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Editorial Expediente 

 
 

Temos o prazer de apresentar aos leitores o número 10 da revista Fishers. 
Contamos neste número com autores que ao longo de nossa existência têm 
continuamente colaborado conosco. 

A socióloga Azilde Andreotti, por exemplo, inspira-se num conto de 
José Saramago para falar de algo sobre o qual muitos pouco se perguntam: 
o significado dos nomes próprios. A autora analisa a possibilidade de liga-
ções dos nomes (tais como o meu ou o seu) com aspectos culturais, históri-
cos, sociais ou religiosos, e ao ilustrar o assunto com nomes de autores rus-
sos torna o artigo bem divertido. 

E tal como fez no número anterior, o professor Jose Carlos F. Rodrigues 
vem nos falar de matemática. Ele recorre aqui ao tema modelo em seu sen-
tido matemático, e defende a importância de tal ideia como meio de possi-
bilitar avanços na formulação e compreensão de problemas relacionados a 
diferentes campos de conhecimento, valendo-se sempre da matemática. Faz 
ainda uma abordagem do assunto em situações de ensino e discute os seus 
diferentes significados em lógica abstrata e programação linear. 

Em novo artigo, os professores Carlos Safatle e Manoel Vidal Melo cha-
mam a atenção para a questão da medicina, no que tange ao seu custo e 
financiamento em tempos atuais. Para tanto, e para melhor clareza sobre o 
estado atual da arte, recorrem a uma narrativa histórica dessa relação. O 
artigo permite, assim, comparações e projeções futuras nesse campo de re-
lações. 

Patrícia Huelsen e Marcelo Graglia, numa quase continuidade de seu 
primeiro artigo para esta revista, revisitam a cidade de São Paulo. Desta 
feita, a partir de dados referentes ao projeto de estudo das Fontes de São 
Paulo (que envolve aspectos históricos das fontes de água da cidade), apre-
sentam os desafios trazidos a partir da constatação de situação de abandono 
desses, assim chamados por eles, “monumentos históricos”. Ao que nos pa-
rece, tais desafios, como enfatizam ao longo do artigo, vão muito além dos 
projetos de restauro. Os autores apresentam ainda o que chamam de alter-
nativas ao enfrentamento do problema, e uma delas, muito bem avaliada 
por eles, é o uso de tecnologias digitais. 

Já Maria Jansem Veiga e João Barros Neto escrevem um interessante 
artigo que, como logo anunciam, tem como objetivo “verificar, através do 
coaching, a importância do autoconhecimento e da autossabotagem no de-
senvolvimento pessoal”. Aspectos conceituais, históricos e relativos às apli-
cações de tal técnica dão o tom do artigo em sua completa explanação. 

Esperamos que gostem desse número e reiteramos o convite de colabo-
ração para novos e costumeiros escrevinhadores. 
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LITERATURA 
 

TODOS OS NOMES 

Azilde Andreotti1 

ONHECES O NOME que 
te deram, não conhe-

ces o nome que tens é epí-
grafe do romance Todos os 
nomes, de José Saramago. 
Nele, um pacato escriturá-
rio sai em busca da história 
de um nome de mulher que lhe chama a atenção 
no fichário do cartório onde trabalha, fato que o 
faz mudar de vida e ganhar um mundo desconhe-
cido. 

Mas o que chama a atenção nessa epígrafe é o 
sentido do nome, sua decifração. Afinal, no dia a 
dia não evocamos um nome pensando no seu sig-
nificado ou origem – deixamos essa tarefa a 
cargo de linguistas e filósofos da linguagem.  Por 
outro lado, a análise das raízes dos nomes pró-
prios pode recuperar aspectos culturais, históri-
cos, sociais ou religiosos, nem sempre notados. 

Talvez por isso eu 
tenha me surpreendido 
com uma matéria do 
“Gazeta Russa”, antigo 
encarte de um jornal 
paulistano2, sobre a de-
finição de nomes consa-
grados da literatura da-
quele país. 

Ora, o que sempre 
me atraiu na língua 
russa, além do alfabeto 
cirílico, foi sua musica-
lidade. Nos filmes eu 
ouvia a pronúncia com 

muitas letras “vs” e “efes” duplos, que imitam so-
pros e dão o tal timbre harmonioso. Além dos 
“os” semiabertos e da letra “k”, som cortante, que 
no final das palavras ecoa interrupção momentâ-

                                                           
1 Socióloga e doutora em Educação pela Unicamp. 
2 O encarte mencionado era na verdade um suplemento co-

mercial mensal patrocinado pelo governo russo. Por essa 
razão foi publicado em vários jornais. No Rio de Janeiro, 
pelo Jornal do Brasil, onde tinha o nome de Rússia Hoje. 

nea e estranha, igual à Rússia que conheci na in-
fância por meio dos contos, das fábulas e dos no-
mes tão diferentes, quase misteriosos. Afora os 
diminutivos muito usados, que acrescentam o su-
fixo “cha” às letras iniciais do nome e assim Mi-
khail é chamado Micha, Pável é Pacha, tradu-
zindo uma sonoridade afetuosa. 

Mas confesso certo desencanto ao saber, pelo 
“Gazeta Russa”, que Anton Tchekhov, autor de 
Tio Vânia e inúmeros contos, não tem nada a ver 
com os thecos e que o verbo tchikhot significa 
espirrar. Ou que Alexander Puchkin, considerado 
por muitos o maior poeta russo, poderia ser cha-
mado de Alexander Canhão. Ainda segundo o 
jornal, Gorki, por exemplo, cujo romance A mãe 
mostra a doçura e persistência de uma mulher co-
rajosa, ironicamente significa “amargo”. E mais, 
Liev Tolstoi, autor de Guerra e paz, entre outros 
romances, na tradução literal ficaria Liev Grosso. 

E refletindo sobre isso 
imaginei alguém de outra na-
cionalidade ao tentar definir 
os nomes dos literatos de lín-
gua portuguesa. Também so-
aria estranho saber que Ma-
nuel Bandeira é Manuel 
(peça de pano simbolizando 
união). E José Lins do Rego? 
José Lins (sarjeta, vala)? 
Imaginem então o nosso bruxo do Cosme Velho? 
Joaquim Maria Machado de Assis. Joaquim Ma-
ria (cunha de ferro cortante encaixado em cabo 
de madeira)? 

Essas decifrações não me parecem fonte de 
inspiração para poetas ou escritores. Ora, o signi-
ficado das linguagens... Como deveriam ser pen-
sados os nomes de prováveis 
pessoas ligadas às letras? Se-
ria o nome um fator que in-
fluencia nosso destino? Ape-
sar da afirmação de astrólo-
gos, tarólogos e esotéricos, os 
exemplos citados nos mos-
tram que não é bem assim.

Em São Paulo, pelo Estadão e pela Folha, apelidos d’O 
Estado de São Paulo e da Folha de S.Paulo. O suplemento 
mantém página no Facebook e o artigo em questão, de-
nominado A origem de Dostoiévski: escritores russos e 
seus sobrenomes e publicado em 29/08/2014, está dispo-
nível na internet. (N. do E.) 

C 
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MATEMÁTICA E SUAS APLICAÇÕES 
 

APLICAÇÕES DE MODELOS FUNCIONAIS EM 

CONCEITOS ECONÔMICOS BÁSICOS 
José Carlos Fernandes Rodrigues1 

ODELO é um conceito recorrente em diver-
sos campos de conhecimentos: economia, 

físicas clássica e quântica, engenharias, química, 
lógica, psicologia, artes plásticas etc. O tema mo-
delo transbordou naturalmente para as ações de 
ensino e, em particular, de ensino de aspectos 
matemáticos em suas múltiplas e diversas moda-
lidades. Aqui comentam-se resumidamente os 
significados do tema em lógica abstrata, apre-
senta-se um particular exemplo matemático – o 
modelo de programação linear – e discute-se o 
que neste texto se denominou modelo funcional 
tomando como base algumas aplicações básicas 
em microeconomia visando principalmente al-
guns aspectos matemáticos de interesse até para 
o ensino médio. O interesse neste tema está em 
que, em muitas condições, os modelos matemáti-
cos tendem a mostrar certas vantagens sobre as 
eventuais abordagens não matemáticas. 

1. COMENTÁRIOS INICIAIS SOBRE O TERMO 

MODELO 

O termo modelo costuma ser empregado em vá-
rios sentidos. Por exemplo: 

• A moça tornou-se modelo 
fotográfico no Japão; 

• Antes de realizar a obra 
em mármore, o escultor 
fez um modelo em barro; 

• O engenheiro da prefei-
tura concebeu um modelo 
de usina que poderia for-
necer eletricidade aos agricultores da região; 

• O economista disse que o modelo macroeco-
nômico do governo precisava ser revisto; 

• Militares da segunda guerra mundial utiliza-
ram modelos de pesquisa operacional para oti-
mizar operações de transporte de tropas, equi-
pamentos, combustíveis, armas e alimentos; 

                                                           
1 Mestre em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo e Professor mestre da FEA-PUC/SP. 

• Um modelo para a teoria formal T é uma es-
trutura na qual todos os axiomas de sua lin-
guagem são fórmulas verdadeiras. 

Enfim, são muitas as situações em que a pala-
vra modelo é empregada. A ênfase neste item se 
concentrará nos vários significados que ela pode 
ter. É claro que compreender alguns desses sig-
nificados é importante para muitos profissionais, 
em especial para docentes cujas disciplinas en-
volvam alguns aspectos vinculados à matemática 
e suas aplicações. 

Resumidamente, uma teoria formal T se ca-
racteriza por uma linguagem L cujos componen-
tes são: um alfabeto, vocabulário enumerável V 
de símbolos, o conjunto E das expressões de L, o 
subconjunto F de E das fórmulas de T, o subcon-
junto A de F dos axiomas de T e um conjunto fi-
nito de relações definidas sobre o conjunto F. 

A formação do conjunto F das fórmulas exige 
algum critério que permita decidir se dada ex-
pressão de E é ou não uma fórmula de T. Da 
mesma maneira, pode-se exigir a existência de 
algum critério para decidir se dada fórmula de F 
é ou não um axioma de T. Se houver um critério 
que permita afirmar que dada fórmula de T é um 
axioma de T, então T é qualificada de teoria axi-
omatizada. E se for possível construir uma estru-
tura para a qual todos os axiomas de T são fór-
mulas verdadeiras, então ela será um modelo da 
referida teoria. 

A linguagem L da teoria formal T é composta 
por arranjo ou sequência finita de símbolos de V 
tais que sua caracterização define sua sintaxe. Se 
os símbolos, expressões, fórmulas e relações de 
T não possuírem interpretações, então T será de-
signada teoria não interpretada ou teoria objeto. 

Uma classe extremamente importante de teo-
rias formais são as teorias de 1ª ordem. As lin-
guagens subjacentes a essas teorias são nomea-
das linguagens de 1ª ordem e se constituem basi-
camente dos seguintes símbolos: 

o Símbolos lógicos: 

• Conetivos:  ~ ou , ˅, ˄, →, ↔; 

• Quantificadores: , ; 

• Variáveis proposicionais: x1, x2, x3,…, xn,…; 

o Símbolos não lógicos: 

M 
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• De funções: conjunto enumerável de símbo-
los representados genericamente por: 

f1, f2, f3,…, fn,… 

• De predicados: conjunto enumerável não va-
zio de símbolos representados generica-
mente por: 

A1, A2, A3,…, An,… 

Em linguagens particulares tais símbolos po-
dem possuir notações específicas. 

Por exemplo, na teoria dos números naturais, 
o símbolo f1 poderia representar a operação soma 
(+), o símbolo f2, a operação produto () etc. Na 
mesma teoria, os símbolos A1 e A2 poderiam re-
presentar as relações   e n, isto é, não maior e 
congruência módulo n. 

E para as eventuais interpretações semânticas 
das teorias objeto basta o estabelecimento de me-
talinguagens L* tais que suas expressões, fórmu-
las, axiomas e relações decorram das correspon-
dentes expressões, fórmulas, axiomas e relações 
de L. E para o estabelecimento de uma metalin-
guagem L*, isto é, a construção de uma lingua-
gem L* que diga respeito a L, basta definir o con-
ceito de estrutura para a linguagem L. 

Resumidamente, uma estrutura A para a lin-
guagem L da teoria objeto T possui como com-
ponentes: 

• Um conjunto não vazio I, denominado uni-
verso, cujos elementos são denominados indi-
víduos; 

• Uma função que associa a cada símbolo de 
função fj de L a operação Fj sobre I; 

• Uma função que associa a cada símbolo de 
predicado Aj de L a relação Rj sobre I. 

Sem entrar em qual-
quer detalhe técnico, após 
estabelecer a estrutura A 
para a linguagem L da te-
oria objeto T que identi-
fica termos de L com indi-
víduos de I, pode-se defi-
nir o metaconceito ver-
dade (uma definição, que 
não será apresentada aqui, 
é devida ao lógico, mate-
mático e filósofo polonês Alfred Tarski – foto 
abaixo, na capa do livro que apresenta sua bio-
grafia). 

2. INTERPRETAÇÕES DO TERMO MODELO NÃO 

VINCULADAS A TEORIAS FORMAIS 

Para alguns comentários preliminares e superfi-
ciais a respeito de modelos e para que se possa 
atingir alguns dos objetivos propostos neste ar-
tigo, segue um tipo de interpretação que se pre-
tende dar a essa palavra. 

Há vários tipos de problemas que podem 
estar preocupando as pessoas neste mo-
mento. Por exemplo, a procura por um re-
médio para a cura de determinada doença, 
a busca de condições sociais, habitacionais 
e educacionais aceitáveis para as popula-
ções carentes desses valores, a pesquisa de 
mercado para o lançamento de um novo pro-
duto, o investimento em um projeto espacial, 
a otimização do uso de recursos governa-
mentais para construção de escolas e hospi-
tais, o estudo de novas tecnologias de comu-
nicação e transmissão de informações, a 
construção de um motor que não utilize com-
bustíveis não renováveis e a melhoria de 
equipamentos robotizados que realizem ta-
refas nocivas às pessoas. 

Naturalmente a lista pode ser aumentada enor-
memente e para cada um dos problemas citados 
(e também para os não citados), é possível que 
existam vários caminhos que levem a suas solu-
ções, mesmo que nem todos conduzam a um 
mesmo e único destino. Em outros termos, não 
há garantia de que a abordagem de um mesmo 
problema por procedimentos distintos leve a suas 
possíveis soluções, caso existam. Mas há – e é o 
que se pretende mostrar daqui em diante – um ca-
minho que se pode seguir para uma busca de so-
luções de alguns tipos de problemas. 

Para alguns problemas é possível buscar suas 
soluções utilizando conhecimentos matemáticos. 
Para enfrentar tais situações, apela-se para a ca-
pacidade de imaginação, análise, síntese, genera-
lização e abstração de quem esteja interagindo 
com este texto. 

Mas, o que é modelo matemático? Sem tentar 
responder essa questão, forneceremos uma carac-
terização do que achamos que isso possa ser. 

Os modelos matemáticos para problemas reais 
podem fazer uso de grande número de instrumen-
tos matemáticos. Um exemplo, ao qual se podem 
incluir muitos outros itens, é:  
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1. Equações e sistemas de equações; 

2. Desigualdades e sistemas de desigualda-
des; 

3. Funções e sistemas de funções; 

4. Equações diferenciais e sistemas dessas 
equações; 

5. Teoria das probabilidades; 

6. Teoria dos grafos. 

Uma situação para a qual se pode utilizar pelo 
menos um modelo matemático é a de uma fictícia 
empresa de suco de frutas, que vamos batizar de 
Fruyce (corruptela de Fruit juice). Dados os as-
pectos inerentes ao funcionamento de uma em-
presa desse tipo, podemos considerar os proces-
sos de produção, a mão de obra empregada, os 
custos, receitas e lucros obtidos, as estratégias de 
comercialização e distribuição da produção etc. 

