximo”; “Elegante e
com auto-estima” e “Bem, pois para ir ao baile vai se sentir igual aos outros”.
Pode-se verificar nas respostas que os homens foram unânimes ao afirmar que o bemestar é ponto-chave ao adquirir uma roupa ou objeto. Isso fica claro quando Boone e
Kurtz (1998) afirmam que ao comprarem bem e serviços as pessoas procuram aqueles
que as capacitam a projetar imagens favoráveis aos demais.
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O grupo masculino deixou claro que a qualidade do produto é fundamental ao adquirir
uma roupa e o preço às vezes não influencia tanto, mas não é esquecido, conforme
respostas: “Por que as roupas são de qualidade”; “Oferece produtos de qualidade” e
“Vendem produto de qualidade e com estilo jovem”.
Já o grupo feminino valorizou o atendimento nas lojas e estar na moda. Percebeu-se isso
diante de algumas falas do por que dessas preferências, como: “Por que tem mais
qualidade, bom atendimento”; “Comodidade está acostumada, é bem atendida” e
“Conhecida no mercado, bom atendimento e preço bom”.
A busca pelas roupas de qualidade, pelo bom atendimento, pela moda e até algumas
vezes pelo preço, ficou evidenciado em preferências por lojas que mantém uma imagem
favorável na cidade e com isso o seu preço também tende a ser elevado, mas não é o que
preocupa o consumidor participante do grupo, pois deixaram claro que são capazes de
pagar caro por uma peça de roupa se esta lhe trouxer uma imagem bem vista pela
sociedade, uma realização pessoal, uma auto-estima, ou seja, que lhe deixasse bem e
confortável “Lhe promove uma boa impressão”. Essa preferência foi percebida por
existir em alguns participantes uma fidelidade a alguma marca que lhe proporcionasse
todo esse bem-estar que procuram, toda realização que desejam, ou toda projeção de
pessoa que gostariam de ser.
Isso ficou retratado em algumas respostas que não condizem com a realidade de compra
dos mesmos. Muitas vezes pagam caro por uma peça de roupa por achar que o mais
caro tem sempre maior qualidade. É como Boone e Kurtz (1998) afirmam que um
produto de valor agregado obtém valorização por oferecer mais, ou seja, algo de
particular importância para o cliente. “Eu olho pelo seguinte lado, a gente consegue
comprar calça de R$ 50,00 e R$ 60,00 e que com duas lavadas ela não presta mais.
Então neste caso eu pagaria caro por uma calça em função da qualidade”.
O grupo masculino afirmou que nunca se endividou e que não costumam gastar muito
com roupa, mas todos afirmaram que se ganhassem mais, gastariam muito mais com
roupa, resposta em destaque “Eu gosto de me vestir bem e compro muita roupa, tanto
que não poderia ganhar muito senão compraria roupa todo mês”.
Já o grupo feminino admitiu que já se endividou por desejar muito uma roupa, conforme
estas respostas, “Sim, por gostar. Na hora tive que fazer sacrifícios” e “Uma vez sim,
mas sem perceber”.
Percebeu-se que o desejo é ponto-forte do grupo feminino. Ao lado desse
comportamento feminino, Nickels e Wood (1999) afirmam que os benefícios são as
satisfações que os consumidores recebem do produto. Neste caso entra em discordância
com a idéia de DeRose (apud KOTLER, 1998) quando afirma que valor é satisfação das
exigências do consumidor ao menor custo possível. Essa discordância foi percebida
quando o grupo afirmou que compra mais do que necessita. Daí a razão de
endividamento, de preservar muito sua necessidade pessoal.
Uma série de fatores influencia os consumidores ao comprarem um determinado
produto ou serviço. Avaliando o comportamento dos grupos, foi percebida no grupo
feminino que a maioria das participantes são influenciadas por alguém ou algo como
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uma propaganda e que a opinião de outra pessoa, que pode ser uma amiga ou membro
da família é fundamental na escolha do produto, abdicando muitas vezes de seu gosto e
deixando-se levar por outra opinião.
Ficou clara a influência de outras pessoas nas seguintes falas: “Compro porque gostei
da roupa, não porque está na moda. Às vezes a moda me influencia, ela desperta a
necessidade”; “Eu vou pelo pai, se ele fala que fica horroroso eu não fico com a
roupa” e “Totalmente influenciada pelas minhas amigas e se elas falarem que não
ficou bem em mim, eu não levo, mas se elas gostam e eu não, então eu também não
levo. Ai a gente entra num consenso. Normalmente eu sempre levo o que elas gostam,
porque nossos gostos são parecidos”.
O grupo masculino não leva muito em consideração essa concepção de ter alguém o
acompanhando numa compra, geralmente adquire uma roupa por vê-la numa loja que
lhe agrade. Se estiver acompanhado, geralmente da mãe ou namorada, elas o ajudam,
como destaca “Às vezes quando estou na rua e minha namorada está comigo ela me
ajuda, mas normalmente estou passando, então vou sempre sozinho”.
O comportamento percebido em ambos os grupos foram muito diferentes e este pode ser
facilmente influenciado.
Como afirmaram Nickels e Wood (1999), as forças externas desempenham um papel
importante na tomada de decisão dos consumidores que incluem a família e o domicílio,
líderes de opinião, grupos de referência, etc.
O que os grupos desejam é serem notados, é retratar uma imagem que talvez não seja
deles, mas que gostariam de ter, por isso muitos afirmaram colocar em primeiro lugar o
seu bem estar, mostrar –se para a sociedade ou fazer parte de um grupo que antes não
faziam.
