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APRESENTAÇÃO 
 

A Edição 5 da Revista Eletrônica da Faculdade Lions está composta 

de artigos e resenha de alunos, professores e pesquisadores da Faculdade Lions e 

de outras Instituições.  

No texto “A Visualização Das Mídias Alternativas No Goiânia 

Shopping” os autores Daiany de Jesus Morales Fabiano, Taís Moreira Silva 

Rodrigues, Renato Silva Martins e Isis Moreno de Farias Borges discutem como meios 

de comunicação alternativos estão cumprindo o seu papel como veículos de 

publicidade. Para tal é apresentada uma leitura de como as Mídias Alternativas são 

utilizadas no Goiânia Shopping. 

Os autores Irlene Socorro Pereira, Rosiane Dias Mota e Arédio 

Teixeira Duarte, no texo “A Prática Do Turismo Pedagógico Na Escola Christiano 

Altenfelder Silva” analisaram as atividades ligadas ao turismo pedagógico aplicado a 

uma escola, e como se apresentou o interesse/envolvimento de professores e alunos 

nos passeios enquanto prática pedagógica. 

No texto “Ensino De “História E Cultura Afro-Brasileira”: Breve 

Discussão” os autores Fernando da Rocha Rodrigues, Marciene das Dôres Caetano 

e Wilson de Sousa Gomes pproblematizam o preconceito velado que persiste nas 

relações sociais e educacionais. Com isso os autores contribuem para as diversas 

discussões historiográficas no que tange ao “ensino de história e cultura afro 

brasileira”. 

O texto “A Importância Do Mapeamento Criminal No Auxílio Ao 

Controle De Homicídios Na Região Metropolitana De São Luís”, o autor Luis Augusto 

Bastos dos Santos teve como objetivo falar sobre o Mapeamento Criminal, sua prática 

e suas principais técnicas, analisando as ocorrências dos homicídios de 2005 a 2011 

na Região Metropolitana de São Luís. 

Os autores Nayara Borges Ribeiro, Márcio Jesus dos Santos e 

Leandro Ilídio da Silva, no “Sistema De Informação Gerencial Como Ferramenta De 

Melhoria Dos Processos Operacionais”, discutem eficiência do sistema de informação 

gerencial como ferramenta de auxílio para que as operações atinjam a Qualidade 

Total, e propor melhorias para seu desempenho. Como resultado eles apontam para 
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ineficiência do sistema de informação gerencial como ferramenta de auxílio para que 

as operações atinjam a Qualidade Total. 

No texto “A Importância Do Consultor Empresarial Para As Micro E 

Pequenas Empresas”, os autores Regiani de Souza Rodrigues Gomes, Wagner Pedro 

de Morais e Oyama Rodrigues da Silva” demonstram a importância do consultor 

empresarial na obtenção de diagnóstico, aconselhamento e orientação para a 

implantação de soluções nas Micro e Pequenas Empresas (MPEs). 

Os autores Renan Silva Rezende, Rosiane Dias Mota, Nancy Ribeiro 

de Araújo e Silva e Arédio Teixeira Duarte, no texto “Visita Técnica Pedagógica: 

Turismo Pedagógico Para Os Alunos Do Curso De Bacharelado Em Administração Da 

Faculdade Lions” discutem o interesse do corpo docente e discente do curso de 

Bacharelado em Administração da Faculdade Lions em relação ao desenvolvimento 

de uma atividade de educacional fora da instituição de ensino, e propõem um roteiro 

de turismo pedagógico com atividades que contemple a interdisciplinaridade das 

disciplinas ministradas no curso, e as habilidades que os alunos necessitam adquirir 

até o término do curso. 

O texto “Prisão Em Flagrante E Seus Fundamentos Jurídicos” os 

autores Carlos Antônio Pinto, Goiacymar Campos dos Santos Perla, José Moacir dos 

Santos tem por base o instituto Processual Penal denominado de Prisão em Flagrante, 

que por sua vez é uma das prisões cautelares, prevista na Constituição Federal. 

Os autores Lidyalinne Nunes de Araújo, Ana Valéria de Jesus Ribeiro 

Miranda, Adailton Lopes Torres da Silva, Welton Ferreira de Souza, no texto Lei De 

Cotas: Os Desafios Para A Inclusão Das Pessoas Com Deficiência No Mercado De 

Trabalho, fazem uma analise da lei de cotas que reserva vagas para as pessoas com 

deficiência nas empresas, visando sua inclusão no mercado de trabalho. E encerram 

com uma reflexão sobre os motivos que impedem a eficácia da lei supracitada, com 

base nos argumentos dos empresários e a situação das pessoas com deficiência que 

buscam a inclusão social. 

No texto “Da Importância Da Prisão Em Flagrante E Sua Incidência 

Nos Crimes De Furtos E Roubos De Veículos Na Cidade De Goiânia No Estado De 

Goiás” os autores Bruno Muryel Alves da Silva, Goiacymar Campos dos Santos Perla, 

Ronney Francisco de Miranda e Erick Ally Santana Faria apresentam uma discussão 

sobre a prisão em flagrante e sua importância à luz da Persecução penal, além de 
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demonstrar sua baixa incidência nas ocorrências de furtos e roubos de veículos na 

cidade de Goiânia. 

Os autores Emily Drielle Passos do Amaral Moraes, e Ana Valéria de 

Jesus Ribeiro Miranda, no texto “Da Exigência Da Certidão De Dívida Ativa No 

Processo De Execução Fiscal” analisam como se dá o processo de inscrição em 

dívida ativa, como a certidão que acompanha a execução fiscal apresenta-se como 

requisito indispensável para a propositura do processo de Execução Fiscal. 

O texto “Guarda Compartilhada: Um Novo Modelo De 

Responsabilidade Parental” os autores Lucília Brito de Lemos, Ana Valeria de Jesus 

Ribeiro Miranda e Ivone Subtil de Oliveira Castro, tem como objetivo analisar a 

temática sobre a guarda compartilhada em um novo modelo de responsabilidade 

parental, neste sentido visou-se concentrar na problemática das questões da 

paternidade após separação ou divórcio revendo as intervenções relacionadas com o 

divórcio potencialmente disponíveis aos pais neste contexto 

Os autores Robson Inácio de Moraes, Ana Valéria de Jesus Ribeiro 

Miranda, Priscila Carolina Giroto, Fernando Couto Gondim Naves, no artigo “Da 

Responsabilidade Civil Do Profissional Engenheiro Civil Nas Edificações Prediais”, 

analisam a Responsabilidade Civil do profissional engenheiro civil atuante no ramo 

das edificações prediais, levando em conta a sua forma de atuação – empresário, 

autônomo construtor, prestador de serviços e empregado. 

As autoras Mayrielle Vicente Oliveira e Rosiane Dias Mota 

apresentam a Resenha do Livro “De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam 

de liderança e trabalho em equipe”. As autoras discutem os conceitos sobre liderança 

e trabalho em equipe abordados pelo autor da obra. 

 

Boa leitura! 

 

Conselho Editorial 
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A VISUALIZAÇÃO DAS MÍDIAS ALTERNATIVAS NO GOIÂNIA SHOPPING 
A VIEWING OF ALTERNATIVE MEDIA IN GOIANIA SHOPPING 

 

Daiany de Jesus Morales Fabiano1 
Taís Moreira Silva Rodrigues2 

Renato Silva Martins3 
Isis Moreno de Farias Borges4 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo é mostrar que meios de comunicação alternativos estão 
cumprindo um papel importante como veículos de publicidade. Estes meios estão, 
cada vez mais, em desenvolvimento, haja vista que as chamadas mídias tradicionais, 
como a televisão, a mídia impressa e o rádio não atendem, atualmente, os anseios 
dos consumidores e empresários. Essa análise será vista por meio da perspectiva da 
veiculação da publicidade do Goiânia Shopping, importante empreendimento 
comercial, situado na cidade de Goiânia. Como base para este estudo, adotou-se a 
pesquisa bibliográfica e documental, além da inserção de algumas fotografias 
demonstrando as mídias alternativas do shopping, com o objetivo de levantar dados 
referentes às publicidades e suas possíveis reações. Nesse sentido, verificar-se-á a 
viabilidade da utilização das mídias alternativas com a finalidade de terem o mesmo 
resultado que as mídias clássicas. 
Palavras-chave: Goiânia Shopping. Mídia. mídia alternativa. Publicidade. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to show that alternative media are fulfilling an important role as 
advertising vehicles. These means are increasingly in development, given that the so-
called traditional media such as television, print media and the radio do not meet 
currently the desires of consumers and entrepreneurs. This analysis will be seen 
through the perspective of broadcasting advertisement of Goiânia Shopping, important 
business venture, located in Goiania. As a basis for this study, we adopted the 
bibliographical and documentary research, besides inserting some photographs 
demonstrating the shopping alternative media, in order to collect data relating to 

                                                           
1 Graduada em Publicidade e Propaganda. 
2 Graduada em Administração. Professora. 
3 Graduado em Administração. Professor. 
4 Graduada em Psicologia. Professora. 
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advertisements and their possible reactions. In this regard, will be to determine the 
viability of using alternative media in order to have the same result as the classical 
media. 
Keywords: Shopping Goiania; media; alternative media; advertising. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a mídia veiculada na televisão e rádio não são os únicos 

meios de alcançar o consumidor. Assim, para fugir da pauta dos grandes monopólios 

midiáticos, as mídias alternativas surgiram como meio mais fácil e acessível de 

transmitir, distribuir e comercializar para grupos específicos. 