 

Vamos supor que da linha de produção da Fru-
yce saiam três tipos de sucos de frutas – abacaxi, 
acerola e caju – e que a produção e comercializa-
ção deles empregue procedimentos similares que 
podem ser descritos como segue: 

1. As frutas são compradas de fornecedores 
próximos às as instalações da Fruyce ou de 
centrais de abastecimento; 

2. O transporte das matérias primas é feito pe-
los fornecedores ou pela Fruyce; 

3. A água necessária é extraída de poço arte-
siano próprio; 

4. O manuseio das frutas é feito por mão de 
obra especializada; 

5. Para o tratamento e cozimento das frutas a 
Fruyce emprega equipamento de benefici-
amento e fogões industriais apropriados; 

6. Os sucos são submetidos a tratamento quí-
mico com conservantes, observando-se 
sempre os prazos de validade; 

7. Os sucos são engarrafados em recipientes 
de vidro com capacidade de 500 ml; 

8. O engarrafamento é feito por máquinas in-
dustriais importadas; 

9. As garrafas são embaladas em caixas de 
papelão por mão de obra própria; 

10. As caixas são distribuídas aos revendedo-
res conforme as encomendas; 

11. A distribuição considera procedimentos re-
sultantes de estudos logísticos de otimiza-
ção da distribuição da produção; 

12. As decisões de quanto produzir de cada 
item tem por referência estudos de equilí-
brio de mercado e de efetivo consumo dos 
sucos distribuídos; 

13. O nível de produção também leva em conta 
as relações entre receitas prováveis e custos 
efetivos, aí incluso o investimento publici-
tário necessário para a divulgação dos pro-
dutos nas cidades próximas à Fruyce; 

14. Para gerenciar suas operações, a Fruyce 
dispõe de departamentos que cuidam do 
pessoal e dos aspectos legais, contábeis, fi-
nanceiros e tributários da empresa; 

Além dos aspectos gerais acima mencionados, 
os gestores da Fruyce devem considerar as infor-
mações técnicas específicas relativas aos insu-
mos, equipamentos e mão de obra a empregar. 
Por exemplo, a produção de 100 caixas de suco 
exige, em média e em número de horas semanais: 

1. Para o suco de abacaxi: 

Mão de obra: 48 horas; 

Equipamento de beneficiamento: 10 horas; 

Cozimento: 25 horas; 

2. Para o suco de acerola: 

Mão de obra: 40 horas; 

Equipamento de beneficiamento: 4 horas; 

Cozimento: 8 horas; 

3. Para o suco de caju: 

Mão de obra: 44 horas; 

Equipamento de beneficiamento: 10 horas; 

Cozimento: 10 horas. 

Como os recursos não são infinitos, devem ser 
computadas suas possibilidades e restrições de 
uso, que no caso, também em número de horas 
semanais, vamos supor que são: 

Mão de obra: 400 horas; 

Equipamentos de beneficiamento: 60 horas; 
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Fogões industriais: 90 horas. 

Computados todos os insumos empregados na 
produção, distribuição e comercialização dos su-
cos, a área de custos concluiu que as unidades 
produzidas têm os seguintes custos: 

Abacaxi: R$ 1,17; 

Acerola: R$ 1,25; 

Caju: R$ 0,85. 

Complementando essas informações, os mar-
queteiros informaram que o mercado aceita pa-
gar os seguintes preços pelas garrafas de 500 ml 
de suco: 

Abacaxi: R$ 2,00; 

Acerola: R$ 1,75; 

Caju: R$ 1,60. 

Como ocorre em toda e qualquer empresa, o 
problema primordial da Fruyce é: 

Como empregar os insumos disponíveis – mão 
de obra e equipamentos industriais e de cozi-
mento – para que os lucros sejam máximos? 

Colocado o problema inicial, e se houver inte-
resse da empresa, um dos caminhos para respon-
der à questão proposta é a construção de pelo me-
nos um modelo matemático que permita a to-
mada de alguma decisão por parte da sua direção. 
Como não faz parte de nossos objetivos construir 
modelos para a solução de problemas como o 
mencionado, utilizaremos um modelo já conhe-
cido nos meios científicos. 

Sem entrar em detalhes técni-
cos, a questão a ser discutida é: 
quanto a Fruyce deve produzir 
semanalmente de cada tipo de 
suco para maximizar seu lucro? 

Em questões quantitativas 
como essa as quantidades a serem 
produzidas de cada suco podem 
ser representadas por variáveis 
numéricas. No caso, adotaremos: 

º Cab – para representar o número de caixas de 
suco de abacaxi; 

º Cac – para representar o número de caixas de 
suco de acerola; 

º Cca – para representar o número de caixas de 
suco de caju. 

Nessas condições, se o lucro semanal da em-
presa for representado por L, então um instru-
mento matemático que permite obter o lucro se-
manal em função das quantidades de caixas pro-
duzidas de cada tipo de suco será uma função ma-
temática em que L depende das variáveis Cab, Cac 
e Cca. O detalhe adicional a ser levado em conta 
é que as variáveis Cab, Cac e Cca podem possuir 
restrições de ordem operacional. No caso, o pro-
blema impõe as restrições postas na Tabela 1 a 
seguir: 

Suco 
Produção 
(Caixas 

semanais) 

Mão de 
obra 

(horas) 

Equipamento 
(horas) 

Cozimento 
(horas) 

 100 48 10 25 
Abacaxi 1 0,48 0,10 0,25 

 Cab 0,48Cab 0,10Cab 0,25Cab 

 100 40 4 8 
Acerola 1 0,40 0,04 0,08 

 Cac 0,40Cac 0,04Cac 0,08Cac 

 100 44 10 10 
Caju 1 0,44 0,10 0,10 

 Cca 0,44Cca 0,10Cca 0,10Cca 
Tabela 1 

Tais restrições podem ser colocadas sob as se-
guintes desigualdades: 

Mão de obra: 

0,48Cab + 0,40Cac + 0,44Cca  400  horas 

Utilização dos equipamentos: 

0,10Cab + 0,04Cac + 0,10Cca  60  horas 

Cozimento das frutas: 

0,25Cab + 0,08Cac + 0,10Cca  90  horas 

O modelo matemático que permite tomada de 
decisões a respeito do problema da Fruyce pode 
ser assim expresso: 

Maximizar a função L reais por semana, com: 

L = 20,00Cab + 12,00Cac + 18,00Cca 

Sujeita às seguintes restrições: 

0,48Cab + 0,40Cac + 0,44Cca  400 

0,10Cab + 0,04Cac + 0,10Cca  60 

0,25Cab + 0,08Cac + 0,10Cca  90 

com  Cab  0,  Cac  0  e  Cca  0. 
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Um modelo como esse, denominado modelo 
de programação linear, costuma ser apresentado 
em cursos de engenharia de produção e de admi-
nistração. Um método poderoso que se pode uti-
lizar para a busca de suas 
soluções é o método sim-
plex. Dele resulta a se-
guinte solução para o 
problema apresentado: 

Lucro semanal máximo da empresa: R$ 13.760,00 

Produção semanal ideal: 

40 caixas de suco de abacaxi; 

600 caixas de suco de acerola; 

320 caixas de suco de caju. 

Por não ser objetivo deste texto trabalhar com 
modelos de programação linear, omitiremos os 
detalhes técnicos da resolução e da solução en-
contrada. 

3. A DISTRIBUIÇÃO DOS SUCOS 

Para a distribuição dos sucos a revendedores na 
cidade sede da empresa e em algumas localidades 
próximas a ela, a Fruyce emprega uma pequena 
frota de veículos. O esquema gráfico a seguir 
mostra a sede da Fruyce e as cidades que lhe são 
próximas. 

 
Figura 1 

Na Figura 1, os círculos identificados por Cid 
1, Cid 2,, Cid 12 representam as cidades servi-
das pela empresa, o círculo identificado por Sede 
representa a cidade onde se encontra a sede da 
Fruyce, os segmentos representam as estradas 
que ligam aquelas cidades e os números próxi-
mos aos segmentos, as distâncias entre as cida-
des, em quilômetro. 

Nas condições dadas há três problemas que 

poderão estar sob estudo visando a otimização da 
distribuição dos sucos da Fruyce: 

1. A rota mais curta da sede até qualquer cidade 
servida pela empresa; 

2. A árvore das estradas com ramificações míni-
mas que permita ir da Sede a cada uma das ci-
dades percorrendo as menores distâncias pos-
síveis. 

3. O problema do fluxo máximo. 

Este terceiro problema tem características dis-
tintas das dos dois primeiros, pois nos períodos 
de grande demanda por seus produtos – cerca de 
cinco meses consecutivos por ano – uma das pre-
ocupações da Fruyce é o estabelecimento de rotas 
para as entregas de seus itens nas cidades servi-
das por ela de forma a minimizar o número de 
viagens semanais e maximizar a eficiência da 
distribuição nas condições fixadas por seu depar-
tamento logístico. Tais condições dizem respeito 
aos números máximos de viagens por ligação ro-
doviária entre as cidades de acordo com alguns 
critérios que incluem variáveis como: 

º Condições de conservação das estradas; 

º Pedágios a pagar; 

º Riscos de acidentes e assaltos; 

º Infraestrutura disponível: restaurantes, pou-
sadas, postos de combustíveis, oficinas me-
cânicas, borracheiros etc.; 

 
Figura 2 

Se tais limitações superiores forem determina-
das pelo departamento de logística e se elas, por 
consequência, devem ser rigorosamente obedeci-
das pelos veículos de transporte da empresa, en-
tão a Figura 1 tem que ser adaptada para contem-
plá-las. A Figura 2 acima admite essa condição: 
nela, os números que indicavam as distâncias en-
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tre as cidades foram trocados pelos fluxos de ve-
ículos em cada estrada, nos dois sentidos. 

Assim, por exemplo, a rota: 

Sede  Cid 4  Cid 1  Cid 7  Cid 12 
tem um fluxo máximo de 3 viagens semanais. 

Um modelo matemático para tais problemas – 
no caso, da distribuição dos sucos – denomina-se 
modelo de transporte e distribuição. E os proble-
mas aqui mencionados também fazem parte de 
um outro ramo da matemática, a teoria dos gra-
fos. Naturalmente, existem algoritmos que per-
mitem determinar as soluções (caso existam) das 
questões básicas acima postas para o problema da 
distribuição e existem aplicativos para computa-
dores em que tais algoritmos rodam. De novo, 
detalhar os possíveis modelos de transporte não 
faz parte dos objetivos deste texto. 

4. INTERPRETAÇÕES DA EXPRESSÃO MODELO 

FUNCIONAL PARA PROBLEMAS BÁSICOS DE 

ECONOMIA 

Na sequência apresentam-se algumas aplicações 
do aqui denominado modelo funcional, que se 
adequa a problemas básicos de economia discu-
tidos em diversas etapas do ensino de matemática 
aplicada a diversas áreas. 

Para nossos fins – que em princípio não exi-
gem rigor formal, nem precisão conceitual – a ex-
pressão modelo funcional significa o emprego de 
uma função matemática para relacionar variáveis 
vinculadas a problemas de contextos externos à 
matemática e assim representar as situações con-
sideradas. No caso presente, nos centraremos em 
uns poucos temas vinculados a alguns conceitos 
básicos de economia, entre os quais estão as leis 
da oferta e da procura. 

4.1 QUANTIDADE DEMANDADA 

 Para efeitos do que segue, a 
procura será designada de-
manda e o número de garrafas 
procuradas, quantidade de-
mandada. A realidade mostra 
que a mencionada procura dos 
sucos é variável afetada por 
vários fatores, entre os quais se 

destacam os preços de venda, os gastos com pu-
blicidade, as quantidades disponíveis no mer-
cado, as qualidades da marca e dos concorrentes 
etc. 

Se for admissível supor que o fator preço de 
venda tem forte influência sobre a demanda de 
dado produto, então talvez seja possível elaborar 
um modelo funcional baseado nele. No caso da 
Fruyce, a materialização desse modelo de de-
manda deverá relacionar a quantidade deman-
dada de cada tipo de suco com seu correspon-
dente preço (mais exatamente, com preço que os 
consumidores estariam dispostos a pagar por 
certo volume de suco). 

A forma genérica para um modelo matemático 
de demanda, a expressão que indica que a quan-
tidade demandada de um dos tipos de suco, re-
presentada pela variável dependente Qd, tem re-
lação com o preço de venda do suco, represen-
tado pela variável pd, é: 

Qd = f(pd) 

A respeito desse tipo de modelo serão postu-
ladas as seguintes condições: 

1. A variável pd só poderá receber valores posi-
tivos, ou, na pior hipótese, o valor zero; seu 
limite inferior é um valor tal que impeça a pro-
dução do suco correspondente; 

2. Para cada valor possível de pd, a variável Qd 
deverá receber um único valor, que poderá ser 
positivo, ou nulo, nunca negativo; 

3. Variações positivas do preço de venda impli-
cam em variações negativas das quantidades 
de demandas, e vice-versa – em outros termos, 
o aumento dos preços faz a demanda cair e a 
redução dos preços a faz subir. 

4.2 QUANTIDADE OFERTADA 

Por analogia, a ação do produtor 
será designada oferta e o nú-
mero de garrafas que ele dispo-
nibiliza no mercado, quantidade 
ofertada. Tanto quanto a pro-
cura dos sucos, sua oferta é va-
riável afetada por vários fatores 
– entre eles os preços que o mer-
cado está disposto a pagar, os 
valores cobrados pelos concor-
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rentes e os diversos custos envolvidos na produ-
ção, distribuição e divulgação dos produtos. 

 Se, como antes, assumirmos que o fator preço 
de venda influência fortemente as quantidades de 
sucos que serão oferecidas aos consumidores, en-
tão poderemos elaborar um modelo funcional 
que relaciona essas variáveis. Em termos mate-
máticos, esse modelo de oferta relacionará as 
quantidades ofertadas de cada tipo de suco com 
seus correspondentes preços de venda. 

A forma genérica para um modelo matemático 
de oferta é semelhante ao de um de demanda. Por 
analogia, a quantidade ofertada de um dos tipos 
de suco será representada pela variável depen-
dente Qo e o preço de venda correspondente, pela 
variável po. Nesse caso a expressão geral que de-
clara a dependência funcional da quantidade 
ofertada de um tipo de suco com relação ao seu 
preço de venda é: 

Qo = g(pv) 

O modelo assim posto também admite alguns 
postulados, entre os quais estão: 

1. A variável pv só poderá receber valores posi-
tivos, ou, na pior hipótese, o valor zero; seu 
limite superior é um valor tal que impeça o 
consumo do suco correspondente; 

2. A variável pv só poderá receber valores posi-
tivos e eventualmente o valor zero; seu li-
mite superior é um valor tal que impede que 
o mercado consumidor compre o suco; 

3. Para cada valor possível de pv, a variável Qo 
deverá receber um único valor, que poderá 
ser positivo, ou, na pior das hipóteses, nulo; 

4. Variações positivas dos preços de venda im-
plicam em variações positivas das quantida-
des de ofertadas, e vice-versa – isso significa 
que aumentos de preços tendem a fazer a 
oferta subir e a redução deles a faz cair. 

4.3 MODELOS PARA MERCADOS COMPETITIVOS 

E PRODUTOS ÚNICOS 

Em termos econômicos, os modelos de oferta e 
demanda – conjuntamente considerados, associ-
ados a uma condição de equilíbrio e relativos a 
um mesmo bem ou serviço – determinam um mo-
delo mais amplo: o modelo para um mercado 

competitivo com um único produto. Generica-
mente, esse modelo é formado pelo seguinte sis-
tema de três equações: 

MMC  

( )

( )
d d

o o

d o

Q f p

Q g p

Q Q


 
 

 

Note que a primeira equação do MMC é o mo-
delo da quantidade de demanda versus preço de 
venda, a segunda é o modelo da quantidade de 
oferta versus preço de venda e a terceira impõe a 
condição de equilíbrio entre demanda e oferta 
para o correspondente mercado consumidor. 

Em princípio, a Fruyce poderá estabelecer um 
MMC para cada tipo de suco. Se assim o fizer e 
se o referido sistema possuir ao menos uma solu-
ção, sua resolução a fara conhecer o ponto de 
equilíbrio do mercado e o volume de suco que os 
consumidores estão dispostos a adquirir ao preço 
então praticado. Por definição, o preço de venda 
que iguala as quantidades ofertadas e demanda-
das é denominado preço de equilíbrio de mer-
cado. 

Graficamente um MMC pode ser represen-
tado pelo seguinte diagrama: 

Figura 3 

As curvas traçadas na Figura 3 têm como ob-
jetivo representar genericamente funções cres-
centes e decrescentes. No eixo pv, o ponto pe in-
dica o preço de equilíbrio de mercado. 