Isso é retratado na teoria do mundo pós-moderno, onde Reis (2007) expõe que o
consumidor deseja ser reconhecido ao adquirir produtos que ajudarão a formar uma
imagem junto às tribos a que pertence.
Na mesma linha de pensamento, Moraes (2007) salienta, “O que importa é ser
reconhecido, ser admirado, ter acesso a uma infinidade de produtos e serviços e usufruir
o máximo do prazer”.
Algumas falas deixaram bem claras essa idéia, como: “Espero que todo mundo
repare”; “Gosto muito de comprar e me preocupo muito com minha aparência”; “Eu
me visto para mim, mas esperando sempre um elogio, não só do namorado, mas de
outras pessoas, principalmente se a roupa é nova” e “Eu gosto de muito de comprar
roupa, eu me sinto muito bem, quero ver minha autoestima”.
A preocupação total com a aparência percebida tanto no grupo feminino quanto no
masculino é a visão clara de que a forma como se apresentam perante a sociedade é que
está mais relevante, existem sim as exceções em várias questões, mas todos querem ser
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percebidos, notados, admirados e sem perceber acabam projetando em si uma imagem
que não é deles, mas que gostariam muito de ter.
No momento da conversação com os grupos, foi possível perceber que muitas falas
foram citadas talvez pela vontade de cada participante de comprar em uma determinada
loja que citaram, por uma roupa comentada, e talvez por isso, o preço não foi fator
determinante em nenhuma alternativa. O desejo de cada pessoa é que acabou sendo o
fator determinante.
Pode-se perceber também que pelo conhecimento obtido dos participantes, muitos não
têm condições de pagar. Talvez por isso a percepção de projeção no (a) personagem da
história que gostariam de ser ou até mesmo um mundo do qual gostariam de fazer parte.
Cada pessoa tem uma visão e versão da realidade que vive e, normalmente as que estão
na mesma posição social tendem a ter a mesma visão da realidade, ou seja, enxerga
segmentos diferentes, como trabalha o marketing.
A maioria das participantes do grupo feminino está preocupada com a modernidade,
elegância, beleza, autoestima e de que iriam se destacar diante das amigas. O que
querem é se valorizar mais do que a sua realidade humana demonstra.
Os homens já mostraram um lado onde a qualidade é fator determinante, que iriam
adquirir uma roupa boa, de qualidade e que assim o custo benefício seria bom.
Em ambos os grupos os interesses foram distintos, por isso foi demonstrado o que é
determinante em cada grupo. Não adianta mudar a cabeça das pessoas, o que querem é
fazer parte do grupo, estar de acordo com cada situação.

4 CONCLUSÃO
Diante da modernidade que está tomando espaço, da exposição de tecnologia, inovações
e analisando o que rodeia o consumidor, percebeu-se que o jovem é quem determina o
próprio consumo tentando agradar suas necessidades e ampliando seus desejos.
Buscou-se com esse artigo atentar para o que seria fator determinante entre as pessoas,
entre esses jovens, as classes sociais às quais pertencem e seu
comportamento diante da sociedade.
Vivemos hoje, num mundo que se volta totalmente para a modernidade. Em tempos
passados, não tínhamos uma idéia do que era fator principal e a cultura era modificada
de acordo com o tempo e as inovações que iriam surgindo. O comércio se modificava, e
junto com ele a preocupação dos comerciantes em inovar para chamar a atenção e
agradar o consumidor com suas necessidades e desejos.
O jovem passou a manifestar mais sua opinião até acabar guiando os pensamentos de
seus pais na compra de qualquer objeto. Passaram a ter suas próprias escolhas e fazer-se
valer delas, principalmente para o consumo, por isso buscam recursos, formas, maneiras
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de se inserirem numa classe desejada, e, para isso buscam formar sua identidade mesmo
fora da realidade de seu poder de compra, confirmando assim a hipótese levantada
inicialmente neste artigo.
Daí o problema do artigo, tentar descobrir quais os valores que os consumidores dão aos
objetos, às marcas, a qualquer símbolo e como agem diante deles.
O foco foram dois grupos (masculino e feminino) do município de Nova Venécia que
participaram de uma pesquisa qualitativa com grupo foco. No decorrer desta, percebeuse que o valor, em termos de dinheiro, não tem a menor importância para os
participantes, eles não estão preocupados com a significada quantia que uma peça de
roupa que esteja na moda vai lhe custar. Conclui-se neste ponto que o jovem do grupo
feminino está disposto a pagar qualquer preço por um objeto que lhe traga boa
aparência. Por sua vez, o grupo masculino está disposto a pagar qualquer preço por um
objeto desde que este tenha qualidade e que lhe deixe igual aos outros. Este
comportamento vem responder aos objetivos da presente monografia quanto ao poder
de consumo de cada um. Isso demonstra que muitos desses jovens têm condições de
pagar alto por um bem, mas a grande maioria é de classe média-baixa, que não tem tanta
condição e o que fazer é mascarar a sua realidade para ser bem visto na sociedade. Entra
ai, o lado da pirataria, muito evoluído nos novos tempos, ou até mesmo o
endividamento.
Como os jovens são influenciados por fatores internos e externos, a maioria dos
participantes dos grupos foco se sente influenciados por alguma marca ou algum
símbolo.
Em resposta ao outro objetivo do presente trabalho – o que o jovem procura ao adquirir
uma roupa de griffe – deste não temos dúvida, todos os participantes querem ser
notados pela sociedade, querem ser admirados, estar na moda, aumentar sua auto-estima
e satisfazer seus desejos. Daí não se preocuparem com preço. O importante para eles é
chamar a atenção, é pensar que ter algo para ser notado vai torná-los diferentes e
membros de uma sociedade que não pertence. Mascaram sua realidade para serem
percebidos.

5
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