Um dos motivos apontados para essa mudança, que vem ocorrendo 

pelo mundo todo, seria a demissão de milhares de profissionais na área da 

comunicação, a globalização, além da captação da mesma fonte. Assim, o mercado 

tornou-se cada vez mais competitivo, cobrando investimentos em tecnologia e nos 

profissionais da área (EVANGELISTA, 2008). 

Porém, apesar do âmbito não favorável para os profissionais da aérea 

da comunicação, alguns se destacam, usando a criatividade e gastando pouco, e 

estão vencendo a barreira da competitividade que o mercado impõe. Assim, eles vêm 

ganhando representação, divulgando seus serviços e produtos em um contexto 

diferenciado, seja em sites de relacionamento, em blogs e diversos outros meios 

alternativos que não a mídia comum. 

Nesse sentido, as agências necessitam, cada vez mais, procurar 

soluções criativas, de baixo custo e rentáveis para seus clientes. Lembrando que no 

atual contexto, toda alternativa se torna válida, desde que traga retorno. Assim, muitos 

clientes buscam e investem em mídias criativas de impacto ao público e, para isso, a 

mídia alternativa consegue atingir essa finalidade. 

Dito isto, o presente trabalho procurou analisar esse tipo de mídia nos 

shoppings centers, e como ela vem impactando o público frequentador desse tipo de 

local de compras, entretenimento e lazer. Esta mídia vem sendo alvo de grande 

discussão, em virtude da criatividade dos seus anúncios, pelas propagandas inseridas 

em locais estratégicos, trazendo um retorno aos anunciantes. 

Nesse contexto, o objetivo do presente artigo é de discutir a mídia 

alternativa, analisando especificamente sua utilização em um shopping, tendo como 

ponto de início de discussão o Goiânia Shopping, centro comercial de lazer e compras, 
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situado na capital goiana. A proposta é verificar se as mídias alternativas dispostas no 

shopping são viáveis e conseguem alcançar sua finalidade de persuadir o consumidor. 

Assim, para realização deste estudo, a pesquisa bibliográfica foi 

ferramenta imprescindível para levantamento dos temas e tipos de abordagens já 

publicadas por estudiosos. Nesse sentido, foi relevante levantar e selecionar 

conhecimentos em bibliotecas, internet, entre outros que contribuíram para ampliação 

do conhecimento. 

A temática discutida nesse estudo ganha cada vez mais espaço em 

virtude das mudanças ocorridas ao longo dos anos no ambiente sociocultural. O 

público se tornou exigente e está cada vez mais segmentado, além disso, os hábitos 

dos consumidores estão em constante mutação. Nesse sentido, importante dizer que  

A disputa por mercado e consumidores é cada dia mais acirrada entre as 
marcas, e neste contexto as empresas que detém as maiores verbas acabam 
tendo os planos de mídia mais diversificados e com maior cobertura, podendo 
trabalhar as mídias tradicionais de forma impactante e atingindo um feedeback 
positivo para seus objetivos de comunicação. Contudo torna-se necessário 
saber como distribuir a verba do cliente utilizando uma composição entre o 
que chamamos de mídia básica ou tradicional e as novas mídias ou mídias 
alternativas. (FRAGA, 2012, p 272). 

 

Portanto, o objetivo deste trabalho é mostrar que meios de 

comunicação alternativos estão cumprindo um papel importante como veículos de 

publicidade, sendo o tema discutido, especificamente, no âmbito de um shopping 

center. 

 

 2 METODOLOGIA 

 

As reflexões aqui apresentadas são resultantes de uma pesquisa 

bibliográfica. Nesse sentido, segundo Andrade (1999) a pesquisa bibliográfica é 

Habilidade fundamental nos cursos de graduação, uma vez que constitui o 
primeiro passo para todas as atividades acadêmicas. É verdade que nem 
todos os alunos realizarão pesquisas de laboratório ou de campo, não é 
menos verdadeiro que todos, sem exceção, para elaborar os diversos 
trabalhos solicitados, deverão empreender pesquisas bibliográficas 
(ANDRADE, 1999, p. 37). 

 

Focaremos a presente discussão nos dados e análises realizados a 

partir de um estudo de campo no Goiânia Shopping. A pesquisa foi conduzida a partir 

de uma perspectiva do consumidor, e utilizou, além da pesquisa bibliográfica, 
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documentos e dados históricos, todos de algum modo envolvidos nos resultados 

atinentes a publicidade utilizada pelo Shopping.  

Vale acrescentar que o presente trabalho se desenvolveu por meio da 

análise qualitativa dos dados levantados. Como instrumento para coleta de dado foi 

utilizado além da pesquisa bibliográfica, a realização de um estudo por meio de coleta 

de imagens e fotografias referentes às mídias alternativas do shopping, com a 

finalidade de obter informações quanto às reações que os meios mediáticos 

reproduzem no consumidor. 

 

 3 O GOIÂNIA SHOPPING  

 

O Goiânia Shopping se localiza no município de Goiânia, estado de 

Goiás. Ele foi inaugurado no dia 24 de outubro de 1995, na mesma data de aniversário 

do município no qual é localizado, e foi considerado como um projeto moderno na 

capital goianiense. O projeto previa um dos centros de compras, lazer e 

entretenimento mais moderno e acolhedor da região (GOIÂNIA SHOPPING, 2015). 

O nome do shopping é uma referência ao nome da cidade que o abriga. 

Em 2000 ele passou pela sua primeira extensão, aumentando sua área total 

construída de cerca de 34,7 mil para aproximadamente 46,3 mil. O shopping passou 

por sua última expansão em 2009, e conta, atualmente, conta com cinco pisos de 

estacionamento, oferecendo mais de 1940 vagas para seus consumidores. (GOIÂNIA 

SHOPPING, 2015). 

O shopping conta ainda com uma área de alimentação que possui mais 

de 960 lugares e um dos melhores complexos instalados de cinema do estado, além 

disso, possui seis megalojas, dezenas de satélites e uma Galeria de Serviços, com 

um total de 161 lojas. (GOIÂNIA SHOPPING, 2015). 

O diferencial do Goiânia Shopping é a extensa área nativa que compõe 

o complexo de lazer, compras e entretenimento, estando cercado por um bosque que 

abriga árvores nativas, plantas e uma grande variedade de pássaros. Outra 

característica é que o shopping acolhe diversos programas culturais, sendo um dos 

centros culturais da capital, promovendo exposições de artistas regionais e de renome 

nacional, além de eventos culturais e educativos. (GOIÂNIA SHOPPING, 2015). 

O shopping se localiza em frente ao Parque Vaca Brava, e em uma das 

áreas com maior densidade demográfica da capital, sendo o segundo bairro mais 
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populoso do município de Goiânia, conforme pesquisa elaborada pela Prefeitura de 

Goiânia, em 2010. (IBGE, 2010). Sendo registrado ainda como um dos setores com 

maiores índices de crescimento econômico da cidade. (GOIÂNIA SHOPPING, 2015). 

 

4 O UNIVERSO DAS MÍDIAS 

 

Os meios de comunicação conhecidos por todos, como, por exemplo, 

a televisão, o rádio, a revista e o jornal, compõe o universo da mídia. Atualmente, é 

cada vez mais crescente a competição entre esses meios devido da rápida evolução 

tecnológica, e consequentemente, eles conseguem resultados com certa qualidade 

igualitária entre os produtos ofertados, com o objetivo de alcançar o consumidor. 