5. CUSTOS E FATURAMENTOS 

Às vezes convém esclarecer termos genéricos. 
Por várias vezes usamos a expressão custos, mas 
o que de fato isso se refere? Em princípio, aos 
gastos que a Fruyce precisa incorrer para manter-
se em pleno funcionamento. Entre os referidos 
gastos (ou custos) podemos destacar: 
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1. Aquisição de frutas – de produtores próximos 
a sua sede ou em centrais de abastecimentos 
de produtos agrícolas; 

2. Mão de obra especializada no tratamento das 
frutas; 

3. Mão de obra para embalar as garrafas de sucos 
nas caixas de papelão e para a organização das 
caixas nos veículos de transporte; 

4. Motoristas e ajudantes de carga e descarga; 

5. Manutenção dos equipamentos, máquinas, ve-
ículos e prédios; 

6. Mão de obra administrativa – empregados bu-
rocráticos, gerentes, administradores, contabi-
listas, advogados etc.; 

7. Vigilância das dependências da empresa, ins-
talações e veículos transportadores; 

8. Gastos com veículos: combustível, pedágios, 
pernoites, reparos ocasionais, manutenção re-
gular; 

9. Seguros das instalações, do pessoal e dos veí-
culos da empresa; 

10. Tributos e impostos legalmente fixados; 

11. Energia elétrica, água, telecomunicações, cor-
reios, provedor de comunicações por compu-
tadores; 

12. Investimentos em equipamentos, publicidade, 
novas tecnologias, melhoria das dependências 
etc. 

Claro está que alguns desses custos estão di-
retamente atrelados à produção de bens e servi-
ços e outros, não. Os gastos que, de alguma 
forma em algum espaço de tempo (dia, semana, 
mês, ano), estão diretamente vinculados à produ-
ção são denominados custos variáveis. Aqueles 
não diretamente vinculados a ela são designados 
custos fixos. Apesar do nome, esse gasto não é 
invariável: no caso da Fruyce, custo fixo é indi-
cativo de gasto não diretamente atrelado à produ-
ção de sucos, é despesa que depende de outros 
fatores e que pode variar de um dia para outro. 
Por fim, à reunião dos custos fixo e variável dá-
se o nome de custo total da empresa. Disso de-
corre a seguinte expressão: 

Ct = Cf + Cv 

em que a variável Ct indica o custo total, Cf, o 
custo fixo e Cv o custo variável. Uma consequên-

cia dessa expressão é que se podem construir mo-
delos matemáticos que expressem os custos to-
tais em termos das grandezas que os determinam. 

Como comentado para a demanda e para a 
oferta, se observarmos as influências que as 
quantidades produzidas têm sobre os custos to-
tais, então poderemos elaborar modelos funcio-
nais que relacionem esses conceitos. Se represen-
tarmos as quantidades produzidas de um suco 
qualquer por Qp, então a expressão geral que re-
presenta o custo total Ct, a que estabelece a de-
pendência funcional dele com as quantidades Qp 
produzidas pela empresa, é: 

Ct = f(Qp) 

Como os demais, este modelo também admite 
alguns postulados, dos quais destacamos: 

1. A variável Qp recebe valores positivos e 
eventualmente o valor zero; seu maior valor 
corresponde à capacidade máxima de produ-
ção de dado bem – para a Fruyce, é o má-
ximo que ela pode produzir de dado tipo de 
suco; 

2. Para cada valor possível de Qp, a variável Ct 
deverá receber um valor único e positivo; 

3. Se Qp = 0, então Cv = 0 e Ct = Cf (supõe-se 
Cf positivo); 

4. Variações positivas das quantidades produ-
zidas implicam em variações positivas dos 
custos variável e total, e vice-versa; em ou-
tros termos, quanto se produz mais, crescem 
os custos variáveis e totais e quanto se pro-
duz menos, os referidos custos caem; 

5. Um processo de produção que atinge sua ca-
pacidade máxima também atinge o custo 
máximo de produção. Indicando essas variá-
veis por CM e Cmax, tem-se que: 

Qp = CM  Ct = Cmax 

E observações semelhantes podem ser feitas 
quanto ao faturamento da empresa. Regra geral, 
a receita total sucinta os seguintes comentários: 

1. A receita total Rt obtida pela Fruyce com a 
venda de uma quantidade Qv de um de seus 
sucos em um particular período de tempo – 
um mês, por exemplo – pode ser calculada 
multiplicando-se aquela quantidade por seu 
preço de venda; 
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2. Para os fins do modelo, a quantidade ven-
dida Qv de dado suco corresponde à quanti-
dade demandada dele, isto é Qv = Qd; 

3. Se usados os símbolos anteriormente menci-
onados para a quantidade de demanda, preço 
de venda e receita total, então a expressão 
geral que relaciona a receita total com a 
quantidade de demanda e com o preço de 
venda é da forma: 

Rt = pvQd 

Disso decorrem as seguintes consequências: 

1. A receita total é afetada pelos mesmos fato-
res e mesmos conceitos que influenciam a 
demanda e o preço de venda; 

2. A receita total se sujeita às mesmas restri-
ções que seus fatores; 

3. Qd e Rt tendem a crescer a partir de zero; 

4. Se for possível expressar pv em função de Qd, 
então a relação geral será da forma: 

pv = g(Qd) 

5. Disso decorre que Rt pode se expressa em 
função de Qd do seguinte modo: 

Rt = g(Qd)Qd 

E daí decorrem outras consequências, tais 
como: 

1. Se a procura por um tipo de suco for nula, se 
ninguém o comprar, então a receita que ele 
gerará será nula. Matematicamente: 

Qd = 0  Rt = 0 

2. Se um particular tipo de suco for distribuído 
gratuitamente, então sua receita será nula, 
isto é: 

pv = 0  Rt = 0 

3. Estabelecemos que Qd = f(pv) e Rt = g(Qd), 
bem como que Qd cai com o aumento de pv. 
Logo, se pv for muito alto, Qd será nulo, o 
que fatalmente anulará a receita total. Isso 
sugere que Rt sai do zero – valor para pv = 0 
–, cresce até um máximo e retorna ao ponto 
zero – agora, para Qd = 0. Indica-se o ponto 
em que a receita total é máxima por Rtmax e a 
quantidade a ele associado, o valor ótimo de 
produção, por Qótima. 

As dificuldades que modelos desse tipo costu-

mam a trazer a pessoas que estão iniciando estu-
dos que envolvem modelos matemáticos podem 
ser minimizadas pela seguinte hipótese adicional: 
toda a produção Qp é vendida. Essa simplificação 
permite escrever: Qp = Qd = Q. 

Tendo-se modelos para as receitas e para os 
custos pode-se definir a diferença entre eles 
como lucro da empresa para aquele tipo de pro-
duto. Nesse caso escreve-se: 

L = R – C 

Para muitos fins e melhor entendimento dos 
conceitos, pode ser conveniente ilustrar os co-
mentários a respeito das funções por figuras 
como a posta a seguir. 

 
Figura 4 

Apesar de as linhas de receitas e custos postas 
na Figura 4 não serem representações gráficas de 
funções matemáticas particulares, é possível in-
ferir delas alguns fatos relevantes: 

1. Se Q = 0 então Cv = 0, Ct = Cf e L = –Cf; 

A Fruyce começa suas operações dando pre-
juízo igual ao lucro fixo; 

2. Se Q = Q1 então Rt = Ct e L = 0 

No ponto em que o lucro é zero, a quantidade 
produzida e vendida é designada quantidade 
de nivelamento entre a receita e o custo. 
Graficamente, os pontos que lhes correspon-
des são as interseções das curvas de receita e 
custo, pontos esses 
também conheci-
dos como break 
even points. No 
gráfico os break 
even points são Q1 
e Q2; 
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3. Se 0  Q < Q1 então Rt < Ct e L < 0 

Para quantidades entre zero e Q1, a receita Rt 
é menor que o custo Ct. Como o lucro é re-
ceita menos custo, nesse intervalo o lucro é 
negativo. Isso significa que na faixa 0  Q < Q1, a 
Fruyce terá prejuízo com suas vendas, mas 
convém ressalvar que o modelo do lucro é 
crescente nesse intervalo; 

4. Quando Q = Qdótima tem-se receita máxima; 

5. Quando Q = Qótima tem-se lucro máximo 

Os itens 4 e 5 mostram que os pontos Qdótima 
e Qótima são diferentes: um indica a quanti-
dade demandada que maximiza a receita to-
tal e outro, a quantidade vendida que maxi-
miza o lucro total. Não serão justificadas 
aqui as razões pelas quais os pontos de re-
ceita e lucro máximos não coincidem; 

6. Se Q1 < Q  Qótima então Rt > Ct e L > 0 

Para quantidades entre Q1 e Qótima, a receita 
Rt é maior que o custo Ct e o lucro é positivo. 
Nesse intervalo, o modelo do lucro é cres-
cente e a Fruyce terá lucros cada vez maio-
res; 

7. Se Qótima < Q  Q2 então Rt > Ct e L > 0 

Para quantidades entre Qótima e Q2 ainda se 
tem receita maior que custo e lucro positivo. 
A ressalva é que nesse intervalo o modelo do 
lucro é decrescente, isto é, quanto mais a 
Fruyce vender, menor será o seu lucro. 

8. Se Q = Q2 então Rt = Ct e L = 0 

9. Se Q > Q2 então Rt < Ct e L < 0 

Quando produção e vendas atingem Q2, o lu-
cro zera; e quando elas superam esse valor, 
o lucro se transforme em prejuízo crescente; 

10. Se Q = Qdmax então atingiu-se o ponto de sa-
turação do mercado e as vendas não crescem 
mais – se a empresa ainda existir e os gesto-
res insistirem em elevar a produção, terão 
que descartar o excedente de algum modo (o 
que certamente gerará mais prejuízo); 

Outros modelos poderiam ser aqui abordados 
para análises e tomadas de decisões a respeito das 
múltiplas operações da empresa. Tais modelos 
poderiam referir-se a questões financeiras relati-
vas à evolução da folha de pagamento, a investi-

mentos, aplicações, emprésti-
mos, financiamentos de instala-
ções, equipamentos e veículos 
etc., poderiam dizer respeito à 
imagem da empresa e às verbas 
de publicidade necessárias para 
a divulgação de seu nome e pro-
dutos, poderiam envolver ques-
tões de mercado, satisfação dos 
consumidores e percepção deles 
da qualidade dos produtos ofer-
tados etc. 

6. CARACTERIZAÇÃO DE MODELO MATEMÁTICO 

Na tentativa de caracterização do que se pode en-
tender por modelo matemático, podemos colocar 
a seguinte questão: 

É possível caracterizar o que se entende 
por modelo matemático? 

Para que possamos pensar a respeito do que se 
pode entender por modelo matemático imagine 
haver um indivíduo que tem um problema P a 
respeito do qual deseja tomar algum tipo de deci-
são. O que ele racionalmente deveria fazer? 

Para alcançar seu objetivo, ele poderia, por 
exemplo, seguir o seguinte roteiro: 

1. Formular precisamente o problema 

A formulação deveria ser tal que ele pudesse 
realizar as análises necessárias dos diversos 
aspectos do problema; 

2. Utilizar conceitos matemáticos adequados 

Dependendo do problema que se está ten-
tando resolver ou sobre o qual se está que-
rendo tomar decisões, alguns caminhos po-
dem ser mais facilmente traçados se forem 
empregados conceitos matemáticos conve-
nientes. Para o que segue, vamos restringir 
as análises a questões deste tipo, a problemas 
aos quais se podem associar conceitos mate-
máticos; 

3. Construção do modelo matemático 

Dado um problema particular, pode-se ela-
borar (construir) um modelo matemático sob 
medida ou utilizar algum pronto que abstrata 
e especificamente o represente. Enquanto a 
construção de modelos sob medida tende a 
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exigir dos construtores formação matemá-
tica compatível como os objetivos visados, a 
utilização de modelos já existentes muitas 
vezes pede-lhes apenas que sejam capazes  
de manuseá-los convenientemente – sem 
isso, eles podem 
não entender os re-
sultados e tomar 
decisões equivoca-
das. 

Seja pronto ou dese-
nhado sob medida para 
um problema especí-
fico sobre o qual se de-
seja tomar alguma decisão, um modelo matemá-
tico deverá: 

1. Ser uma descrição abstrata, sintética e sim-
plificada do problema real; 

2. Proporcionar uma visão global do problema 
e das questões a ele inerentes; 

3. Permitir que se realizem análises das rela-
ções de causa e efeito entre as hipóteses le-
vantadas e as questões que se contrapõem à 
tomada de decisão; 

4. Possibilitar que se revelem os dados e as in-
formações relevantes ao problema; 

Quem trabalha com modelos abstratos tende a 
estar diante de universos que expressam proble-
mas reais mediante símbolos matematicamente 
significantes. Apesar de desprovidos de signifi-
cados concretos, a manipulação desses signos 
permite maior liberdade de ação, revela circuns-
tâncias inéditas e possibilita análises que majo-
ram a chance de tomada de decisões corretas. E a 
referida manipulação deve admitir o emprego de 
instrumentos externos à matemática – como 
computadores, por exemplo – sempre que seu 
uso ampliar o poder de análise das ferramentas 
que quem trabalha com conceitos matemáticos 
costuma ter em mãos. 

7. CONCLUSÕES 

As condições acima postas permitem concluir 
que: 

1. Modelo é uma representação simplificada de 
algum problema ou fato real; 

2. A construção de um modelo tem como ponto 
de partida um problema qualquer e um con-
junto de dados e informações sobre ele e so-
bre o que se pretende extrair ou decidir dali; 

3. Os modelos relacionam os elementos consi-
derados relevantes para dado fim e despre-
zam os fatores que supostamente pouco in-
fluenciam os resultados finais; 

4. Um modelo pode ser considerado significa-
tivo para dado problema real se as informa-
ções nele não computadas não influírem de-
cisivamente nos resultados produzidos e nas 
ações sugeridas; 

5. Os modelos deduzidos de fatos observados 
no mundo real devem fornecer resultados 
teóricos comparáveis e compatíveis com as 
observações já realizadas e com as que pos-
sam vir a ser feitas no futuro; 

6. Uma solução ou sugestão fornecida por um 
modelo pode estar matematicamente correta 
e ainda assim ser incompatível com a reali-
dade observada;  

7. A aderência do modelo escolhido aos fins 
desejados pode ser avaliada por estudo da 
dispersão entre os dados que o modelo for-
nece e os reais observados; 

8. Infelizmente, ao se trabalhar com modelos 
construídos para a tomada de decisões a res-
peito de dado problema, corre-se o risco de 
confundir o problema real com o modelo que 
o representa. Disso decorre que: 

É imprescindível distinguir modelo de pro-
blema: problemas são estruturas reais; mo-
delos são concepções intelectuais. A reali-
dade nunca está errada; as concepções inte-
lectuais a respeito dela raramente são ple-
namente corretas. 
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ADMINISTRAÇÃO 1 
 

MEDICINA E ECONOMIA 
Prof. Dr. Carlos Alberto Safatle1 

Prof. Dr. Manoel Vidal Castro Melo2 

“... são direitos sociais... a saúde... na forma desta 
Constituição.” Art. 6 C.F. 1988  

ARA SE FALAR em 
medicina nos tem-

pos modernos deve-se 
levar em consideração 
um conjunto maior de 
conhecimentos, que em 
geral ultrapassam a pró-
pria área médica. 

Esses conhecimen-
tos, embora conquistados e mantidos através de 
milenar história, parece que, de certa forma, co-
meçam a ser ignorados em função do foco que 
tem sido privilegiado, foco esse que, como al-
guns querem ressaltar, centra-se em que a medi-
cina cuida das doenças. 

É claro que esse é um ponto importante, mas 
não faz mal lembrar um pouco da história da Me-
dicina. Essa área do saber humano, cujos primór-
dios remontam a cerca de 10.000 anos, tem seus 
primeiros achados associados à Medicina Ayur-
védica. Essa é uma das razões porque alguns a 
consideram a mãe da medicina, mas também se 
pode acrescer a isso o fato de que seus princípios 
e estudos foram a base para o posterior desenvol-
vimento de medicinas até mais tradicionais – 
como a chinesa, árabe, romana e grega. Note-se, 
primeiro, que em sânscrito Ayurveda significa ci-
ência (veda) da vida (ayur), depois, que ela con-
tinua a ser a medicina oficial da Índia e, por fim, 
que ela tem sido aceita como uma técnica eficaz 
até pela medicina tradicional. 