Nesse sentido, é possível afirmar que o avanço tecnológico 

proporcionou novas mudanças no universo da mídia e dos meios de comunicação. 

Antigamente, o predomínio era da mídia impressa, até pouco tempo atrás, os meios 

de comunicação de massa, como rádio e televisão, comandavam a mídia. Porém, tal 

predomínio, por sua vez, encontra-se em processo de mudança, pois a internet vem 

ocupando espaço, já que é um instrumento de reprodução que atua reduzindo as 

fronteiras do globo terrestre (TAMANAHA, 2011). 

Assim, com a evolução de novas tecnologias, o universo da mídia vem 

sofrendo grandes mudanças. Esse novo cenário traz novas perspectivas nas relações 

de consumo. Dessa forma, os anunciantes buscam cada vez mais por resultados 

positivos, investido de forma sistemática em propagandas, já que os custos dessas 

produções e suas veiculações crescem de forma estrondosa, além do mais que os 

consumidores se tornaram exigentes e desleais  (TAMANAHA, 2011) 

Dito isto, importante definirmos o que seria mídia. O autor Tamanaha 

(2011, p. 1, grifo do autor) afirma que “o termo ‘mídia’ é originário do inglês media, 

que, por sua vez, veio do latim e significa ‘meios’”. Ele ainda acrescenta que “é 

utilizado para fazer referência aos meios e veículos de comunicação”.  

Dordo (2007, p. 23) diz que “definir quais são as grandes mídias não é 

algo, aparentemente, difícil.” Nesse sentido, são classificadas como grandes mídias a 

imprensa, a TV e o rádio, outras correntes identificam o cinema e a TV a cabo ou 

satélite também como grande mídia. Pois, elas buscam uma audiência de massa. 

Importante salientar que, nem sempre, a utilização do canal das mídias 

seja condição obrigatória para que seja considerada como publicidade mediática. 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que a definição de mídia se sustenta na utilização da 

mídia impressão, do rádio, da televisão, do cinema e do outdoor (DORDO, 2007). 

Nessa esteia, nos dizeres de Dordo (2007, p. 24) qualquer ação que 

utilize algumas das mídias, mencionadas anteriormente, não inclui, obrigatoriamente, 

ao universo das campanhas mediáticas. Nesse sentido, o autor afirma que  

Este, na verdade, identifica-se naturalmente ao universo único da publicidade 
através da mídia, ou seja, à utilização de mídia paga por meio da compra de 
espaços predeterminados e vendidos como tais, para a veiculação de 
mensagens de caráter comercial. (DORDO, 2007, p. 24) 

 

Para um maior entendimento sobe esse estudo, é necessário 

delinearmos alguns pontos dos meios de comunicação. Acerca disso, Tamanaha 

(2011, p. 61) diz que os meios de comunicação escolhidos para veicular uma 

campanha “devem atender ao objetivo definido de alcance do público-alvo com a 

intensidade necessária (frequência média) e durante o período estabelecido da 

veiculação (continuidade).”  

O autor Sant’Anna (2002, p. 208) cita a imprensa como instrumento 

publicitário, e que está intimamente ligada à história da publicidade. Nos dizeres do 

referido autor “a imprensa constitui um meio de publicidade que se dirige 

essencialmente ao indivíduo isolado”, e acrescenta,  

Os anúncios de imprensa atingem, aproximadamente, todas as pessoas cujo 
padrão de vida está acima do nível de subsistência e que constituem, pois, um 
mercado proveitoso para o anunciante. (SANT’ANNA, 2002, p. 208) 

 

Quanto ao rádio e a televisão, Sant’Anna (2002, p. 218) afirma que “são 

meios de publicidade que, em muitos casos, se revelam de uma eficiência 

extraordinária”. Nesse sentido, o doutrinador diz que “a palavra e a vista são os meios 

de comunicação importantes, aqueles que são mais fáceis de empregar para 

persuadir ou sugerir e também para demonstrar qualquer coisa a alguém”.  

Já em relação à publicidade no cinema, Sant’Anna (2002, p. 235) alega 

que ela pode ser realizada de duas formas, como sendo pelo diapositivo (slide) ou 

pelo filme, que vem sendo utilizado sucessivamente, devido ao aproveitamento do 

material feito para ser usado na televisão.  Segundo o autor em questão, “a 

publicidade cinematográfica tem a vantagem de atingir as grandes massas de 

população que diariamente enchem as casas de espetáculo”. O cinema ainda tem 

certa vantagem como veículo publicitário, pois ele tem total atenção do consumidor, 

já que ele possui sua atenção totalmente voltada para o produto. 
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Por fim, importante citar o outdoor como um dos veículos mediáticos 

tradicionais. Considerada como uma publicidade ao ar livre, ela se difere das demais 

veiculações. Do ponto de vista de Sant’Anna (2002, p. 235, grifo do autor), “enquanto 

o folheto, o rádio, a TV, etc. vão à residência do consumidor, o jornal e a revista são 

comprados de motus proprio, o cartaz e o luminoso são percebidos de passagem, nas 

vias públicas, mais ou menos casualmente”. Porém, acrescenta o autor, “pelo seu 

tamanho e pelas cores (e o luminoso pelo fulgor) exercem impacto sobre o público e 

pela repetida exibição conseguem influir, fixar uma mensagem breve e veicular uma 

impressão”.  

Passados os apontamentos acerca das mídias chamadas de 

tradicionais, importante analisar as principais características e pontos pertinente 

acerca das mídias alternativas, para utilização publicitária ou de comunicação, que 

será analisada na próxima seção. 

 

5 ANÁLISE DAS MÍDIAS ALTERNATIVAS NO SHOPPING 

 

Como foi visto ao longo deste trabalho, as empresas precisam cada vez 

mais investir em novas mídias, a fim de alcançar um poder maior de direcionamento 

do que as mídias tradicionais, devendo acompanhar as constantes mudanças no 

comportamento dos consumidores. Nesse sentido, pode-se afirmar que  

Alguns dos profissionais de marketing da atualidade acreditam que as formas 
de mídia tradicionais como a televisão, os jornais, as revistas e o rádio não 
são mais tão eficazes em promover vendas quanto o eram no passado, porque 
os mercados estão mudando e a mídia precisa chegar aos melhores clientes 
potenciais do produto de maneira muito mais seletiva. (BUMBA; SISSORS, 
2003, p. 23 apud CECÍLIO; MATTAR, 2009, p. 33). 

 

Dito isto, observa-se que mídias de massa já não surtem finalidade em 

algumas situações. Nesse sentido, pode-se dizer que  

Devido à evolução constante observada ao longo da história, era de se esperar 
que os próprios meios de comunicação também se desenvolvessem cada vez 
mais. Com o avanço da tecnologia, seguido pelo desejo de revolucionar o 
conceito da comunicação em massa, foi possível aproveitar uma nova 
ferramenta de divulgação. (KESKE et al., 2013, p. 2). 

 

Em virtude da globalização, da facilidade de obter informações e da 

agilidade em que as notícias correm, o consumidor passou por uma mudança cultural, 

sendo as massas divididas em grupos menores, sendo necessário que os 

empresários direcionem as mídias específicas para determinado grupo. Assim, as 
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mídias alternativas surgem como meio criativo com o objetivo de alcançar os 

resultados com maior precisão. Desta feita, importante destacar o pensamento de 

Fraga (2012) acerca da mídia alternativa. 

Entende-se então que a mídia alternativa não é apenas um formato, mas um 
novo conceito de como trabalhar a informação na construção da mensagem 
que se deseja fazer entendida pelo consumidor final, e em como o conteúdo 
transmitido gera um novo comportamento neste consumidor. Esta nova mídia 
também está associada às mudanças de comportamento da economia e dos 
hábitos do consumidor, na maneira com que a nossa sociedade de consumo 
se organiza e que possibilita novas perspectivas de segmentação e alcance 
das novas ferramentas de comunicação. (FRAGA, 2012, p. 274). 

 

Na opinião de Dordor (2007, p. 25), a oposição entre mídias e mídias 

alternativas se encontra nas suas formas de utilização, de conteúdo, e de intenções 

de informação. Desta feita, o autor afirma que “cada vez mais o meio e a mensagem 

se confundem, definindo novas técnicas que vêm competir com o estilo publicitário da 

mídia clássica”, e acrescenta o doutrinador, “essas novas abordagens constituem o 

universo da mídia alternativa, o qual, com seus segredos e evolução, vai se revelar 

ao aprofundar os atributos da publicidade mediática”.  

As mídias alternativas são destinadas a um determinado tipo público, 

sendo divulgada para um menor número de pessoas, diferentemente das mídias 

tradicionais. Esse público já não é alcançado pela mídia de massa, sendo a mídia 

alternativa veiculada com o objetivo de levar a marca para perto do segmento 

escolhido. Sendo assim, importante destacar que 

O tipo de mídia a ser usado é escolhido através do perfil do consumidor que 
se deseja atingir e são distribuídas em locais onde esse público-alvo está 
situado com maior freqüência. Por exemplo, se a intenção do anunciante é 
focar em um público mais jovem, as mídias a serem pensadas serão aquelas 
que podem se inserir em bares, festas ou faculdades. (CECÍLIO; MATTAR, 
2009, p. 34). 

 

Segundo Dordor (2007, p. 25), as mídias alternativas são classificadas 

em duas famílias distintas: a mídia alternativa de divulgação e mídia alternativa de 

fixação. Enquanto a primeira se assemelha um pouco as mídias, já que “organiza o 

maior número possível de impactos (cobertura ideal)”, e utiliza outros veículos de 

distribuição, porém, é controlada diretamente pela empresa, a segunda diz respeito a 

um “conjunto de relacionamentos individuais ou coletivos que, sem ela, não teriam 

podido existir”, conforme determinado tempo e lugar.  

De acordo com Silva (2005, p. 1), alternativo é o “planejamento que 

teve de ser adaptado em função dos ajustes e interesses do mercado e adequação 
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de verbas.” Desta feita, a mídia alternativa é um meio de veiculação da comunicação, 

no qual existem várias formas e formatos em todos os mercados, porém, não possui 

o formato nem característica de televisão.  

Um dos destaques da mídia alternativa é de que ela tem o seu foco em 

chamar a atenção do consumidor e fazê-lo interagir com a propaganda (Imagem I). 

São exemplos de mídia alternativa de divulgação as publicações, mailings (enviados 

pelo correio), prospectos (ou folhetos distribuídos por correio ou outras empresas de 

distribuição), panfletos e a embalagem do produto. São exemplos de mídia alternativa 

de fixação, também chamada de “ponto a ponto”, as conferências, eventos, feiras, 

mecenato e a web. 

 

 
Imagem I – Mídia alternativa interativa. Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

De acordo com Cecílio e Mattar (2009) as mídias alternativas são 

caracterizadas 

Por campanhas muito inovadoras e criativas, que fogem do que é comum e 
atingem o consumidor de maneira inesperada, diferente do que acontece nas 
mídias tradicionais, que o público-alvo já sabe que as mídias estão cheias de 
anúncios, e que nas horas certas – como, por exemplo, na televisão, os 
telespectadores já sabem que nos intervalos comerciais que separam os 
blocos dos programas – as propagandas irão aparecer. (CECÍLIO; MATTAR, 
2009, p. 37). 

 

Sendo assim, pode-se afirmar que os pontos apresentados pelos 

autores são alguns dos fatores que são preponderantes na escolha de uma nova 

opção para conquistar o consumidor, cada vez mais exigente e seletivo. 
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É certo dizer conforme as evoluções tecnológicas, as mídias sofreram 

certas mudanças. E o consumidor possui a consciência de que essa mudança vem 

ocorrendo sistematicamente. Dessa forma, se faz necessário examinar a aceitação do 

consumidor quanto às mudanças das veiculações das publicidades.  

Nesse sentido, os Shoppings Centers utilizam cada vez mais mídias 

alternativas, em consonância com o avanço da tecnologia e com a facilidade de obter 

informações. Assim, pode-se observar que estes estabelecimentos utilizam mídias 

não convencionais, que ocupam espaços dentro do seu ambiente, com o intuito de 

atrair a atenção do consumidor. 

Essas mídias são postas em diversos locais que não possuíam 

qualquer utilização para esse fim, ou eram subaproveitados, como por exemplo, nas 

mesas de alimentação (Imagem II), banners na praça de alimentação, escadas 

rolantes (Imagem III), dentre outros.  

 

  
Imagens II e III – Mídia alternativa nas mesas de alimentação e escadas rolantes. 

Fonte: acervo pessoal da autora. 
 

É cada vez mais comum observar que a mídia está se inserindo no 

espaço do consumidor, até mesmo nos momentos de lazer. Ao chegar a um shopping 

e adentrar em uma loja nos deparamos com adesivos pelo chão anunciando algum 

novo produto (Imagem IV), ou ainda ao adentrar nos banheiros públicos há postais 

publicitários dispostos nas paredes e elevadores adesivados (Imagem V). Enfim, são 

vários os lugares no qual a mídia alternativa está presente no ambiente do shopping. 
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Imagens IV e V – Mídia alternativa em adesivos pelo chão e elevador.  

Fonte: acervo da autora. 
 

Um espaço utilizado pelo Goiânia Shopping para divulgação de mídia 

alternativa é nos carrinhos de bebês (Imagem VI), que ficam dispostos pelo shopping 

para utilização do consumidor, trazendo grande apelo visual para a marca e sendo 

visualizada tanto por quem se utiliza do carrinho, tanto por quem passa próximo a ele. 

 

 
Imagem VI – Mídia alternativa nos carrinhos de bebês. 

Fonte: acervo da autora. 
 

Pode-se dizer que os shoppings centers são locais propícios para 

propagandas criativas por serem locais de lazer no qual o consumidor está pré-
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disposto a comprar, assim como para novidades, já que muitos vão ao shopping em 

busca de novidades do mercado. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com a saturação das mídias comuns, como por exemplo, televisão, 

rádio, outdoor, fica cada vez mais difícil impactar o consumidor. Mas com o 

planejamento e as estratégias de mídia, que irão, se ajusta a verba disponibilizada 

pelo cliente, é possível atingir o público específico. 

As novas mídias, chamadas também de mídias alternativas, têm sido 

uma solução, já que o custo de produção e veiculação é bem menor e acabam 

causando impacto no consumidor. Segundo Fraga (2012) as mídias alternativas são 

uma solução para os clientes que possuem pouca verba, já que ela é considerada 

como sendo uma comunicação dirigida e com um investimento menor do que das 

mídias tradicionais.  

Apesar de ainda não haverem muitas pesquisas sobre a eficácia destas 

novas mídias, sabe-se do seu retorno, pois é um meio de comunicação 

completamente segmentado. Há uma opção muito diversificada de veículos dentro 

das mídias alternativas, e uma dessas opções é a mídia em disposta nos shopping 

centers, que consiste em anúncios veiculados nos banheiros públicos, escadas 

rolantes, elevadores, em adesivos pelo chão, dentre outros lugares. 

A partir da coleta de fotografias em torno do Goiânia Shopping, na 

capital goiana, bem como da realização de um estudo bibliográfico, foi possível chegar 

a conclusões inicias acerca da mídia alternativa. 

Inicialmente observou-se que o Goiânia Shopping se utilizou de 

diversos espaços para dispor de mídias alternativas tais como: cancela de 

estacionamento, mesas na praça de alimentação, escadas rolantes, elevadores, chão 

do shopping e carrinho de bebê. Diferenciando-se das mídias comuns e com o 

propósito de realizar uma propaganda mais descontraída. Pode-se dizer que o apelo 

visual é uma das características desse tipo de mídia. 

Verificou-se que o shopping apostou na utilização de novos formatos, 

cores diferenciadas e locais inusitados, com o intuito de chamar atenção do 

consumidor. Com um fluxo médio de 750.000 pessoas/mês no Goiânia Shopping, 
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pode se estimar o potencial do uso de mídias alternativas e a sua eficácia em obter o 

objetivo proposto para com o público frequentador.  

Conclui-se que este trabalho não esgota a temática. Sendo necessário 

e preciso maiores estudos quanto ao assunto, como forma de aprimorar, incentivar e 

impulsionar o desenvolvimento das mídias alternativas por parte dos empresários e 

profissionais do meio, a fim de aperfeiçoar e utilizar essas novas mídias para um 

mercado em constante mutação. 
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A PRÁTICA DO TURISMO PEDAGÓGICO NA ESCOLA CHRISTIANO 
ALTENFELDER SILVA 

THE PRACTICE OF TEACHING IN SCHOOL TOURISM CHRISTIANO 
ALTENFELDER SILVA 

Irlene Socorro Pereira5 
Rosiane Dias Mota6 

Arédio Teixeira Duarte7 
 

RESUMO: O turismo pedagógico é uma atividade desenvolvida no âmbito escolar que 
desperta nos alunos o interesse por aspectos naturais e culturais da localidade. Tem-
se com a presente pesquisa teve o objetivo de analisar as atividades ligadas ao 
turismo pedagógico na Escola Christiano Altenfelder Silva e, o interesse/envolvimento 
de professores e alunos nos passeios enquanto prática pedagógica. Utilizou se como 
instrumentos de investigação a pesquisa bibliográfica, e a aplicação dos questionários 
semiestruturados. Tem-se como resultado a identificação da satisfação dos alunos em 
participação nos passeios e a percepção das mudanças obtidas com os mesmos e 
uma leitura do professor quanto aos projetos de visitas pedagógicas da escola tendo 
em vista a melhoria da qualidade de Ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo Educacional. Escola Pública. Educação. Lazer. 
 