Atualmente, segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o conceito de saúde não se res-
tringe a ausência de doenças. Ele vai além e con-
sidera o bem-estar físico, mental, psicológico e 
social dos indivíduos. Pode-se dizer que é um es-
tado cumulativo que deve ser promovido durante 
toda a vida do indivíduo, de modo que ele possa 
gozar integralmente de seus benefícios não só no 

                                                           
1 Economista, Mestre em Economia e Doutor em 

Administração - csafatle@amcham.com.br. 

presente, mas também em seus dias posteriores.  
Em razão desse conceito, as organizações su-

pranacionais relacionadas à área de saúde, base-
adas em estudos realizados por eminentes inte-
lectuais do globo, estabeleceram novas diretrizes 
e paradigmas de abordagem das medicinas pú-
blica e privada. No caso das públicas, por exem-
plo, os orçamentos federal, estadual e municipal 
para a saúde atualmente computam em suas do-
tações anuais que giram em torno de 15% dos 
gastos previstos. Hoje é assim, mas até bem 
pouco tempo tínhamos o seguinte panorama: 

 
Fonte: CFM – Conselho Federal de Medicina 

Um fato a lamentar é a posição do Brasil em 
termos de saúde. É que o gasto brasileiro: 

1. Está abaixo da média mundial, que é de 
11,7%; 

2. É o terceiro pior entre os 35 países que com-
põem o continente americano – à frente ape-
nas do Haiti e da Venezuela. 

Em relação ao tema, o presidente do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), Carlos Vital, diz 
que a posição do país é coerente com sua reali-
dade nacional: ela apenas reflete o histórico e 
crônico subfinanciamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Note-se que aqui nos deparamos 
com o presidente do Conselho Federal de Medi-
cina falando do Sistema Único de Saúde. Para se 
saber se isso é apropriado, precisamos verificar 

2 Economista, Mestre e Doutor em Informática e 
Comunicação - vidal1947@gmail.com. 
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se a compatibilidade dos temas: afinal, o que é 
medicina e o que se entende por saúde. Regra ge-
ral, não convém confundir medicina com doença, 
uma vez que: 

Medicina é uma das muitas áreas do conheci-
mento ligadas à manutenção e restauração da sa-
úde. Num sentido amplo e num contexto médico, 
a medicina trabalha com a prevenção e cura de 
doenças nos humanos em particular e nos ani-
mais em geral. 

A medicina tem muitas especi-
alizações e algumas possíveis 
sub-especializações, costumeira-
mente denominadas áreas de atu-
ação. No Brasil, as especializa-
ções (e as subs também) são regu-
lamentadas por resoluções expe-
didas pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM). 

Este artigo não pretende discu-
tir o futuro da Medicina – isso tal-
vez seja feito em outra oportuni-
dade. A despeito desse ponto, 
convém observar que a tecnologia 
que vem por aí a passos largos 
deve impor novos conceitos e pa-
radigmas, entre os quais certa-
mente estará a telemedicina. O 
que pretendemos tratar aqui é o vínculo natural 
entre medicina e economia, mais exatamente o 
quanto custa o sistema de saúde e como ele pode 
ser financiado. Para a devida associação, ressal-
tamos que: 

... a economia aplicada em políticas públicas 
tende a estar preocupada em determinar como a 
eficiência de uma economia pode ser aumentada. 
Encarar a realidade da escassez para então per-
ceber como podemos organizar a sociedade para 
ter o uso mais eficiente dos recursos tem sido 
descrito como a essência da economia, onde a 
disciplina faz a sua contribuição ímpar... 

Na Comunidade Europeia, a avaliação de ser-
viços públicos se faz sob a ótica de três pilares: 
Recursos humanos, Infraestrutura e equipamen-
tos e Satisfação do usuário. Por essa forma são 
avaliados os recursos e elaboradas as políticas 
nacionais. 

Em termos públicos, não há como falar em es-
cassez sem considerar as políticas locais e a dis-
ponibilidade dos recursos destinados ao sistema. 

Em termos dos Recursos Humanos, por exemplo, 
temos que considerar que no Brasil de hoje exis-
tem 181 escolas médicas, das quais 102 são par-
ticulares, 48 são federais, 24 são estaduais e ape-
nas 7 são municipais. Desse total, 98 escolas fo-
ram autorizadas a funcionar muito recentemente, 
entre 1996 a 2009. Outro dado relevante é que, 
delas, apenas 30 eram públicas. Em termos lo-
cais, o estado de São Paulo possui 30 escolas mé-
dicas e o Estado de Minas Gerais, 28. E as esco-
las nacionais têm ofertas desproporcionais de va-
gas: enquanto o Tocantins oferece uma vaga por 
4.145 habitantes, o Maranhão oferece uma por 
33.807 habitantes. E termos internacionais, res-
salte-se que a China, com seus mais de 1,3 bi-
lhões de habitantes, possui apenas 150 cursos de 
medicina, bem como que os Estados Unidos, com 
seu PIB e população de mais de 300 milhões, 
contam com apenas 131 faculdades de medicina. 

Mas há outros indicadores a considerar. Um 
balanço disponível no site do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) mostra que, em média, o 
Brasil dispõe de um médico para cada 549 brasi-
leiros. Esse é um bom índice, por sinal superior 
ao recomendado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), que recomenda um médico para 
cada mil pessoas. Mas, atestando que as médias 

podem ser bem enganosas, o deta-
lhe desse dado é que 7 em cada 10 
profissionais habilitados para atuar 
no país trabalham nas regiões Sul e 
Sudeste. E dando um zoom na in-
formação descobre-se que um mé-
dico do Rio de Janeiro de Cabral 
tem que se contentar com 289 ha-
bitantes, enquanto que outro do 
Maranhão de Sarney, farta-se com 
1.848 pessoas. 

No Brasil, para ser considerado 
especialista, o médico deve inicial-
mente cursar residência médica e de-
pois prestar concurso junto a associ-
ação médica da especialidade, a qual 
deve ter sido previamente reconhe-

cida pela Associação Médica Brasileira e homolo-
gado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). 
Sem esse reconhecimento, às vezes tido como uma 
pós-graduação na área, o médico é apenas médico, 
sem especialidade – note-se que até para ser clínico 
o médico deve fazer Residência em Clínica Mé-
dica, curso com duração mínima de 2 anos. 
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1. O MERCADO 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) mostram que a expectativa de 
vida do brasileiro era, na psicodélica década de 
1960, de 48 anos. Mas, como o mundo hoje é 
muito diferente, algumas regiões do Brasil da dé-
cada de 2010 indicam que lá se pode viver, em 
média, até os 75 anos. Se de um lado se pode – e 
se deve – comemorar essa maior longevidade da 
população dos dias atuais, não se pode esquecer 
que essa evolução socioeconômica demanda, 
hoje e no futuro, mais investimentos em geral e, 
em especial, na área de saúde. Em qualquer 
tempo as pessoas mais velhas apresentam neces-
sidades e desejos distintos dos mais novos. E se 
associarmos a isso o fato de que quanto mais 
idade a pessoa tem, mais mudam os referidos de-
sejos e necessidades, então ficará fácil concluir 
que o envelhecimento das populações tende a 
exigir das sociedades novas e apropriadas estra-
tégias de atendimento e assistência. 

 

Nesse aspecto, a evolução da medicina certa-
mente garantiu que a população vivesse mais e 
assim superou o primeiro obstáculo. O problema, 
como costuma ocorrer, é que, no bojo de uma vi-
tória, vem outros problemas – no caso, o detalhe 
nada desprezível de que não basta viver mais, 
também é preciso viver melhor. Um conforto 
quanto a esse aspecto é que uma das principais 
armas que a medicina sempre emprega para atin-
gir seus fins é a pesquisa: dos laboratórios e dos 
experimentos ali realizados quase sempre resul-
tam tecnologias efetivas e úteis em muitas áreas 
de ação e do saber humanos. 

Em síntese, o pro-
blema que a medi-
cina, a economia e o 
poder público estão 
enfrentando – como 
lidar os novos seg-
mentos populacionais 
e como dar a eles a assistência mais apropriada e 
ampla possível tende a depender dos saberes fu-
turos. 

2. O FINANCIAMENTO 

O objetivo da economia na saúde é o estudo das 
condições de financiamento, produção e distri-
buição dos recursos destinados ao setor, sejam 
eles públicos ou privados. Em 1973, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) deu um passo pio-
neiro para a implementação do novo campo de 
ação: patrocinou um Seminário Inter-regional so-
bre Economia Aplicada à Saúde, o qual se reali-
zou em Genebra. Mais tarde, em 1995, Del Nero 
levantou vários questionamentos quanto às dis-
torções mundiais verificadas na prestação de ser-
viços de saúde. A análise desses questionamentos 
acabou por fornecer subsídios à formulação de 
alguns problemas levantados pela economia da 
saúde. Por exemplo: 

1. Os serviços oferecidos correspondem e são 
compatíveis com as necessidades expressas 
pelas populações?  

2. Há distribuição geográfica equânime dos re-
cursos disponíveis? 

3. Há desequilíbrios no contexto da alta tecno-
logia médico-hospitalar? 

4. Existem excessos nas vendas e usos de me-
dicamentos? 

5. Há harmonia entre as ações dos setores pú-
blico e privado quando da aplicação dos re-
cursos disponíveis? 

6. As ações de prevenção e cura são harmôni-
cas?  

7. É possível otimizar custos sem significativa 
perda de qualidade? 

8. O cenário permite definir e atribuir priorida-
des? 

9. O que se pode dizer da 
capacitação dos profis-
sionais que atuam no 
setor? E a satisfação de-
les com seus trabalhos? 

Os questionamentos acima sugerem que a me-
dicina: 

1. Em termos médicos, não se resume à simples 
prestação de um serviço; 

2. E termos econômicos, não é área onde o preço 
do serviço é fixado pela demanda do mercado. 
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Ainda em termos econômicos, a medicina é 
área em que alguns custos são facilmente fixáveis 
e outros, nem tanto. Para quantificar o custo hos-
pitalar de um procedimento qualquer basta somar 
os preços dos materiais, dos medicamentos, das 
diárias, das taxas e dos exames complementares. 
Isso é fácil e relativamente seguro. Mas não se 
pode dizer o mesmo do valor monetário do traba-
lho médico: quais são os indicadores que subsi-
diam, com alguma fidedignidade, essa informa-
ção? Essa é uma questão cuja resposta cabe a 
qual área, à médica ou à econômica? 

Outro aspecto a considerar 
é que ambas as ciências, a mé-
dica e a econômica, subordi-
nam-se a códigos de ética lo-
cais e gerais. A origem ética 
da Economia remonta a Aris-
tóteles, que logo no início de 
seu Ética a Nicômaco, ele as-
socia o tema da economia aos 
fins humanos, referindo-se à sua preocupação 
com a riqueza. Hipócrates, por sua vez, temendo 
o uso indevido do sacerdócio por indivíduos ga-
nanciosos e alheios aos princípios morais, nor-
matizou o comportamento do médico. Essas nor-
mas sugerem que suas práticas e preocupações 
diárias não incluíam questões relativas a custos, 
eficácia, viabilidade econômica e outras afins. 
Essa era e ainda é uma posição muito nobre, mas 
futuras e posteriores transformações, processa-
das de forma proativa, buscaram não só a exce-
lência assistencial, mas também a perpétua viabi-
lização de sistema. O sistema de saúde deve ser 
universal e de boa qualidade, deve ser continua-
mente melhorado por novas tecnologias e viabi-
lizado pelos melhores preços, por preços que cu-
bram os custos e que a população possa pagar. 

 Um bom exemplo de emprego ativo de novas 
tecnologias na medicina é a telemedicina, que en-
volve o monitoramento remoto de pacientes atra-
vés de biossensores. Entre as múltiplas vantagens 
desse recurso incluem-se as reduções do tempo 
de internação e do número de retornos ao hospi-
tal, fatos que dão mais conforto aos pacientes, re-
duzem os custos dos tratamentos e ampliam a ca-
pacidade de atendimento do sistema. Esse exem-
plo declara de modo indiscutível o ganho huma-
nitário gerado pelas aplicações à medicina de al-
gumas tecnologias. Um possível risco implícito 
nesse processo e de se ter uma medicina cada vez 

melhor mas que, pelos custos envolvidos, atenda 
número cada vez menor de pessoas. Do ponto de 
vista econômico, este é um desafio não desprezí-
vel e cada vez mais presente a se enfrentar. Um 
modo de minimizá-lo e melhorar a gestão, otimi-
zar o emprego dos recursos disponíveis e baratear 
as tecnologias – o conceito de eco-
nomia de escala permite supor ser 
possível baratear o custo média das 
tecnologias disponíveis mediante o 
aumento do acesso a maior parte da 
população. E a popularização do 
acesso a tratamentos mais modernos 
não se limita a atender às necessida-
des da população; ele tende a ser in-
dutor de novas tecnologias e trans-
formador das existentes. 

3. GESTÃO HOSPITALAR 

Como o conhecimento humano evolui em todas 
as direções, os hospitais de primeira linha vêm 
implementando novos modelos de gestão, bem 
como o emprego de equipamentos de ponta com 
recursos que oferecem múltiplas vantagens. Suas 
sensibilidades, por exemplo, possibilitam diag-
nósticos mais precoces e precisos de diversos 
males, o que por si aumentam as chances de cura, 
reduzem os tempos das estadias, minimizam os 
custos dos tratamentos e os desconfortos dos pa-
cientes e seus eventuais acompanhantes. 

E se tecnologia puder ser vista como instru-
mento capaz de ampliar o acesso à saúde de qua-
lidade, então deve ser vista como investimento. 
Delas se espera aumento da produtividade do sis-
tema e da eficácia dos processos. Para tanto de-
vem-se empregar plataformas de gestão mais efi-
cientes e adotar processos padronizados de aten-
dimento local ou 
virtual que humani-
zem os procedimen-
tos e minimizem as 
ações invasivas. 

Em um cenário de pressão de custos em toda 
a cadeia, o que uma tecnologia pode oferecer são 
serviços customizados e excelências clínica e 
operacional. Dos pontos de vista clínico e opera-
cional, obtém-se ganhos de produtividade e redu-
ções de custos quando se evitam repetições de 
exames e se direcionam melhor os tratamentos. 
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4. GESTÃO HOSPITALAR 

Para a otimização do sistema, o Ministério da Sa-
úde do Brasil oferece diversos programas, entre 
os quais estão: 

4.1 ECONOMIA DA SAÚDE - ECOS 

A função primordial do ECOS é promover o 
uso racional e eficiente dos recursos públi-
cos. Para tanto, ele tenta construir uma cul-
tura do uso de informações econômicas para 
a tomada de decisão em saúde. 

4.2 NÚCLEOS DE ECONOMIA DA SAÚDE - NES 

O NES se centra em possíveis pontos focais 
de disseminação das ações de economia da 
saúde nos estados e em municípios de grande 
porte. Ele se propõe subsidiar os gestores lo-
cais nos processos de tomada de decisão pela 
aplicação do conhecimento e das ferramen-
tas de economia da saúde. 

4.3 GESTÃO E FINANCIAMENTO DA SAÚDE - SIOPS 

Por determinação da Constituição Federal de 
1988, o financiamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é feito pelas esferas federal, es-
tadual e municipal do governo brasileiro. E 
a referida Constituição estabelece as fontes 
de recursos para custear as despesas com 
ações e serviços públicos de saúde por ser a 
saúde um dos pilares da seguridade social do 
país. 

4.4 BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE - BPS 

O BPS é um sistema criado pelo Ministério 
da Saúde com objetivo de registrar e dispo-
nibilizar online as informações das compras 
públicas e privadas de medicamentos e pro-
dutos para a saúde. 

Vale acrescentar que tais ferramentas – públi-
cas e de acesso gratuito a qualquer cidadão – são 
apenas parte de uma série de mecanismos para 
prestação de serviços de saúde à população. Mas 
também convém ressalvar que, do ponto de vista 
da eficácia, elas deixam muito a desejar por vá-
rios aspectos, entre os quais estão a gestão com-
plicada e a burocracia exagerada.  