SUMMARY : The educational tourism is developed in the school activity that arouses 
students' interest in natural and cultural aspects of the locality. It has been with this 
project to analyze the activities related to teaching tourism in School Christiano 
Altenfelder Silva and interest / involvement of teachers and students on tours while 
teaching practice. Were used as instruments of research literature, and the application 
of semi-structured questionnaires. Has resulted in the identification of student 
satisfaction in sharing rides and perception of changes obtained with the same and a 
reading teacher and educational visits to the school projects aimed at improving the 
quality of education.  
 
KEYWORDS: Educational tourism. Public School. Education. Leisure. 
 
 
INTRODUÇÃO 

                                                           
5 Bacharel em Hotelaria. 
6 Docente no Ensino Superior. Turismóloga. Doutora em Geografia. 
7 Docente no Ensino Superior. Administrador. Doutor em Educação. 
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O turismo moderno surgiu no contexto da Revolução Industrial no 

século XVIII. Na ocasião grandes mudanças sociais ocorreram, assim como, houve o 

desenvolvimento do transporte ferroviário e da navegação a vapor. Neste contexto, a 

primeira viagem organizada que se tem relato foi a realizada por Thomas Cook na 

Europa, Rejowski (2002). A atividade turística mudou a maneira da sociedade pensar 

sobre seus próprios deslocamentos. 

Para fins desta investigação adota-se como conceito de turismo á 

“Soma de relações e de serviços resultantes de um câmbio de residência temporário 

e voluntário motivado por razões alheias a negócios ou profissionais” (OMT apud DE 

LA TORRE, 1992, p.19). Dessa forma, o turismo consiste em viagens motivadas pelos 

interesses do homem. Esta é alheia ao tempo de permanência de grupos e pessoas. 

Com o desenvolvimento dos meios de transportes e comunicação a 

prática das viagens passou a atingir classes menos favorecidas, se tornando uma 

atividade econômica organizada no século XIX (FERNANDES & COELHO, 2002). No 

início deste século a concepção de viagem era voltada para o turismo de lazer, 

posteriormente essa realidade mudou com a segmentação turística, que tinha a 

intenção de atender as distintas motivações e necessidades dos turistas. 

De acordo com o Ministério do Turismo (s/d) entre segmentos turísticos 

existentes pode-se destacar, dentre outros, o turismo cultural, de negócios e eventos, 

de lazer, rural, religioso, de saúde, e pedagógico. Esta variedade aumenta conforme 

muda a necessidade humana. 

Dentre as segmentações turísticas existentes em São Paulo pode-se 

destacar a prática do turismo pedagógico feita em escolas, colégios, faculdades e 

universidades. Deste modo tem-se como Objetivo Geral desta investigação analisar 

as atividades ligadas ao turismo pedagógico na Escola Christiano Altenfelder Silva e, 

o interesse/envolvimento de professores e alunos nos passeios enquanto prática 

pedagógica. Tem-se como Objetivos Específicos identificar o processo de 

planejamento das atividades de turismo pedagógico na escola estudada; analisar a 

receptividade da proposta de turismo pedagógico por parte dos professores; investigar 

o resultado das atividades de turismo pedagógico junto ao alunado. 

O presente texto está estruturado em metodologia, revisão 

bibliográfica, resultados e discussão e, conclusão. 
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METODOLOGIA 

 

Utilizou-se como metodologia no desenvolvimento da presente 

investigação o estudo de caso por meio de uma pesquisa quali-quantitativa. O estudo 

de caso de acordo com Stake “é um sistema integrado. Não e necessário que as 

partes funcionem bem, os objectivos podem ser irracionais, mas é um sistema” (2005 

p.16) deste modo, para a escolha deste o método fez-se necessária a compreensão 

das perguntas a serem respondidas nesta investigação. Neste âmbito, Yin (1989) 

explica que o método “Estudo de Caso” permite responder indagações específicas 

que permeiam as interrogações “Como” e “Por que”. 

Os procedimentos metodológicos se dividiram em quatro fases na 

primeira, identificou-se qual a escola da Zona Sul de São Paulo possuía ações de 

turismo pedagógico. Ao identificar que a Escola Christiano Altenfelder Silva possui 

estas atividades, entrou-se em contato com a mesma. A esta foi solicitada autorização 

para a realização do estudo de caso. De posse da autorização (Apêndice A), na fase 

seguinte realizou-se o levantamento bibliográfico. 

Na terceira fase realizou-se uma vivência na escola por um período de 

90 horas distribuídas nos meses de agosto a novembro. Durante esta vivência 

realizou-se atividades de apoio pedagógico na biblioteca e nas aulas de reforço. Neste 

período elaborou e aplicou se três questionários como ferramentas investigativas para 

a coleta dos dados necessários (Apêndices B, C e D).  

Estes questionários foram aplicados a diretora da unidade, a 10 

professores que ministram aulas tanto no ensino fundamental quanto no ensino 

médio, e a 50 alunos das turmas do 5º ano do ensino fundamental, 1º e 3º ano do 

ensino médio. A escolha das turmas e o número de questionários tiveram como critério 

a disposição dos sujeitos de pesquisa em participar da mesma, e os sujeitos presentes 

na instituição nos dias destinados a aplicação dos questionários. Na última fase fez-

se uma tabulação e interpretação dos dados coletados para este estudo de caso. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

As primeiras evidências de viagens voltadas para um turismo 

pedagógico surgem a partir do XVIII. Jovens de famílias ricas viajavam com o objetivo 
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de ampliar o conhecimento que posteriormente contribuiria para a carreira profissional 

dos mesmos, de acordo com Bonfim (2010). De acordo com a autora tal prática na 

viagem se desenvolvia em camadas mais favorecidas, eram denominadas de 

“Viagens de Estudo” e estes jovens tinham a companhia de professores. 

Esta prática, de acordo com Beni (2002) trata-se de uma atividade 

pedagógica que contribui para o processo de ensino-aprendizagem. O autor explica 

que assim como no Brasil, em outros países como nos Estados Unidos o turismo 

pedagógico está presente em Universidades e Colégios e, tem a presença de 

professores e instrutores durante toda a viagem. Inicialmente o turismo pedagógico 

tinha como objetivo a observação dos locais visitados – cultura e história -, contudo 

distante da perspectiva interdisciplinar, Bonfim (2010). 

A autora explica que “o que se apresenta hoje como turismo 

pedagógico, compartilha com a ideia de uma educação diferenciada, voltada 

principalmente aos interesses de um mundo, da busca da qualidade de vida e da 

conservação de bens e recursos naturais, culturais e ambientais” (BONFIM, 2010, 

p.122-123). Na atualidade o turismo pedagógico, se afirma como um diferencial 

educativo, que prioriza a formação do cidadão por apresentar uma leitura crítica da 

realidade. 

Sobre a relação da formação da cidadania e o turismo pedagógico 

Vinha et.al. (2005, p.2) afirma 

Um dos principais sentidos ligados ao turismo pedagógico está na 
possibilidade de ampliação das demandas dos estudantes, pois a escola em 
geral centra suas atividades nas demandas dos professores, esquecendo-se 
que os estudantes precisam de envolvimento ativo para a construção do 
conhecimento e da formação da cidadania. 

 

O turismo pedagógico, diferentemente do turismo de lazer, ocorre no 

período de baixa temporada, nos meses letivos. De acordo com Ansarah (2005) esse 

tipo de turismo tem como objetivo é levar o aluno a ter uma percepção de novos 

espaços, e este sujeito terá maior conscientização dos problemas ambientais e sociais 

dos locais visitados. 

De acordo com Bonfim (2010, p.123) “busca se estabelecer, portanto, 

uma ligação entre a atividade de turismo e a pedagogia, entendendo esta última, como 

responsável pelos instrumentos utilizados no processo de aprendizagem, objetivando 

mais qualidade na educação”. Deste modo, o lazer pode ocorrer, mas, este é 
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direcionado a atividades extraclasses como uma “nova prática pedagógica”, com o 

interesse no desenvolvimento social do alunado. 

Valoriza-se, desse modo, o turismo como uma atividade aproveitada 

para o ensino. Pois o espaço turístico transforma-se em um espaço educacional. Para 

a autora, no turismo pedagógico “a aula ganha vida”, a presença do aluno em outro 

espaço contribui para a discussão do local e de sua realidade, distante de qualquer 

possibilidade de alienação. 

Da mesma forma que no turismo o fator deslocamento é fundamental 

para existência do turismo, no turismo pedagógico o deslocamento é primordial devido 

a saída do aluno do seu ambiente cotidiano (BONFIM, 2010). Esta saída nem sempre 

é para longas distâncias, pode ser para museus, parques, zoológicos entre outros 

destinos. 

Esta prática é apoiada na corrente pedagógica de Célestin Freinet, no 

qual defende a ampliação do olhar do alunado para fora da escola (FREINET, 2004). 

O turismo pedagógico para este autor proporciona a criação de ambientes/situações 

que corroboram para o desenvolvimento do aluno.  

De acordo com Bonfim (2010) o turismo pedagógico contribui para com 

os pilares da educação, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver, e aprender a ser. Com a prática do turismo pedagógico a autora afirma que 

pode se desenvolver distintas habilidades nos alunos ora no planejamento, ora na 

viagem e ora no retorno. Habilidades como organização, iniciativa e participação são 

desenvolvidas. 

A autora explica que outra habilidade desenvolvida no aluno é a de 

interação entre alunos e entre professor e aluno. Paulo Freire (1996) explica que a 

aprendizagem se dá pelo caminho da construção, da interação. Este autor esclarece 

que aprender está distante da concepção da memorização. A socialização é 

considerada fator relevante na construção do conhecimento. 

A realização de atividades de turismo pedagógico feitas de maneira 

interdisciplinar desperta os alunos para compreenderem a possibilidade da solução 

de problemas de sua realidade social. Para que esta proposição de atividade 

interdisciplinar funcione é necessário que seja uma atividade realizada pelo coletivo, 

todos os professores envolvidos, e que faça parte da proposta de ensino-

aprendizagem da escola. 
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De acordo com a autora é importante apresentar aos alunos os 

objetivos das viagens, sua correlação com o conteúdo, e os benefícios da atividade 

com relação aos conhecimentos adquiridos. Vinha et. al. (2005) explica que a 

atividade de turismo pedagógico deve ser planejada e formada por equipes 

multidisciplinares. 

A autora citada afirma que o planejamento de uma atividade de turismo 

pedagógico é formado de três fases planejamento (fase da organização), execução 

(visita e desenvolvimento das atividades na mesma), atividades de retorno 

(sistematização dos dados e discussão dos pontos relevantes da visita). Este 

processo é desenvolvido pela direção pedagógica da escola juntamente com o corpo 

docente. Atualmente existem agências especializadas no desenvolvimento de tais 

atividades pedagógicas. 

Desse modo, a presente investigação ocorreu na Escola Christiano 

Altenfelder Silva8. Esta se situa na Zona Sul de São Paulo (Sub-prefeitura da Capela 

do Socorro, próximo ao Jardim São Bernardo e divisa com a Vila Natal. Em 2010 a 

Unidade escolar passou por uma reforma e ampliação. O espaço ampliado em Agosto 

2011, possui 18 salas de Aula, 01 sala de informática, 01 sala dos professores, 01 

sala da coordenação pedagógica, 01 sala da Diretoria, 01 sala da Secretaria, 01 sala 

de Educação Física, 01 Pátio Coberto, 01 Quadra Poliesportiva, 01 sala de Vídeo, 01 

Biblioteca/sala de leitura tem ainda Cozinha, refeitório, laboratório, almoxarifado, 

deposito, vestiários, banheiros masculinos e feminino. 

A Escola possui aproximadamente três mil alunos. E conta com 51 

professores, além de 14 professores eventuais, 01 readaptado e 01 da Escola de 

família. O corpo administrativo e operacional é integrado por 05 agentes de 

organização Escolar, 01 designado Secretário de Escola desta Unidade, 02 agentes 

de serviços Escolares, 01 Auxiliar de serviços, 01 ocupante de Zeladoria, 04 Auxiliares 

de Serviços, 01 Auxiliar administrativo. A escola possui, além destes o Diretor, uma 

Vice Diretora, um Coordenador. 

A prática do turismo pedagógico na Escola Christiano Altenfelder Silva 

Bonfim é realizada conforma recomenda Bonfim (2010). Para a autora é necessário 

                                                           
8 A escola que leva o nome do seu fundador Chrisitiano Altenfelder Silva, nascido, em 15 de fevereiro 
de 1899. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela faculdade de Direito de São Paulo, 
pertenceu a turma que teve Ruy Barbosa como paraninfo e a quem o Celebre Jurista dedicou-se sua 
Oração aos moços. 
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que as atividades de turismo pedagógico façam parte do Projeto Político Pedagógico 

da escola.  

A decisão dos destinos é tomada pela Diretoria da Escola juntamente 

com a Secretaria de Educação. O Coordenador do Médio e Fundamental juntamente 

com os professores faz o planejamento dos passeios/viagens após receberem a 

relação dos locais definidos pela diretoria. Isso se dá durante as reuniões de 

planejamento, que ocorrem no início do semestre. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foi aplicado um questionário semiestruturado com a diretora da 

escola, esta é graduada em letras e pedagogia, possui pós-graduação Lato Sensu em 

Linguística e Literatura. Questionou-se sobre de onde surgiu a proposta de fazer os 

passeios com alunos. A diretora respondeu que estes nasceram da necessidade dos 

alunos conhecerem outros ambientes de aprendizagem.  

A diretora explicou que o apoio da direção da escola consiste em 

organizar as turmas, e que esta iniciativa é uma estratégia motivadora, que leva o 

aluno a fazer uma outra leitura de mundo. Ela explica que os alunos fazem a 

interdisciplinaridade relacionando as disciplinas e a visitas por meio de discussões, 

levantamento de hipóteses, produção de textos de opinião. 

De acordo com a diretora a avaliação da escola quanto a mudança de 

comportamento dos alunos após os passeios está centrada na aquisição de 

argumentos nos temas envolvidos nas atividades. De acordo com ela os passeios 

visam a apropriação de outros conhecimentos para a sua formação de cidadão. 

A diretoria da escola comunica aos pais sobre os passeios por meio 

de comunicados, e as autorizações são entregues a secretaria que organiza a lista 

dos autorizados. A escolha dos locais visitados é feita pela SEESP (Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo). Entre os locais visitados a diretoria citou 

Catavento, Museu do Futebol e o Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

No que se refere ao comportamento dos alunos durante as visitas, a 

diretora afirmou não ter qualquer dificuldade sobre eles, pois os professores das 

turmas envolvidas são escalados para auxiliar na visita. Estes professores são 

preparados para a visita por meio de discussões da Orientação Técnica (O. T.). Todos 

os projetos para a realização da visita são construídos pela SEESP. Esta última apoia 
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financeiramente as visitas, somente àquelas direcionadas ao lazer são custeadas 

pelos alunos. 

Foram aplicados questionários semiestruturados com 10 professores 

na escola estudada.  Foram entrevistados 5 homens e 5 mulheres. No que se refere 

a faixa etária dos professores entrevistados destes 30% possuem entre 36 e 45 anos, 

20% tem entre 26 e 35 anos, outros 20% possuem entre 46 e 55 anos, 10% tem entre 

18 e 25, e o restante 20% não respondeu. 

Dos professores entrevistados 40% são graduados nas áreas de 

exatas e 60% nas áreas de ciências humanas. Destes professores apenas 20 % 

possuem pós-graduação.  O corpo de professores entrevistado ministra as disciplinas: 

matemática, português, inglês, física, artes, sociologia e história, em turmas que vão 

a partir do 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. 

Questionou-se aos professores quais eram os passeios que a escola 

fazia. Estes informaram que 22% os alunos visitaram teatros, 23% o Sítio Rincão, 31% 

Hopi Hari, 5% Rio Tietê, 5% Sesc e 14% museus (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1:  Quais os passeios que a Escola faz – 2013 (%) 

Fonte: PEREIRA, 2013. 
 