Parodiando pode-se dizer que o que chega ao 
cidadão é saúde e o que não chega é doença, mais 

exatamente doença do sistema. E o enfoque de 
gestão que se deu ao problema tentou destacar 
que doença não é saúde e que o sistema tem pro-
blemas. Um modo de melhorar o sistema seria 
mudar o foco: ao invés de se centrar na saúde, 
como propõe a OMS – Organização Mundial de 
Saúde, talvez fosse melhor acabar com a doença, 
em especial aquela gerada pelo financiamento do 
sistema e pela execução de vários procedimentos 
médicos em muitas e diversas instalações de 
atendimento. Pelo custo dessas ações pode-se di-
zer que pagamos mais pela doença do que pela 
saúde. Como analogia, é como se alguém pa-
gasse um mecânico não pelo conserto do pro-
blema que o fez levar o carro à oficina e sim pelas 
peças que a oficina trocou enquanto o veículo lá 
estava estacionado. 

E se assim de fato for então a distorção do sis-
tema será de cunho econômico. Isso parece de-
correr da confusão entre preço do serviço e custo 
do sistema. Em um sistema que se propõe dar sa-
úde à população a um preço que cubra também 
sua própria e cada vez mais grave doença, em um 
sistema em que os preços não fortemente afeta-
dos pela complexidade dos procedimentos buro-
cráticos, quanto mais pacientes houverem, maio-
res serão os custos total e médio – e se o sistema 
sob algum aspecto for privado, esse aumento 
pode ser um bom negócio, pois quanto mais do-
ente o sistema for, mais ele fatura. Uma conse-
quência funesta dessa condição é que eventuais 
aumentos de demanda implicam em reduções de 
capacidade de atendimento por indisponibilidade 
financeira para o seu custeio. 

Por ser esse, do ponto de vista teórico, é um 
problema de aparente e fácil solução, já existem 
propostas de sistemas alternativos. Por ser o sis-
tema vigente, do ponto de vista prático, recheado 
de interesses múltiplos, sua solução é complexa 
e dependente de decisões políticas bem difíceis. 
Usando um chavão, às vezes é fácil ver a árvore 
e não perceber a floresta. E vice-versa. No caso, 
talvez fosse melhor olhar para o cidadão como 
algo mais que um 
mero paciente, 
como muito mais 
que um reles do-
ente. No final, é ele 
quem paga tudo e a 
todos.
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ADMINISTRAÇÃO 2 
 

A CULTURA COMO ESTRATÉGIA DE RESGATE 

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO: A EXPERIÊNCIA 

DO PROJETO FONTES DE SÃO PAULO  
Patrícia Huelsen1 

Marcelo Augusto Vieira Graglia2 

PRESERVAÇÃO 

das históricas 
fontes de 

água da cidade de 
São Paulo coloca 
desafios que vão além da questão técnica do res-
tauro. O contexto social, econômico, político e 
educacional explica, em grande parte, a situação 
de abandono e degradação destes monumentos 
históricos. O Projeto Fontes de São Paulo foi ide-
alizado com o objetivo de propor um modelo 
conceitual capaz de interferir e expandir a abor-
dagem convencional de recuperação, reativação 
e restauro das fontes de água da cidade de São 
Paulo. Sua abordagem multidisciplinar contem-
pla aspectos tão diversos como o uso da tecnolo-
gia como fator de interatividade, o envolvimento 
das diferentes comunidades e grupos de pessoas 
que de alguma forma se relacionam com as fon-
tes históricas – moradores, comerciantes, traba-
lhadores, associações de bairro, empresas e esco-
las – e o uso do turismo como gerador de renda. 

1. A ORIGEM DAS FONTES DE ÁGUA NAS CIDADES 

As fontes de água simbolizam a vida e represen-
tam a criação, a renovação e a pureza que algu-
mas vezes também existem nos homens. Para as 
culturas antigas, a água que saía de um jardim ti-
nha muitas significações: podia representar as 
fontes da vida, da juventude, do conhecimento e 
a renovação (CHEVALIER; GHEERBRANT, 
1982). 

Em termos históricos, as fontes artificiais de 
água surgem ao mesmo tempo que os primeiros 
agrupamentos humanos em aldeias. Desde a Anti-
guidade, os povoados se estendiam próximos aos 
rios. Como mostra de que o conhecimento sobre 
                                                           
1 Engenheira, Mestre em Administração de Empresas e Dou-

tora em Tecnologia da Inteligência e Design pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Professora 
do Departamento de Administração da PUC-SP. 

aquedutos – condutores de água até as plantações 
e vilas – é tão antigo quanto a organização hu-
mana em agrupamentos sociais podem-se apon-
tar os registros de sua existência nas civilizações 
pré-colombianas e nas antigas Grécia e Roma. 
Assim, sob o aspecto funcional, as fontes surgem 
como locais de distribuição de água aos habitantes 
dos povoados e como locais de equalização das 
pressões dos dutos que a conduzia (OSTROW, 
2012). A partir de um olhar mais estético, as fon-
tes são mais que bacias ao ar livre: além de monu-
mentos arquitetônicos e artísticos, são traços pre-
sentes nos pórticos das cidades antigas e nos ba-
nhos públicos típicos do período clássico. 

 
Figuras 1 e 2. Detalhes de um banho público em Pompeia (ci-
dade fundada entre os séculos VI e VII a.C., na Itália) com pin-
turas restauradas. Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2015). 

No Renascimento, em especial nas épocas em 
que as cidades da Europa tentavam controlar as 
pestes e doenças que as acometiam dede a Idade 
Média, as fontes eram adornadas com estatuas. 
Naquela época, os aquedutos (construídos para 
transportar as águas) já eram ligados por canais 
subterrâneos e as fontes – que exibiam as águas 
provindas das minas e nascentes e equalizavam 
sua pressão – normalmente ti-
nham cubas extensas que, enfei-
tadas com pedras esculpidas, po-
diam abrigar a todos. 

No início do século XVI, a 
poluição de boa parte do rio Ti-
bre por curtumes e dejetos faz 
Roma dar-se conta de que fon-
tes de água naturais eram boas 
opções para o abastecimento ur-
bano de água. Para otimizar a 
distribuição de água, construiu um aqueduto com 
cerca de oitenta fontes, entre as quais se incluem 
a Fontana di Trevi, cujos detalhes (ao lado) mos-
tram afrescos comemorativos sobre a descoberta 

2 Engenheiro, Mestre em Engenharia pela UNESP e Doutor 
em Tecnologia da Inteligência e Design pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP. Professor 
do Departamento de Administração da PUC-SP. 
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da Fonte a Della Vergine, a Triton e o pequeno 
barco da Piazza di Spagna e a fonte Giacomo 
della Porta, que abastece as mais famosas fontes 
históricas da cidade, como as fontes da Piazza del 
Popolo, da Piazza della Rotonda e da Piazza Na-
vona (OSTROW, 2012; RINNE, 2016). 

Além de desempenharem funções hidráulicas 
e de transporte de águas, as fontes de Roma são 
exemplos de arquitetura barroca, em geral repleta 
de curvas. E se antes tinham apenas utilidade pú-
blica, na atualidade ganharam dimensões artísti-
cas, culturais e sociais e se tornaram locais turís-
ticos – de visitação, de pontos de encontros e de 
realizadoras de desejos de quem atira moedas em 
suas águas. 

E em Portugal, a história conta uma curiosa 
passagem que envolve um romance famoso de D. 
Pedro I3. Seu pai, Don Afonso IV, o proibiu de se 
casar com Inês de Castro, da Espanha, pelo re-
ceio que tinha de o reino português cair em do-
mínio espanhol. Esse histórico romance foi rela-
tado e imortalizado por Camões nos Lusíadas – 
na referida obra, o poeta se refere a Inês de Castro 
como a mísera e mesquinha que depois de ser 
morta foi Rainha. Duas fontes lendárias de água 
– situadas na Quinta das Lágrimas, em Coimbra 
– são associadas ao romance real proibido: a 
Fonte dos Amores, onde supostamente ocorriam 
os encontros de Pedro e Inês, e a Fonte das Lá-
grimas, onde, segundo a lenda, Inês foi executada 
por ordem de D. Afonso IV, pai de Pedro I. 

 
Figuras 3 e 4. Fonte das Lágrimas e Fonte dos Amores: 
Quinta das Lágrimas, Coimbra, Portugal. Fonte: Arquivo 
pessoal dos autores (2015). 

No Brasil, o Barroco ofereceu traços singula-
res às fontes de água. Como exemplo, a cidade de 
Tiradentes exibe o achado da fonte Mãe D’Água. 

                                                           
3 Rei de Portugal que nasceu em 1320 e reinou de 1357 até 

sua morte em 1367. Talvez por suas paixões exaltadas e 
violentas, por suas cóleras explosivas e perversões vá-
rias, era conhecido umas vezes como o Justo e outras, 
como Cruel. Quanto a Inês, parece ter sido assassinada 

A construção, ainda mantida com pedras, termina 
no Chafariz Central da Cidade, local antes fre-
quentado por transeuntes, lavadeiras e cavalos. 

 

Figuras 5 e 6. Chafariz Central da Cidade de Tiradentes, Mi-
nas Gerais: local onde os animais bebiam água (5) e onde se 
lavava roupas (6). Fonte: Arquivo pessoal dos autores  (2016). 

As fontes de água que acompanharam o flo-
rescer do conceito de cidade, trazem à superfície 
os aquíferos enterrados pelo concreto e acompa-
nham a evolução do processo de urbanização. 

2. O PROBLEMA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DA CIDADE DE SÃO PAULO NO SÉCULO XIX 

Na segunda metade do século XIX, a cidade de 
São Paulo vivenciava expressiva expansão, capi-
taneada pelos efeitos do crescimento econômico e 
populacional gerado especialmente pela produção 
e exportação de café (CAMPOS, 2005). Nas pri-
meiras décadas do século XX, o chamado com-
plexo cafeeiro criou as condições para a acumula-
ção de capitais, os quais estimularam não só ativi-
dades diretas e complementares à economia cafe-
eira, como outras paralelas – parte do capital dis-
ponível foi investido na industrialização. 

A promoção e a produção de redes de águas e 
esgotos e sistemas de saneamento faziam-se ne-
cessários, tanto pelo aumento da população ur-
bana, carente de água para consumo próprio (a 
falta de água potável era tida como um dos prin-
cipais problemas da cidade), como em função da 
chegada de surtos epidêmicos de varíola e de fe-
bre amarela – por volta de 1888, ano de muitas 
turbulências no cenário político brasileiro, esses 
eventos causaram enormes abalos nas atividades 
comerciais, agrícolas e industriais do país. 

em 1355 por ordem do então rei, pai de Pedro. Reza a 
lenda que Pedro, quando assumiu, declarou que havia se 
casado em segredo com Inês. Isso por si não seria razão 
para tanto, mas ele mandou desenterrar a amada e fez 
com que a coroassem Rainha de Portugal. (N. do E.) 
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Em São Paulo, a febre amarela atingiu primeiro 
a cidade de Santos, porta de entrada dos imigran-
tes que vinham trabalhar nas lavouras cafeeiras. A 
partir de 1850, a cidade vê-se atingida por suces-
sivos surtos da doença, trazidos pelos tripulantes 
dos navios que ali aportavam (TEIXEIRA, 2001). 
Para contorná-los, imagina-se um novo sistema de 
abastecimento da cidade, o qual começa a ser 
construido em 1887 – para tanto, o governo da 
província contrata a Companhia Cantareira & Es-
gotos, empresa privada constituída especialmente 
para essa finalidade. Como costume, a companhia 
foi encampada pelo Estado em 1892, que comple-
mentarmente criou no ano seguinte a RAE – Re-
partição de Águas e Esgotos da capital (CAM-
POS, 2005). Entre 1898 e 1903, Theodoro Sam-
paio4 (foto ao lado exerceu com destaque as fun-
ções de diretor e engenheiro-chefe do Saneamento 
do Estado de São Paulo. No final, esse movimento 

levou a implantação da rede de 
água encanada em São Paulo, 
que abastecia diretamente as ca-
sas, estabelecimentos e prédios 
públicos, que passaram a reco-
lher impostos e taxas para viabi-
lizar a operação desses serviços 
(CAMPOS, 2005). 

3. AS FONTES DE ÁGUA NA CIDADE DE SÃO PAULO 

No final do século XIX e início do século XX, 
em São Paulo, as fontes da cidade eram muito 
frequentadas, pois eram um importante meio de 
abastecimento de água para a população. As bi-
cas, as fontes e chafarizes eram utilizados tam-
bém para reunir famílias e conhecidos, lavar rou-
pas e como ponto de encontro de quem andava a 
cavalo pela cidade. 

Com a implantação do sistema de abasteci-
mento de água encanada nas residências, muitas 
das fontes de água foram desativadas e despoja-
das de sua função original. Mais tarde, os auto-
móveis chegaram e a vida urbana ganhou outra 
dimensão. 

O desenvolvimento urbano, com sua comple-
xidade inerente, trouxe diversas mudanças que 

                                                           
4 Esse baiano, que viveu entre 1855 e 1937, foi geógrafo, geó-

logo, urbanista, historiador, engenheiro civil politécnico 
(um dos maiores do século XIX), professor de matemática e 
latim e Deputado Federal. Nascido escravo, foi alforriado 

impactaram no papel dessas fontes, especial-
mente as históricas. Com o passar dos anos, 
houve mudanças nos traçados urbanos, com vis-
tas a acomodar uma malha viária em expansão, e 
a região central da cidade entrou num processo 
de declínio, perdendo o status de centro finan-
ceiro primeiro para a região da Avenida Paulista 
e depois para a da Avenida Luís Carlos Berrini. 
E essas mudanças urbanas e sociais profundas fo-
ram acentuadas pelo crescimento demográfico, 
em parte explicado pelos grandes fluxos migra-
tórios na segunda metade do século XX. 

A expansão urbana de São Paulo veio acompa-
nhada do concreto, da pichação, do aumento da cri-
minalidade, da poluição atmosférica e dos shop-
pings centers. Tais transformações trouxeram mu-
danças de hábitos, que foram acentuadas pelas tec-
nologias da informação e da comunicação. Jun-
tando a isso as escolhas urbanísticas feitas pelo Po-
der Público e as omissões dos governos na preser-
vação das fontes chegou-se à situação de crescente 
abandono e degradação desses monumentos locais. 

 
Gráfico 1. O crescimento populacional de São Paulo. Fonte: 
Censos do IBGE (2016). Análise dos autores. 

As atribuições vitais das fontes históricas se 
perderam no tempo: ao se atribuir a função de 
abastecimento de água à rede encanada, perdeu-
e o conceito de gratuidade da água: a lógica capi-
talista que transforma água em produto é questão 
que não deve ser desprezada, pois dela resulta 

pelo pai (supostamente, o padre Manuel Fernandes Sam-
paio) e, em 1877, comprou a alforria de sua mãe e de seus 
irmãos. Participou das comissões Hidráulica do Império e 
de Melhoramentos do Rio São Francisco. (N. do E.) 
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que poucos estabelecimentos comerciais se dis-
põem a fornecem a transeuntes água gratuita, 
como costuma acontecer em países europeus. Ao 
longo do tempo, a população assume um novo 
paradigma: a água é vendida. A partir daí, quem 
transita pela cidade, a passeio ou a serviço, não 
mais espera obtê-la fácil e gratuitamente – alguns 
até se aventuram a pedir um copo d’água, por fa-
vor, mas isso tende a ser constrangedor, 
sinal de extrema pobreza. Tampouco se 
espera que o Estado disponibilize água 
gratuita em locais públicos. Talvez, uma 
das poucas exceções sejam as escolas pú-
blicas, com seus bebedouros. Assim, o 
cidadão não mais cobra este direito do 
Estado, apesar de contribuir com impos-
tos e taxas para a operação geral da rede 
pública de abastecimento.  

É claro que se pode entender que houve uma 
opção histórica por esse modelo de financia-
mento da produção, distribuição e tratamento da 
água – justificado, em parte, pelos altos custos 
envolvidos e pela complexidade de se estabelecer 
e manter uma operação de abastecimento para 
mais de doze milhões de pessoas. Entretanto, as 
dimensões técnica, sanitária e operacional não 
deveriam simplesmente negligenciar outros as-
pectos, como o da preservação da memória e da 
cultura, onde as históricas fontes de água de São 
Paulo estão inseridas. Mesmo porque todas essas 
dimensões podem ser harmonizadas e devida-
mente contempladas em políticas que privile-
giem a preservação do patrimônio público e do 
legado histórico cultural destes monumentos. 