Outro elemento indagado foi quanto ao objetivo dos passeios. De 

acordo com os professores estes possuem objetivos variados, como 

entretenimento/diversão/lazer, cultural, integrar o aluno, desenvolver o ensino além da 

escola, vivenciar o meio ambiente, envolver os alunos em outros temas fora do 

ambiente escolar. Para os entrevistados isso é importante porque gera uma 

expectativa de lazer à crianças e adolescente que, devido as condições da 

comunidade onde residem, da pouca oportunidade de conhecerem lugares, passam 

a ter acesso a ambientes que favorecem além do lazer (parques) e também ambientes 
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culturais (teatros e museus). Dessa forma estes alunos passam a ter acesso a 

atividades que leva ao conhecimento de temas variados, a exemplo pode-se citar uma 

visita feita ao Rio Tietê. Nesta os alunos passaram a ter maior conscientização sobre 

o tema sustentabilidade e da necessidade de preservação do meio ambiente. 

No item receptividade dos alunos quanto as visitas propostas todos os 

professores entrevistados afirmaram que os passeios são bem recebidos pelo 

alunado, sendo este um ponto positivo na visão do corpo docente. Os professores 

afirmaram que “os passeios são interessantes, mas caros”, “o passeio cultural gera 

pouco interesse, maior interesse nos passeios de lazer”, “passeios geram expectativa 

e curiosidade”, “os alunos tem acesso a uma opção de lazer não existente no seu 

cotidiano”. 

Esta última afirmação é reflexo da situação social que os alunos estão 

inseridos. Estes residem em uma região, Jardim Santa Fé, localizada na Zona Sul de 

São Paulo (Subprefeitura de Capela do Socorro), próximo ao Jardim São Bernardo e 

divisa com a Vila Natal, fazendo parte da região do Grajaú. Este bairro é conhecido 

por ser um local de grande violência urbana, com ações de tráfico de drogas, roubos, 

assassinatos e furtos. 

Questionou-se aos professores se os mesmos utilizam a oportunidade 

das atividades extraclasse como os passeios para introduzirem os conteúdos de suas 

disciplinas, ou realizarem interdisciplinaridade com outras. Cerca de 90% afirmaram 

utilizar de alguma forma a visita para contextualizar com suas disciplinas, e apenas 

10% não souberam responder. Os professores comentaram que a aplicação de tais 

atividades ora depende da disciplina ora depende do professor, e que as atividades 

são melhores aproveitadas quando as visitas são realizadas nos museus. 

Perguntou-se ainda se os professores perceberam a mudança de 

comportamento dos alunos após as visitas. Cerca de 60% afirmaram que sim, e 40% 

não observaram. Daqueles que observaram as mudanças afirmaram que os alunos 

possuem expectativas dos outros passeios, estes ficam mais interessados nas 

atividades da escola, os alunos ficam mais tranquilos, possuem melhor rendimento 

escolar, tem maior interesse em questionar. 

Ao corpo docente indagou-se também sobre o que é necessário levar 

em consideração quanto a organização do passeio. Para os professores deve-se 

observar a relevância do passeio tanto para os professores quanto para os alunos, 

partindo de uma proposta pedagógica estruturada; a relevância cultural da atividade; 
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autorização dos pais; segurança; conforto; alimentação; cuidados com possíveis 

problemas de saúde; e valor excessivo. 

Procurou-se saber se os professores buscam saber as sugestões dos 

alunos para a escolha dos destinos que são visitados. De acordo com os mesmos não 

há essa preocupação (70%), mas que o maior interesse está ligada a opções de lazer 

como os parques de diversão. 

Outro sujeito entrevistado foi o corpo discente da instituição estudada. 

Foram aplicados 50 questionários semiestruturados com o 5º ano do ensino 

fundamental (23 alunos), o 1º ano do ensino médio (25 alunos) e o 3º ano do ensino 

médio (2 alunos). Entre os sujeitos entre entrevistados 20 são do sexo feminino e 30 

do sexo masculino. 

Dentre os entrevistados 48% estudam no turno vespertino, e 52% no 

matutino. Questionou-se aos alunos em qual bairro os mesmos moravam e estes 

afirmaram que 2% residem no bairro Arco-íris, 18% na Chácara do Conde, 4% no 

Jardim Alvorada, 4% Jardim Campinas, 16% Jardim Santa Fé, 30% Vila Natal e 26% 

não respondeu (Gráfico 2). 

Tais bairros estão localizados próximo ao bairro da escola, Jardim 

Santa Fé, e estão no mesmo contexto deste bairro. Há com poucas opções de lazer 

para crianças e adolescentes, existem poucas quadras poliesportivas. Estão em uma 

região que favorece o consumo de drogas, a exemplo da maconha que jovens deixa 

a escola para o consumo da mesma. Nesta localidade os programas voltados para o 

incentivo á cultura e ao esporte não atingem com eficiência este público. 

 

 
Gráfico 2: Bairro no qual os alunos residem - 2013 (%) 

Fonte: PEREIRA, 2013. 
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Questionou-se aos alunos o que estes achavam dos passeios, os 

mesmos afirmaram que 66% são ótimos ou bons, 2% muito caros, 4% nunca foram, 

24% regular ou ruim, e 4% não responderam (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3: O que os alunos acham dos passeios – 2013 (%) 

Fonte: PEREIRA, 2013. 
 

Quanto aos locais visitados pelos alunos 26% Sítio do Rincão, 17% 

Sesc, 15% Teatro, 9% Playcenter, 9% Museus, 6% Parques, 5% Hopi Hari, 3% 

zoológico, 3% Gato Azul, 1% Salezopolis, 1% Cinemoteca, 1% Instituto Butantã e 4% 

não responderam (Gráfico 4). Dentre os museus citados estão o Museu Ipiranga, o 

Afro Brasil e a Casa Brasil. E entre os parques estão o Ibirapuera.  

 

 
Gráfico 4: Local visitado pelos alunos 2013 (%) 

Fonte: PEREIRA, 2013. 
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Ao questionar aos alunos qual o local que os mesmos mais gostaram 

24% afirmaram que gostaram do Sítio do Rincão, 13% Playcenter, 11% Teatro, 9% 

Sesc, 6% museus, 6% Hopi Hari, 4% Zoológico, 4% piscinas, 4% todos, 2% Gato Azul, 

2% Parques, 2% Salezópolis, 2% Solo Sagrado e 13% nenhum (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5: Local que os alunos mais gostam de visitar - 2013 (%) 

Fonte: PEREIRA, 2013. 
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ao aluno se alguém já tinha o levado antes nos locais que foram visitados com a 

escola. Cerca de 34% afirmou que sim, e 66% disseram ser a primeira ou a única vez 

que tinham visitado aqueles locais. Aqueles que responderam sim citaram o Sesc, o 
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Indagou-se aos discentes se houve alguma mudança na forma dos 

mesmos pensarem após os passeios. A maioria afirmou que não (66%), e 34% 

afirmaram que sim, ressaltando que aprenderam a interagir mais com os colegas, e 

sobre meio ambiente. Ainda nesta perspectiva de comportamento questionou-se 

sobre a mudança na forma de integração com os colegas após os passeios, acerca 

de 94% afirmou ser positivo o passeio. Pois, o relacionamento com os colegas mudou 

para melhor. Apenas 6% afirmaram não ter tido qualquer mudança. 

No que se refere ao questionamento sobre se os professores 

aplicaram atividades relacionadas aos passeios, acerca de 88% afirmaram que não 
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terem recebido qualquer solicitação por parte dos docentes da instituição, e 12% 

afirmaram que sim, ressaltando que estavam ligadas aos passeios feitos ao Sesc e 

aos museus, e destacaram que entre as atividades aplicadas estão a redação e 

questionários. 

E por último questionou-se o que os alunos gostariam de ser após o 

termino dos estudos. As respostas foram variadas: médico, engenheiro, veterinário, 

milionário, professor, bombeiro, arquiteto, delegado, desenhista, jogador de futebol 

entre outras. Estes são sonhos de alunos que moram em uma comunidade carente 

no âmbito do incentivo ao crescimento profissional. Esta pergunta foi incluída com o 

objetivo de abrir um ponto de discussão que é o papel dos projetos de turismo 

pedagógico na formação destes futuros cidadãos. 

Contribuir para a inserção destes futuros cidadãos em um contexto 

que proporcione novos conhecimentos. Esta consiste em uma oportunidade de 

crescimento pessoal que gera uma expectativa de visão de um futuro melhor, distante 

da realidade sofrida vivida por estas crianças e adolescentes. 