Outra função que vem se perdendo nas grandes 
cidades é a de espaço público de convívio social. 
Historicamente, as fontes foram pontos de encon-
tro social, locais para reuniões, para descanso, 
passeio e lazer e para manifestações políticas, ar-
tísticas e religiosas. Eram tipicamente construídas 
como parte de praças ou largos públicos importan-
tes das cidades. No entorno dessas construções, o 
comércio prosperava e a região se tornava centro 
social importante e ponto de agrupamento de pes-
soas (HUELSEN; GRAGLIA, 2016). 

O surgimento dos shopping centers, associado 
ao aumento da insegurança nas grandes cidades, 
é fator relevante para a decadência das fontes e 
praças enquanto espaços de convívio. O shop-
ping substitui, de certa forma, essa função social. 
É claro que de maneira distorcida, a destacar a 

substituição do espaço público pelo privado e 
também a dominância da cultura do consumo 
como impulso mobilizador das pessoas. Um es-
paço que promove o distanciamento, mesmo que 
não necessariamente intencional, entre os diver-
sos grupos populacionais, tende a contribuir para 
o esgarçamento do tecido social, tende, de certo 
modo, a ser mais um mecanismo de segregação.  

Não se pretende fazer aqui apenas 
uma crítica gratuita a um fenômeno es-
tabelecido no contexto econômico e 
social de nossa época, mas sim indicar 
que determinados arranjos, como o 
caso dos shopping centers, enquanto 
“templos de consumo”, geram impac-
tos colaterais perversos que precisam 
ser compreendidos e tratados por aque-
les que zelam pela gestão pública. Ora, 

se determinadas iniciativas privadas, por conta de 
seus interesses econômicos particulares, geram 
distorções e mudanças de hábitos que vão contra 
certos interesses públicos, cabe ao Estado empre-
ender esforços em sentido contrário, conside-
rando que ele também já atue na regulação desses 
empreendimentos privados, garantindo direitos 
constitucionais estabelecidos, evitando a discri-
minação de qualquer ordem e o preconceito nas 
suas diversas e nefastas manifestações. 

Estabelecer políticas públicas, projetos e ini-
ciativas que fortaleçam os espaços públicos, 
como é o caso das praças, serve a esse propósito. 
A tecnologia pode ser um importante aliado no 
resgate das praças públicas e na preservação das 
fontes históricas de água da cidade. Muito se tem 
falado do conceito de smart cities [cidades inte-
ligentes], em que as tecnologias da informação e 
da comunicação, associadas ao sensoriamento 
eletrônico, podem gerar novas possibilidades de 
integração e potencialização dos serviços e espa-
ços públicos e, assim, contribuir para cidades 
mais justas, eficientes e com maior qualidade de 
vida (HUELSEN; GRAGLIA, 2016). 

Algumas iniciativas recentes da administração 
pública municipal já trazem inovações nesse sen-
tido, como a implantação de infraestruturas para 
ciclistas, revisões dos limites de velocidade de 
veículos automotores e criação de mais faixas ex-
clusivas para ônibus – fato que privilegiam o 
transporte público em detrimento do privado. 

Dentro dessa ótica, a temática do cuidado e da 
recuperação de nossas fontes torna-se relevante 



24 
 

em um momento como este, em que passamos a 
perceber a importância de uma cidade para as 
pessoas, como destaca o arquiteto e urbanista Jan 
Gelh (2015): quando nos deparamos com a ques-
tão das águas – que ora transbordam e destrói, ora 
faltam – percebemos que nada sabemos sobre os 
monumentos que estão ao redor de nossas fontes. 
A memória histórica, se ainda não está total-
mente perdida, parece confinada a locais no mí-
nimo pouco acessíveis. 

4. O PROJETO FONTES DE SÃO PAULO E A 

PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DAS FONTES 

DE ÁGUA 

O Projeto Fontes de São Paulo é uma proposta de 
restauro, urbanismo e inserção urbana, cultural e 
social que envolve as históricas fontes de água da 
cidade de São Paulo. O trabalho foi iniciado em 
2014 com a participação da Secretaria da Cul-
tura, através do seu Departamento do Patrimônio 
Histórico (órgão responsável pela gestão e con-
servação dos monumentos históricos que estão 
sob responsabilidade do poder público munici-
pal), membros da sociedade civil, o instituto São 
Paulo Media Lab e a Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (PUC-SP). 

O Departamento do Patrimônio Histórico 
(DPH) tem, entre outros, o papel de exercer a coor-
denação geral dessa empreitada, zelando pelos as-
pectos técnicos e metodológicos das futuras inter-
venções e criando articulações junto a outros seto-
res e secretarias municipais e órgãos do Estado. É 
o principal agente viabilizador do projeto, dentro de 
sua atuação na Secretaria Municipal da Cultura. 

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
contribuirá com o envolvimento de professores e 
alunos, que atuarão tanto no desenvolvimento de 
pesquisas multidisciplinares, como na realização de 
atividades de extensão e educação. A 
PUC-SP sempre esteve na vanguarda 
do ensino e da pesquisa social no 
Brasil e foi uma das proponentes 
desse projeto, a partir da iniciativa de 
um grupo de alunos e professores in-
teressados na reativação da fonte do 
Monumento a Carlos Gomes.  

O São Paulo Media Lab é um 
instituto que desenvolve projetos 
que integram arte, ciência e tecnologia. Os focos 

dos seus projetos são a cultura, a educação, a ci-
dadania e a qualidade de vida nas cidades (SÃO 
PAULO MEDIA LAB, 2016). Entre outras atri-
buições, o São Paulo Media Lab se responsabili-
zará pelo gerenciamento do Projeto Fontes de São 
Paulo, pela mobilização e integração dos seus par-
ticipantes e pela busca das soluções necessárias 
para que todos os princípios estabelecidos no pro-
jeto possam ser traduzidos em iniciativas e inter-
venções concretas. 

O projeto tem como objetivo final o restauro 
de 27 fontes, das quais 18 são catalogadas, e en-
volve temas como a conservação desses monu-
mentos históricos de São Paulo, a revitalização 
do espaço público e o resgate da memória. O pro-
jeto contempla ainda o envolvimento e a integra-
ção da população local residente e transitória do 
entorno destes monumentos, assim como inicia-
tivas focadas na educação de jovens estudantes 
da rede pública, relacionadas a temas como patri-
mônio e meio ambiente. 

Entre outras estratégias, o projeto pretende se 
valer de tecnologias digitais como mecanismos de 
aproximação dos jovens com os monumentos e 
disseminação da história e memória da cidade. O 
projeto inclui, ainda, o desenvolvimento de um 
modelo de gestão do espaço público local, que 
contemple, de forma participativa, diversos atores, 
como o poder público municipal, associações de 
moradores, universidades, comerciantes e empre-
sários. Pretende-se, também, que o projeto contri-
bua com ações específicas para a população des-
favorecida que habita o entorno das fontes, dentro 
do contexto das políticas públicas de assistência 
social, de saúde e do trabalho e programas já exis-
tentes (FONTES DE SÃO PAULO, 2016). 

A revitalização das fontes está intrinseca-
mente ligada à utilização plena do espaço público 
onde a fonte está inserida. Como já exposto, as 
fontes foram perdendo suas atribuições originais, 
tanto a de abastecimento de água como a de es-
paço de encontro e convívio social. A revitaliza-
ção das fontes passa, portanto, pela recuperação 
dessas funções. O Projeto Fontes de São Paulo 
propõe soluções para esses desafios. 

Com relação à função de fornecer água potá-
vel, respondendo à demanda do transeunte, do 
morador que vive no entorno, do visitante, pode-
riam ser instalados bebedouros públicos no seu 
entorno. Assim, mesmo que a água da fonte não 
seja potável, a dos bebedouros seria, atraindo as 
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pessoas que utilizarão 
aquele espaço e aquele 
equipamento para saciar 
suas sedes. 

 Intervenções urbanas de 
pequena monta podem recu-
perar ou potencializar as ro-
tas de pedestres existentes, criar sinalização pú-
blica e indicativos de trajetos, tornando as fontes 
parte dos caminhos das pessoas. Investimentos 
em equipamentos locais, como bancos, cobertu-
ras, brinquedos públicos e estruturas para apre-
sentações artísticas, incluindo a questão da arbo-
rização, da criação de jardins e canteiros, podem 
atrair e manter a presença da população, intensi-
ficando o uso do espaço público. A tecnologia, 
como já foi citado, pode ser um importante ali-
ado, tanto fornecendo informações através de to-
tens ou painéis como gerando recursos interati-
vos e lúdicos, que poderiam atrair especialmente 
os mais jovens. 

Outro potencial a ser explorado é o turístico. 
Monumentos e fontes são componentes importan-
tes dos roteiros turísticos em diversos países, mas 
são pouco explorados em São Paulo. O desenvol-
vimento do potencial turístico passa pela constru-
ção de alguns pilares – o resgate da memória é um 
deles. As pessoas precisam conhecer a história, a 
importância, o significado dos monumentos para 
ter interesse e motivação para visitá-los e co-
nhecê-los. E, claro, isso demanda ações concretas 
de resgate de sua história e significação, bem 
como sua divulgação, seja através da disponibili-
zação dessas informações junto aos próprios mo-
numentos, seja através do estímulo à pesquisa his-
tórica. Tudo isso ainda pode ser complementado 
pela realização de eventos e seminários, publica-
ção de livros, artigos, reportagens, vídeos e outros 
recursos, pela educação patrimonial, especial-
mente para jovens em idade escolar, com ativida-
des e pesquisas complementares aos seus currícu-
los formais. Nesse caso, é um esforço de longo 
prazo, algo como plantar uma árvore – os frutos 
demoram a brotar, mas depois são contínuos.  

Outro aspecto a ser trabalhado para desenvol-
ver o potencial turístico é a criação de roteiros 
atrativos e a articulação com os setores profissi-
onais atuantes. Para tal, é necessário o desenvol-
vimento de material de apoio, físico ou eletrô-
nico, e o envolvimento e capacitação de empre-
sas e agentes que trabalham o turismo na cidade. 

Estratégias específicas devem ser desenvolvidas 
para atender e explorar as diferentes vertentes, 
como o turismo escolar, o espontâneo, o estran-
geiro e o religioso. 

Uma das propostas do Projeto Fontes de São 
Paulo é criar o Roteiro das Fontes, desenvol-
vendo um projeto piloto que envolva algumas das 
principais fontes do centro de São Paulo: a Fonte 
dos Desejos, parte do Monumento à Carlos Go-
mes, junto ao Teatro Municipal, a Fonte Monu-
mental na Praça Júlio Mesquita e a Fonte do 
Largo da Memória, que compõem com o Obe-
lisco o conjunto arquitetônico daquele local 
(FONTES DE SÃO PAULO, 2016). 

 
Figuras 7 e 8. Monumento a Carlos Gomes, próximo ao 
Teatro Municipal de São Paulo. Fotos de 1985 (Jorge Hi-
rata) e de 2016 (Daniela Mello). Em trinta anos, notam-se 
a depredação, a pichação e os maus tratos ao bem público. 

A pluralidade de um bem cultural já foi tratada 
por Toledo e por Meneses (1984): os monumentos 
históricos ligam-se fortemente à história do local, à 
identidade de quem vive o presente e a memória 
dos antepassados e interagem com o embeleza-
mento e o cuidado com o meio ambiente. Somente 
assim os monumentos constroem a história, trans-
formando-a por meio da cultura e do patrimônio ar-
tístico e arquitetônico em espaços públicos vivos. 
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Além da história, ligam-se pelos monumentos 
a memória da cidade e do patrimônio. A memória 
está, sem dúvida, ligada ao patrimônio material, 
sólido, mas vive sobretudo no patrimônio imate-
rial. Nesse sentido, e no de integrar a cultura da 
cidade ao monumento histórico, o projeto propõe 
a criação de documentários, vídeos, intervenções 
artísticas e sociais que registrem o passado, tra-
gam vida e uso das fontes de água e projetem um 
futuro de cuidado com o patrimônio e o meio am-
biente, bem como o respeito a eles. 

5. A CULTURA COMO RESGATE DO PATRIMÔNIO 

O Projeto Fontes de São Paulo inaugurou suas 
ações participando, junto ao Departamento do 
Patrimônio Histórico (DPH) da Secretaria da 
Cultura da Prefeitura do Município de São Paulo, 
da organização do evento de comemoração do 
Bicentenário do Obelisco do Largo da Memória. 
O obelisco – o monumento mais antigo da ci-
dade, também conhecido como Pirâmide do Pi-
ques – foi construído em 1814 pelo mestre de 
obras Vicente Gomes Pereira. 

 
Figura 10. Aquarela do Obelisco do Largo da Memória, 
também conhecido como Pirâmide do Piques, que comple-
tou duzentos anos em 2014. Fonte: Miguel Dutra (1847). 

O Largo da Memória, próximo à Estação Anhan-
gabaú do Metrô de São Paulo, abriga duas fontes de 
água. A comemoração do bicentenário do obelisco 
contou com uma intensa programação cultural, reu-
nindo mais de cinquenta atividades culturais, entre 
danças, músicas, performances artísticas e exposi-
ções. Nesse período, fez-se também o restauro do 
Obelisco e, nos meses que se seguiram, o local não 
foi alvo de pichações (FONTES DE SÃO PAULO, 
2016). Com o passar do tempo, entretanto, o local 
voltou a ser frequentado por usuários de drogas e a 
sofrer com a ação de grafiteiros e pichadores. 

A ação cultural alegrou, direcionou o olhar 
para o patrimônio e trouxe vida ao monumento. 

Mas mostrou que ações isoladas e descontínuas 
não são boas estratégias. Acreditamos que o olhar 
multifacetado sobre aspectos culturais, atrelado a 
ações sociais, de infraestrutura, segurança, ilumi-
nação, educação, incentivo turístico e, obvia-
mente, à própria ativação das fontes, é necessário 
para que se consiga preservar esses monumentos. 

 
Figura 9. Largo da Memória, detalhe dos azulejos portu-
gueses da fonte. Fonte: Projeto Fontes de São Paulo (2016). 

A experiência da realização do evento come-
morativo do Bicentenário do Obelisco do Largo 
da Memória reforçou nossa crença de que a ação 
cultural estruturada e sistematizada pode ser 
transformadora e determinante para o resgate das 
fontes históricas de água da cidade de São Paulo. 
A arte, em suas diversas manifestações, tem o po-
der de atrair as pessoas. Poucas ações positivas 
conseguem interromper o percurso do indivíduo 
que caminha apressado, do jovem que anda dis-
traído, do comerciante atarefado, da família que 
pouco lazer pratica. 

As ações artísticas e culturais, se inseridas em 
uma agenda adequada, democrática, permanente 
e bem divulgada, podem contribuir de forma sig-
nificativa para reativar uma das funções vitais 
das fontes históricas, que é a servir de espaço pú-
blico de convívio. 

A definição de uma programação cultural deve 
atender determinadas premissas: privilegiar o ar-
tista popular, os grupos de oficina, os artistas ama-
dores, contemplar a vocação cultural da região e 
dos grupos que a habitam, agregar as diferentes ma-
nifestações da arte, seja a música, o teatro, o artesa-
nato, a performance, as artes plásticas, a fotografia, 
o vídeo, o cinema e o folclore. Deve, ainda, ser efe-
tivada, de maneira programada, contínua, partici-
pativa, ouvindo os grupos e instituições locais na 
sua definição, mas também agregando a visão de 
especialistas, de forma a compor um painel rico e 
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multicultural, que resgate, mas que acresça. 
Para ser efetivada, a ação deve constar no or-

çamento público, ser regulamentada e compor as 
atribuições regulares dos órgãos pertinentes en-
volvidos. Também deve ser estruturado seu pro-
cesso de divulgação, articulando-a com o calen-
dário regular de festejos culturais, cívicos e reli-
giosos da cidade. A ação precisa ser criativa e uti-
lizar múltiplos canais, inclusive os digitais. Ela 
tem de ser pensada nas dimensões macro (a ci-
dade) e micro (a região de entorno e o bairro). 

Um elemento importante para essa construção 
é a escola pública. Esta deve ser entendida como 
a grande fonte capaz de gerar a transformação, de 
formar cidadãos com educação patrimonial, que 
têm um entendimento do passado histórico e sua 
significação, que respeitem os monumentos 
construídos por sua civilização ao longo dos anos 
e que ajudem a preservá-los. 

 
Figura 11. Orquestra na rua, uma das atividades culturais 
realizadas na Fonte do Largo da Memória, em São Paulo. 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2014). 

Toda intervenção no âmbito do Projeto Fontes de 
São Paulo tem de ser pensada de maneira ampla, de 
modo a servir a propósitos que não sejam apenas os 
óbvios e diretos. Deve submeter-se aos princípios 
estabelecidos pelo projeto: envolvimento com diver-
sos grupos locais, fortalecimento e resgate da cida-
dania, preservação ambiental, incentivo à consciên-
cia sobre o uso racional da água, educação patrimo-
nial, resgate e reinserção de pessoas em situação de 
vulnerabilidade e recuperação da memória histórica 
do monumento e da cidade. 

 
Figura 12. Fonte do Largo da Memória – 2 anos depois da ini-
ciativa cultural, novas pichações. Fonte: Daniela Mello (2016). 

Sem dúvida, também é necessário seguir as li-
nhas de restauro para as fontes e monumentos que 
as cercam, passando por métodos que assegurem 
a compatibilidade de materiais e técnicas, a mí-
nima intervenção, a distinguibilidade das épocas, 
a reversibilidade e a possibilidade de expressão do 
contemporâneo (BRANDI, 2004). Mas é preciso 
ir além e criar mais áreas verdes em seu entorno, 
estimular estabelecimentos comerciais de acordo 
com o ambiente e integrar à fonte histórica todo o 
local ao seu redor. Deve-se redesenhar calçadas e 
ciclovias que levem às Fontes, refazer a sinaliza-
ção urbana, para que as pessoas possam contem-
plar a água, e criar políticas públicas decisivas na 
educação, valorização e gestão patrimoniais 
(CARTA DE CRACÓVIA, 2000). 

As fontes de água atraem os turistas, valorizam 
o microclima urbano, amenizando o calor do as-
falto e cimento denso, e trazem a arte e a música 
aos nossos olhos e ouvidos. Estudos sonoros mos-
tram que os jatos de água, quando ascendentes e 
suaves, podem amenizar e neutralizar o ruído das 
cidades. (LONGFELLOW, 2014). 

6. O LÚDICO E A TECNOLOGIA AJUDANDO 

NO CONVÍVIO COM AS FONTES DE ÁGUA 

As mudanças são efetivadas por pessoas e, para 
isso, além do poder público, acreditamos ser ne-
cessário que o cidadão comum tome para si as 
fontes de água como um bem cultural, artístico, 
ambiental, arquitetônico e histórico. 

Ações que envolvam interações com o monu-
mento, diversão e tecnologia são um dos caminhos 
a serem seguidos. Ao adicionarmos o aspecto lúdico 
ao monumento, tornamos a história e o patrimônio 
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acessíveis, ainda mais se essas iniciativas incluírem 
o uso de dispositivos móveis e redes sociais. 

Nova York, uma cidade cercada de água sal-
gada, desde cedo teve que se preocupar com seus 
recursos de água doce. Atualmente, a cidade 
conta com inúmeras fontes de água – que jorram, 
aspergem ou fazem saltar águas –, antigas e mo-
dernas, como a fonte onde as águas dançam sobre 
constelações, no Museu de Arte Natural. O que 
impressiona são as possibilidades de interativi-
dade e acessibilidade para crianças e adultos que 
podem se refrescar, se reunir, ouvir músicas, 
onde há o encontro da vida com a arte e a ciência 
diluídos em jatos de água (STEWART, 2000).  

Mesmo as fontes guarnecidas com mecanis-
mos que controlam o ritmo de aspersão da água, 
as chamadas fontes de águas dançantes, consti-
tuem interessante opção para atrair os olhares e a 
presença do público. Na cidade de São Paulo um 
exemplo é fonte do Parque do Ibirapuera. Outras 
cidades brasileiras, como Cachoeira do Sul, no 
Rio Grande do Sul, e Campinas, no Estado de 
São Paulo também utilizam esse recurso. 

 
Figura 13. Chafariz do Parque do Ibirapuera, águas dançam 
ao som de música. Fonte: Johannis Mihail Mouda (2008). 

O Projeto Fontes de São Paulo prevê, sob a pers-
pectiva de utilização da tecnologia como recurso in-
terativo e potencializador, o uso de identificação no 
local do monumento que permita acesso à informa-
ção histórica da fonte, assim como a criação de apli-
cativos e jogos que mobilizem especialmente o pú-
blico jovem a visitar os monumentos e até mesmo a 
depositar sua história na memória das fontes, regis-
trando a experiência individual e, quem sabe, escre-
vendo novas histórias urbanas. 
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ADMINISTRAÇÃO 3 
 

A DESCOBERTA DA AUTOSSABOTAGEM NO 

PROCESSO DE COACHING 
Maria Elisa Jensen Veiga1 

Prof. Dr. João Pinheiro de Barros Neto2 

STA PESQUISA, inicialmente apresentada como 
trabalho de conclusão de curso de pós-gradu-

ação em Liderança e Gestão Organizacional da 
Universidade do Sul de Santa Catarina, como re-
quisito parcial para obtenção do título de Especia-
lista, tem como principal objetivo verificar, através 
do coaching, a importância do autoconhecimento e 
da autossabotagem no desenvolvimento pessoal de 
cada indivíduo. Os resultados apresentados foram 
alcançados após a utilização das ferramentas de co-
aching e PNL, específicas para cada caso. O crité-
rio utilizado para escolha dos participantes foi o 
fato de participarem do processo completo de coa-
ching e de estarem em todas as doze sessões pro-
postas pela pesquisadora. Os resultados foram 
comparados com a teoria exposta em livros sobre 
autodesenvolvimento. 

1. INTRODUÇÃO 

O coaching e a Programação Neurolinguística – 
PNL são técnicas que se baseiam no autoconhe-
cimento esperado para uma pessoa ser capaz de 
se compreender melhor e eliminar comportamen-
tos prejudiciais. 

Este artigo tem como 
principal objetivo esclarecer 
a importância do autoconhe-
cimento no processo de coa-
ching e para a obtenção de 

melhores resultados na vida pessoal e profissio-
nal. Nele, aprofundou-se o estudo dessas técnicas 
para a eliminação da autossabotagem e para a 
melhoria dos resultados profissionais e pessoais. 
As informações foram analisadas sob o ponto de 
vista da teoria e dos comentários relatados por 
três coachees em questionário respondido por 
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Gestão Organizacional da Universidade do Sul de Santa 
Catarina. Aluna-pesquisadora do MBA em Liderança e 
Gestão Organizacional da Universidade do Sul de Santa 
Catarina – UNISUL. 

eles depois de terem passado por um processo 
completo de coach com um dos pesquisadores. 

Inicialmente foi esclarecido aos participantes 
da pesquisa os principais conceitos e técnicas do 
coaching e da PNL, bem como se identificaram 
as ferramentas necessárias para a quebra de cren-
ças limitantes as quais, muitas vezes, se instalam 
na infância ou posteriormente em decorrência de 
forte impacto emocional. 

Ao longo do estudo foram apresentadas situa-
ções reais vivenciadas no processo de coaching e 
os resultados alcançados por meio da mudança de 
atitude, após a eliminação da autossabotagem.  

Os dados foram coletados através de questio-
nários estruturados respondidos por três coachees 
que participaram de processo completo de coa-
ching, constituído de doze sessões. O referido 
questionário estruturado, então composto por dez 
perguntas, foi submetido a esses três coachees que 
concordaram antecipadamente com a pesquisa e, 
a partir das respostas, comparados com os resulta-
dos sugeridos pela pesquisa bibliográfica. Os 
questionários foram enviados por e-mail após a 
conclusão do processo completo de coaching e as 
respostas, dadas de forma voluntária e com as de-
vidas autorizações de divulgação neste artigo, mas 
sem a identificação dos coachees. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Coaching é palavra inglesa que indica uma ativi-
dade de formação pessoal, em que um instrutor 
(coach) ajuda o seu cliente (coachee) a evoluir 
em alguma área de sua vida. 

 

O conceito de coaching surgiu por volta de 1830 
na Universidade de Oxford para definir tutores, pes-
soas que ajudassem os alunos a se preparar para exa-
mes de determinadas matérias. Com o tempo passou 
a ser usada também para se referir a um instru-
tor ou treinador de cantores, atleta ou atores. Em 

2 Professor Assistente Doutor na Faculdade de Economia, 
Administração, Contabilidade e Atuária no Departamento 
de administração da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo – PUC SP (área epistemológica de Gestão de 
Pessoas) e Orientador de TCC do MBA em Liderança e 
Gestão Organizacional da UNISUL. 

E 



30 
 

1950, o termo foi usado pela primeira vez na litera-
tura de negócios, como uma habilidade de gerencia-
mento de pessoas (SIGNIFICADOS.COM). 

Coaching é um processo de desenvolvimento 
humano, pautado em ciências como psicologia, 
sociologia, neurociências e programação neuro-
linguística, que essencialmente usa técnicas de 
gestão de pessoas e do universo dos esportes para 
ajudar pessoas e empresas no alcance de metas, 
no desenvolvimento acelerado e em sua evolução 
contínua (MARQUES, 2015). 

Spink et al. (2015, p. 160) dizem que: 

Outra perspectiva nos traz 
Outeiral (2002) que vê a 
identidade como uma “col-
cha de retalhos” (p. 59), que 
é composta desde criança 
por retalhos de identifica-
ções, que ocorrem com os 
pais, outros parentes, ami-
gos, vizinhos, artistas, es-
portistas, ídolos, professo-

res, colegas, chefes, subordinados e outros mem-
bros da sociedade. Estas identificações se mistu-
ram e se fundem continuamente, constituindo 
“uma identidade, um indivíduo, alguém único no 
mundo, sem igual” (ibid., p.59). Essa identidade 
vai se transformando (metamorfoseando) ao longo 
da vida, expressando-se “na capacidade de cons-
truir novas identidades, integrando nelas as identi-
dades superadas e organizando a si mesmo e às 
próprias interações numa biografia inconfundível” 
(Habermas, 1983, p.80). 

Luckesi (2012), por sua vez, afirma que: 

Wilhelm Reich – médico, psicanalista e cientista natu-
ral – afirmou que o corpo é nossa história de vida con-
gelada e, psicoterapeuticamente, sabemos o quanto 
nossas memórias efetivamente estão espalhadas pelo 
nosso corpo. Aqui e acolá, nos deparamos com uma 
parte do nosso corpo que reage a toques, que apresenta 
uma sensação específica, ou que nos faz lembrar “de 
forma consciente e inconsciente” algum episódio de 
nossa vida, tenha sido ele agradável ou traumático. 
Assim nascem as crenças. 

A frase inspiradora3 “A vida só pode ser com-
preendida olhando para trás, mas só pode ser vi-
vida olhando para frente” do filme O curioso 
caso de Benjamin Button, fala muito sobre o 
quanto precisamos conhecer o passado para 
construir o futuro e mostra que devemos aprender 

                                                           
3 Na verdade a frase é do filósofo Soren Kierkegaard.  

com o que vivemos, mas precisamos sempre en-
carar com coragem os desafios da vida. Assim, 
vale a pena citar a definição de coaching de Bluc-
kert (2005, p. 173). 

O Coaching é a facilitação de aprendizado e desen-
volvimento com o propósito de promover melhoria de 
desempenho e fortalecer a ação eficaz, a realização de 
objetivos e a satisfação pessoal. Invariavelmente en-
volve crescimento e mudança, quer seja em perspec-
tivas, atitudes ou comportamentos. 

Verificamos que todos os autores consultados 
dão um mesmo sentido para o coaching: o conheci-
mento do passado ajudando a melhorar o futuro. Por 
isso, para se ter uma vida plena é preciso trabalhar 
bem as crenças e situações vividas. 
A título de ilustração transcreve-
mos um trecho do poema Da in-
fluência dos espelhos do poeta gau-
cho Mario Quintana (2007, p. 38). 

E só muitos anos depois viríamos a 
descobrir que, para os outros, não 
éramos precisamente isto que somos 
– mas aquilo que os outros veem... Há casos em que 
alguns acabam se adaptando a essas imagens engano-
sas, despersonalizando-se para o resto da vida num 
segundo “eu”. O eu dos outros... 

3. ANÁLISE DOS DADOS  

A seguir apresentam-se os perfis das coachees 
(pessoas que passam por um processo de coa-
ching com um profissional coach), bem como 
suas percepções acerca dos resultados do pro-
cesso de coaching. Em seguida, faz-se a análise 
das respostas obtidas no questionário, sempre à 
luz das teorias discutidas sobre o coaching. 

3.1 PERFIL DAS RESPONDENTES  

A coachee 1 tem 50 anos de idade, nacionalidade 
portuguesa, e passou pelo processo de coaching 
no período de fevereiro a junho de 2016. Ao ser 
indagada sobre como soube da possibilidade de 
desenvolvimento através do coaching respondeu 
que tomou conhecimento através de amigos e li-
vros. Afirmou também que esperava melhorar 
seus relacionamentos, não só com a família, mas 
também com outras pessoas, e que já havia ou-
vido falar em autossabotagem. 
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A coachee 2 tem 38 anos, é brasileira e passou 
pelo processo de coaching de fevereiro a outubro 
de 2016. Soube a respeito do coaching após ob-
servar as mudanças na vida de uma amiga que ha-
via passado pelo processo, e inicialmente procu-
rava melhorar sua vida financeira e emocional. Ela 
disse que, antes de iniciar as sessões, nunca tinha 
ouvido falar em autossabotagem. 

A coachee 3 também tem 38 anos, é brasileira 
e soube da possibilidade de desenvolvimento 
através do coaching por meio de sua psicóloga. 
Passou pelo processo no período de janeiro a ju-
nho de 2016 e de início buscava melhorias em 
todas as áreas da vida, especialmente no aspecto 
financeiro.  

3.2 PERCEPÇÕES DAS COACHEES SOBRE OS 

RESULTADOS DO PROCESSO DE COACHING  

O primeiro item do questionário sobre as percep-
ções das entrevistadas trazia a seguinte pergunta: 
A inteligência emocional envolve a capacidade de 
reconhecer e lidar com seus próprios sentimentos 
e com os dos outros; portanto qual a principal 
área de sua vida beneficiada com este processo? 

A coachee 1 respondeu: - a principal área foi 
a pessoal: saber lidar com os meus sentimentos, 
saber falar isso para os outros e saber identificar 
que aquilo que eu reclamava dos outros eu tam-
bém não fazia.   

A coachee 2, por sua vez, afirmou: - foi exa-
tamente o que me propus a trabalhar: meu finan-
ceiro e meu pessoal. Meu financeiro melhorou 
muito. Hoje sou mais responsável, mais focada e 
sei onde quero chegar. Meu emocional deu um 
salto anos-luz, aprendi a lidar com as minhas ca-
rências afetivas e ajudou a finalizar um relacio-
namento destrutivo que vivia há muito tempo.  

A coachee 3 respondeu que: fora beneficiada em 
todas as áreas: - mas, principalmente, me ajudou a 
lidar com algumas escolhas que precisei fazer.  

Em seguida, o questionário solicitava que as 
entrevistadas citassem os três principais ganhos 
obtidos na área profissional após a realização do 
coaching.  

A coachee 1 foi suscinta e mencionou apenas 
“confiança e comunicação”. 

A coachee 2 deu resposta mais extensa di-
zendo que: - poderia citar bem mais, pois minha 
vida mudou muito: 1) fiquei mais focada no que 
realmente importa na minha vida profissional; 
2) aprendi a lidar com as situações do meu traba-
lho e como reagir de maneira positiva e proativa 
e 3) aprendi a me valorizar profissionalmente. 
Minha vida mudou depois disso, ainda não atingi 
minha meta, mas está bem perto de acontecer.  

A coachee 3, por sua vez, afirmou: - passei a 
aproveitar mais as oportunidades e, mesmo com 
medo de falhar, eu ia e tentava. Passei a acreditar 
mais no meu potencial e a me policiar e observar 
as atitudes que me botavam para trás. 

O próximo item do questionário solicitava às 
entrevistadas que citassem três ganhos na área 
pessoal. 

A coachee 1 citou: - autoconfiança, abertura 
pessoal e maior facilidade em me expressar. 

A coachee 2 mencionou: - aprendi a me per-
doar por coisas do passado, por palavras que me 
machucaram; aprendi a superar minha ansiedade 
em relação a coisas que não posso mudar e 
aprendi a me amar acima de qualquer coisa. 

E a coachee 3 respondeu: - aprendi a me des-
prender mais, a buscar estar mais de bem comigo 
mesma, me cuidar. Parei de ter medo das pessoas 
não gostarem de mim. 

3.3 A DESCOBERTA DA AUTOSSABOTAGEM  

A pergunta seguinte era: Na sua conduta pessoal 
e profissional, identificou autossabotagem? 

A coachee 1 respondeu: - sim, principalmente 
na conduta pessoal. 

A coachee 2 disse: - sim, em toda minha his-
tória de vida, inclusive pude detectar. 

E a coachee 3 afirmou: - sim e às vezes ficava 
deprimida por não poder estar ao lado da pessoa 
que amo; me deixava levar pelo desânimo, mas, 
hoje, logo que percebo, mudo essa situação e 
confio que tudo vai melhorar. 

Portanto, percebeu-se a presença da autossa-
botagem nas três coachees. Para esclarecer, au-
tossabotagem é um processo em que o indivíduo 
sabe como deve agir, mas na hora de executar a 
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ação ele age de forma diferente, como que impul-
sionado por algo mais forte que ele mesmo – 
quando percebe, já tomou a atitude contrária à 
que deveria tomar. Um exemplo típico de autos-
sabotagem é o do diabética que, sabedora do 
dano causado, teima em comer doces.  

O próximo item tinha a 
seguinte pergunta: o traba-
lho de coaching envolve a 
identificação do problema 
que causa autossabota-
gem. Essa identificação 

facilitou a sua forma de lidar com ela? Como? 

A coachee 1 afirmou: - sim, identificando 
onde se encontrava a razão do problema, reco-
nhecendo e aceitando, ficou fácil de lidar com a 
situação. 

A coachee 2 respondeu: - sim, enfrentando as 
palavras que me foram ditas na infância e na mi-
nha adolescência como palavras erradas, coloca-
das da maneira errada e na hora errada. 

E a coachee 3 disse que: - bastante, porque 
tem dias que até me permito viver uma preguiça 
ou uma tristeza. Mas, logo penso em algo para 
fazer e mudo quando me dou conta. E hoje em 
dia crio metas para concluí-las. Mesmo que não 
consiga cumprir, fico me policiando, procuro ler 
mais, e concluir algo que estou fazendo. Sempre 
vou até o fim. 

Segundo o psicoterapeuta Flip Flippen (2010) a 
superação das limitações pessoais foi elaborada de 
modo a nos permitir tirar proveito do sucesso que 
nossos comportamentos autossabotadores têm im-
pedido de alcançar. Ele complementa dizendo que 
nossas limitações só nos definem se permitimos e 
se as ignoramos, deixamos que nos impeçam de 
progredir; porém, quando as identificamos e busca-
mos superá-las, aumentamos drasticamente as 
chances de sucesso (FLIPPEN, 2010). 

Conforme acima,  coachee 3 tinha dificuldade 
em finalizar o que começava. Sobre esse ponto 
Flippen (2010, p. 131) afirma que: 

Em primeiro lugar, é preciso empreender uma busca 
sincera para descobrir quem somos e que rumo que-
remos seguir na grande jornada da vida. Em segundo 
lugar, é necessário ter uma disciplina considerável 
para de fato chegar lá, depois de saber para onde que-
remos ir. Embora pareça simples, muita gente não 
tem sucesso ao longo do caminho porque não quer ter 
o trabalho necessário para ir até o fim. 

Na próxima pergunta o 
questionário solicitava: Nas 
suas atitudes antes do coa-
ching, cite uma que ficou 
clara como autossabotagem. 

A coachee 1 respondeu: - 
arranjar desculpas para mim 
mesma quando tinha medo de 
fazer algo que pudesse não 
dar certo. Para nem chegar ao resultado e me de-
cepcionar, encontrava uma maneira de não fazer. 

A coachee 2 afirmou que: - ficou claro que eu 
não conseguia fazer nada porque sempre achava 
que era burra e que não iria conseguir, porque não 
me sentia capaz. 

A coachee 3 deu uma macunaímica resposta: 
- preguiça. Perdia muito tempo na net. Deixava 
as coisas para lá, criando desculpas para não ir 
até o fim. 

Nossas atitudes sempre têm um motivo que, 
segundo Robbins (1993, p. 63), pode ser a fuga 
da dor ou a busca do prazer. 

Essa força age sobre cada faceta 
de nossas vidas, de nossos relaciona-
mentos a finanças, de nossos corpos 
e nossas vidas. Conduz nossas atitu-
des e precisamos identificar como, 
para daí conseguir definir os resulta-
dos. Tudo o que nós fazemos se dá 
pelo nosso desejo de sentir prazer 
e/ou evitar a dor.  Lidar com a causa 
é fundamental para o resultado.   

A coachee 2 cita que palavras ouvidas na in-
fância influenciaram suas atitudes na vida adulta. 
E por essa situação, ela se sentia incapaz e não 
buscava o sucesso, nem pessoal, nem financeiro. 
Por não querer sofrer, nem se decepcionar, ela 
não almejava nem tentava alcançar o sucesso. 

Esse é um comportamento típico de autossa-
botagem: em sua tentativa de evitar a dor pas-
sada, a coachee agia com o ob-
jetivo inconsciente de evitar 
qualquer tipo de dor. 

 Eker (2006) afirma que a 
nossa programação conduz os 
nossos pensamentos, os nossos 
pensamentos induzem os nos-
sos sentimentos, nossos senti-
mentos induzem as nossas 
ações e as ações produzem resultados. Se assim 
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for, fica clara a importância de nossa programa-
ção, de crenças que estabelecemos no passado. E 
a cadeia de ações e reações sugere que, se mudar-
mos a programação, poderemos mudar os resul-
tados. Em outros termos, o conhecimento da au-
tossabotagem facilita a vida e encurta o caminho 
para o sucesso.  

A coachee 3 cita a preguiça como justificativa 
para não realizar, como forma de evitar o medo de 
errar e de não ser aceita e amada. No início do pro-
cesso, essa era sua principal característica: não 
saía de casa, não trabalhava, não estudava. Essa 
entrevistada também citou, como um dos ganhos 
do processo, que parou de sentir medo de as pes-
soas não gostarem dela. Ela tinha assumido esse 
comportamento devido à situação de abandono 
que sofrera na infância. A programação causada 
por esse trauma gerava pensamentos tristes, que, 
por sua vez, produziam sentimentos tóxicos que 
levavam a atitudes agressivas e desconfiadas, re-
sultando na falta de confiança em si e nas pessoas 
de que mais gostava. 

No processo de coaching, através do exercício 
do perdão, ela pôde reconfigurar essa programa-
ção inicial de abandono. A partir daí passou a ge-
rar pensamentos positivos, atitudes conciliativas e 
sentimentos agradáveis e retribuídos. O resultado 
do abandono do objetivo de evitar a dor antiga foi 
uma família mais feliz e unida, com relaciona-
mentos saudáveis e amigos bem mais próximos. 

A coachee 1, como vimos, mencionou a difi-
culdade de comunicação e expressão com outras 
pessoas. Nessa resposta, fica nítido o aspecto cul-
tural dos portugueses que, em sua maioria, são 
introspectivos e desconfiados. Vê-se também a 
busca pelo conforto e a constante fuga da dor. 

O sentimento inicial de não merecimento fica 
também claro, uma vez 
que, na sessão 5, 
quando questionada so-
bre os motivos de ter re-
lacionamentos ruins, ela 
lembrou das palavras de 
sua mãe, que falava, de 
forma incisiva, que ela 
“não merecia nem a 
água que tomava”. 

Essa programação levava a resultados de autos-
sabotagem em vários aspectos da vida e em espe-
cial nos relacionamentos afetivos – por conta 
disso, foi feito um exercício de perdão, pois a mãe 

não tinha nenhuma má intenção ao fazer esse co-
mentário infeliz; ainda assim, gerou trauma, pois 
a informação foi passada sob forte impacto emo-
cional. Logo, o perdão era necessário. 

No caso das coachees 1 e 3, o exercício do 
perdão foi a principal ferramenta utilizada. Em 
suma, isso tende a se dar quando a coachee es-
creve cartas de desabafo que expressem suas má-
goas e acusações. As cartas são eliminadas pelo 
fogo e em seguida se redige uma terceira carta, 
com o perdão. Esta última carta fica com a coa-
chee e ela finaliza a sessão com tranquilidade e 
disposição de perdoar. 

E seguindo a análise das respostas da coachee 
3, verificou-se o quanto ela se sabotava. Isso até 
explicava sua dificuldade de sorrir – atitude sim-
ples e de imensa importante na vida das pessoas. 

Como disse Dale Carne-
gie (1995, p 103) o “pensa-
mento é supremo. Conserve a 
correta atitude mental, a ati-
tude da coragem, da fran-
queza e do bom humor. Pen-
sar acertadamente é criar”.  

Quando comparamos as 
coachees 1 e 3, vemos em co-

mum a necessidade do exercício do perdão e tam-
bém do exercício da autoconfiança. Em ambos os 
casos, esses dois exercícios foram o ponto crucial 
no processo de identificação e mudança de com-
portamento. 

Com a coachee 2, o ponto alto do processo fo-
ram os exercícios de autoconfiança, reprogra-
mando a mente para seu valor e seu poder de re-
alização. Quando compreendeu sua real capaci-
dade, tornou-se uma nova mulher, segura em 
suas decisões.  

Sobre isso, Flippen (2010, p. 130) diz: “Se 
você, eu, nossos vizinhos e nossos filhos optar-
mos por nos libertar de tudo o que detém cada um 
de nós, todos vivenciaremos uma nova liberdade 
– a de viver além das nossas limitações pessoais”.  

O exercício da autoconfiança, entre outras ta-
refas, tem como ponto alto a metáfora do pássaro 
que se descobre águia. Em estado de forte con-
centração, a coachee percebeu sua transformação 
de um frágil pássaro para uma poderosa águia. 
Das palavras de depreciação que a mãe lhe dizia 
na infância e na adolescência, de que era pregui-
çosa e que não chegaria a lugar nenhum, resultou 
alguém forte e confiante. Como as afirmações da 
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mãe faziam a coachee estar sempre com “pre-
guiça”, quando chegava às sessões uma de suas 
primeiras colocações era a de que estava cansada, 
que não se sentia ativa – e isso servia para ‘justi-
ficar’ a não realização dos exercícios de casa ou 
sua conclusão com indisposição.   

Quando utilizamos a ferramenta na oitava ses-
são e descobrimos o motivo da preguiça, imedia-
tamente ela identificou as palavras maternas e en-
tendeu que essa opinião não era dela, mas de sua 
mãe.  A partir de então, mudou o comportamento 
prontamente: passou a fazer os exercícios, a ler 
os livros solicitados e até mudou a forma de sen-
tar.  

3.4 AVALIAÇÃO DO PROCESSO CONFORME 

AS COACHEES 

O último item do questionário trazia a solicita-
ção: Para que fique claro o seu aproveitamento 
no processo de coaching, por favor, de zero a 
dez, qual nota você dá para sua postura de ma-
neira geral após as doze sessões de coaching? 

A coachee 1 atribuiu-se nota oito e a coachee 
2 respondeu: “Poderia inclusive dar facilmente 
um cem, porém a nota é só até dez, e é essa que 
irei dar. Pessoa maravilhosa conduziu muito bem 
todas as seções, teve uma paciência como pou-
cos, de uma conduta irrepreensível”. 

A coachee 3 respon-
deu: “Sete e meio, por-
que acho que poderia 
ter me esforçado mais. 
Minha visão mudou 
bastante depois do coa-
ching e queria poder 
fazer outros para diver-
sas áreas, para melho-

rar cada dia mais, descobrir o que ainda me im-
pede de crescer em determinadas áreas”. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto, podemos concluir que o coa-
ching e a PNL produzem resultados significati-
vos para o desenvolvimento das pessoas. Através 
das ferramentas que promovem o autoconheci-
mento, o coachee pode obter resultados muito 
importantes para uma vida mais equilibrada e de 
sucesso. 

Quanto das crenças limitantes está claro em 
atitudes diárias, prejudicando o presente e o fu-
turo? As ferramentas do coaching existem para 
mudar o percurso da sua história de vida, na in-
fância, adolescência e vida adulta, sem permane-
cer na posição de vítima, como mero resultado do 
meio.  

O poder de transformação de cada um está em 
descobrir isso através do conhecimento, autoco-
nhecimento e desenvolvimento pessoal e profis-
sional, eliminando toda e qualquer forma de au-
tossabotagem.  

Fica claro que cada um tem dentro de si os 
motivos para as atitudes que toma. Os motivos 
podem existir desde ontem ou desde que éramos 
crianças. Respondemos aos estímulos a partir de 
crenças, e muitas delas não são positivas, levando 
a situações desagradáveis, como a repetição de 
padrões, a autossabotagem e a falta de perdão.   

Muitos estudos estão sendo feitos e muitas ex-
periências têm ajudado no estudo da interferência 
das nossas crenças nas nossas reações. Cada pessoa 
é diferente, pois vive de acordo com suas experiên-
cias, que são únicas e levam a atitudes únicas. 

O quanto o indivíduo está 
disposto a suportar e pagar para 
continuar na sua zona de con-
forto? Em O cavaleiro preso 
na armadura, Robert Fisher 
coloca o excesso de confiança 
em si, a falta de confiança nos 
outros e a falta de gratidão pelo 

bem recebido como situações que prendem o in-
divíduo dentro da sua própria armadura e o faz 
continuar sempre com as mesmas atitudes sem-
pre. Ressalte-se que nessa obra o cavaleiro “re-
lembrou tudo em sua vida pelo que havia culpado 
sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, 
seus amigos e todos os outros. À medida que 
mergulhava ainda mais fundo no vazio, despren-
dia-se de todos os julgamentos que fizera contra 
essas pessoas” (FISHER, 2001, p. 60).  

Se alguém precisa 
mudar, a mudança 
deve começar nele e 
dentro dele. Quem 
não age assim pros-
segue no erro, per-

siste na vitimização, nega-se a entender que o 
erro nem sempre está no outro, teima em buscar 
justificativas para suas atitudes, aferra-se no que 
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lhe parece positivo e desqualifica ou transfere 
para outros o que lhe soa negativo ou inconveni-
ente. 

Em O poder da ação Paulo 
Vieira propõe que tem poder 
quem age e tem mais poder 
quem age certo e na direção 
certa (VIEIRA, 2015). E ele 
também sustenta que mudanças 
acontecem e rápido. 

Do exposto e dos resultados 
observados infere-se que as três coachees tive-
ram excelentes resultados. E mais, parece que 
elas estão bem cientes que de que o processo foi 
positivo, inclusive sugerindo continuar o pro-
cesso para abordar outras questões e obter novas 
conquistas. 

O autoconhecimento, 
por sua vez, torna o pro-
cesso bem mais fácil e 
dinâmico, pois a busca 
por sua história, a fim de 
entender de onde veio o 
trauma, possibilita a 
quebra da crença. Dessa 
forma, com a ajuda de 
um profissional de coa-
ching, sabedores do 
exato ponto onde esta-
mos, conhecendo os ob-
jetivos que almejamos, 
criando planos de ação 
para sua consecução, 
utilizando os sistemas 
racional e emocional e 
as ferramentas corretas 
teremos a possibilidade 
de evoluir de forma con-
sistente e rápida, assim 
como aconteceu com 
cada uma das coachees, 
dentro de suas especifi-
cidades e particularidades. 

A fim de aprofundar o autoconhecimento e fa-
cilitar o processo de evolução, podemos também 
sugerir que outras pesquisas sejam realizadas so-
bre os benefícios do coaching, especialmente so-
bre a análise dos perfis comportamentais, por 
meio da qual o indivíduo se identifica com deter-
minadas formas de agir, de acordo com sua per-
sonalidade e valores. 
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