 

CONCLUSÃO 

A melhor maneira de avaliar os recursos de um lugar é sentindo-os. 

Para os Alunos da Escola Christiano Altenfelder Silva Bonfim os passeios são uma 

forma de aproximação com o conhecimento, com a vivencia de mundo, o que criando 

neles a expectativa de um futuro promissor, tirando-os de suas realidades, trabalha 

com sua imaginação e traz alegria. 

O turismo pedagógico ao envolver atividades de lazer torna-se 

atrativo, sendo esperado pela a maioria das crianças. Já o turismo pedagógico 

associado ao turismo Cultural consiste em uma atividade que permite a ampliação das 

ferramentas pedagógicas utilizadas em sala de aula. Ambos devem ser inseridos nas 

escolas públicas e privadas, levando crianças e adolescentes a um maior contato com 

as questões patrimonial. O turismo pedagógico é um eficiente canal de mobilização e 

conscientização de preservação do meio ambiente. 

Contudo, o identificar o processo de planejamento das atividades de 

turismo pedagógico na escola estudada verificou-se que a mesma não consegue 

realizar efetivamente um turismo pedagógico. Há a necessidade de definir uma 
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abordagem pedagógica antes da realização dos passeios. Deste modo, os 

professores conseguirão realizar a interdisciplinariedade efetiva. 

A educação é primordial para o ser humano, desenvolver a 

capacidade de pensar, analisar e resolver conflitos no meio em que vivem. 

Contribuem para constituição de um cidadão de bem. O turismo pedagógico 

desenvolvido de maneira planejada tem a capacidade de, aproximá-los em outros 

contextos sociais mostrando-lhes que há outras realidades fora de sua comunidade 

local. E principalmente, ensina a valorizá-la enquanto cultura local. 
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ENSINO DE “HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA”: BREVE 
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RESUMO: Esse artigo discute a temática do “ensino de história e cultura afro 
brasileira”. Problematizando o preconceito velado que persiste nas nossas relações 
sociais e educacionais, desenvolvemos um trabalho de exploração bibliográfica, 
seguida de análises documentais através de operações procedimentais para buscar 
evidenciar nossas interpretações e compreensões acerca do objeto estudado. Com o 
presente trabalho esperamos contribuir para as diversas discussões historiográficas 
no que tange ao “ensino de história e cultura afro brasileira”.  
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Ensino de História. História e Cultura Afro Brasileira. 
 
ABSTRACT: This article discusses the teaching of history subject and theme “teaching 
of history and african–brasilian culture”, leading to a debate about the existence of 
prejudice that persists in our social and educational relations, with bibliographic 
arguments, containg also through documentary analysis of procedural operatinons that 
show our interpretations and comprehension regarding this subject matter. It is 
expected which this work will contribute to the several historiographical discussions 
about the “teaching of History and african-brasilian culture”. 
KEYWORDS: Education, Teaching of History and Afro-Brazilian History and Culture 
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1 INTRODUÇÃO 

“Somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra” 
Sergio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil) 

 

Buscando aperfeiçoar nosso conhecimento, partimos das coisas mais 

próximas e simples, para entender as mais distantes e complexas. Assim, nosso 

trabalho nos coloca frente a relações sociais que se apresentam de forma conturbada. 

Com tal perspectiva, somos instigados a pensar o ofício do professor na relação direta 

do aperfeiçoamento do ensinar e do construir uma educação mais justa e igualitária.  

Dessa forma, o interesse pelo tema surgiu da nossa prática docente, o contexto 

educacional que envolve o cotidiano escolar e o confrontado com as nossas leituras 

realizadas sobre a educação brasileira e seus problemas. Com isso, temos uma 

educação que é apresentada de uma forma e acontece de outra. E quando falamos 

isso, estamos referindo a um ambiente que ainda carrega elementos que envolvem 

práticas preconceituosas. 

Partindo do princípio de que, os conteúdos relacionados ao ensino de 

“história e cultura afro-brasileira” apresenta –se com pouca ou nenhuma atenção no 

ambiente escolar, chegamos a uma problemática que não se dá de modo aleatório. 

Após a realização de um trabalho heurístico e crítico com as fontes, encontra-se 

fatores que nos colocam frete a uma educação que não contempla a ação democrática 

e formativa e assim, estamos diante de acontecimentos que se dão de modo velado 

e sútil, parafraseando Schwarcz (2001). A autora nos fala de uma relação histórica 

que caracteriza lugares específicos para os tipos sociais e raciais, que segundo ela, 

estrutura as nossas relações cotidianas, ou seja, a nossa cultura. Ainda segundo a 

autora, herdamos do nosso passado colonial, as relações sociais que se ancoram 

dentro da lógica da cor e do status.  

Nessa temática temos a autora Romanelli (2010, p. 19) que defini a 

educação dentro de uma perspectiva histórica, justificando que o entendimento da 

educação, da cultura e das relações sociais, só podem ser compreendidos se levando 

em conta a “herança cultural, evolução econômica e estruturação do poder político” 

do nosso país. Segundo a autora, a nossa “herança cultural” tem condicionado 

diversos fatores sócios - culturais a delimitarem a ordem cultural e política, controlando 

a organização institucional do nosso país de forma que as relações são determinadas 
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a partir da lógica do privilégio e da exclusão dos que não pertencem ao grupo ou 

classe dominante.  

Dessa forma, algumas questões são necessárias para entendermos 

como se dão essas relações que apontamos: Como é tratado o conteúdo de “História 

e cultura Afro – brasileira” no âmbito escolar? Esta concepção está ou não ligada ao 

passado? Partindo do pressuposto que a escola é um local de formação e 

conscientização dos indivíduos, até que ponto os alunos estão sendo reeducados e/ou 

motivados a conhecerem sua herança histórica construída na lógica da miscigenação 

e dos problemas raciais e sociais? Essas e outras questões nos motivam a pensar o 

ensino de história e a temática da cultura afro brasileira no contexto educacional.                                                                            

Com isto, a escolha do tema, tem como recorte temporal o ano de 2010. 

O recorte espacial contempla o Colégio Estadual Jandira Ponciano dos Passos, 

especificamente o conteúdo trabalhado no 7º ano do Ensino Fundamental. Tal escolha 

se justifica pela acessibilidade as fontes e materiais que possibilitam formular nossas 

perspectivas. Tomando aquilo que Marrou (1978, p. 56) nos fala: a produção do 

conhecimento em história se faz em acordo com a documentação disponível, pois “a 

história se faz com documentos”. Dessa maneira o historiador lida com os vestígios 

do passado para entender as relações do presente e se orientar enquanto ser 

temporal, ou seja, ser histórico. 

Fazendo necessária a justificação do nosso recorte temporal e 

espacial, partimos para  nossa discussão temática, refletindo sobre a distância que o 

historiador tem que ter do seu objeto de pesquisa e a proximidade necessária com as 

fontes para desenvolver a pesquisa. Partindo do princípio que não estamos com a 

verdade absoluta, as possíveis repostas a qual somos conduzidos, partem das 

perspectivas teóricas que ancoramos e se localizam naquilo que o historiador Jörn 

Rüsen (2001) chama de carências de orientação temporal, ou seja, resposta para 

nossas indagações acerca da nossa realidade social e cultural.  

 

2 ESCOLA, EDUCAÇÃO, CULTURA E SEUS DILEMAS: UMA DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

O presente artigo se fundamenta em uma perspectiva teórica que 

discute as questões de educação, história e cultura. Partindo das problemáticas 

apresentadas temos em Romanelli (2010) que a escola e a educação brasileira se 

desenvolvem, evoluem e se estruturam em acordo com os fatores históricos do nosso 
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passado colonial e imperial. Portanto, há uma tradição cultural que fornece os 

conteúdos para a escola da atualidade. A autora defende que o estruturar da escola 

não pode ser analisado sem levarmos em conta que as instituições de educação só 

podem ser compreendidas, quando consideramos a “herança cultural, evolução 

econômica e estruturação do poder político” (ROMANELLI, 2010, p.19).  

Ancorando-nos nas definições da autora, percebemos que os valores 

aplicados a educação e a escola são de ordem cultural e político, a organização 

escolar e o sistema educacional controlam as relações sociais dos indivíduos 

determinando o que deve ou não ser ensinado. Se observarmos atentamente, cultura 

e história tornam-se fatores que traduzem a singularidade da educação brasileira. A 

autora Romanelli (2010, p. 15) define que as educações em nossas instituições são 

contraditórias, pois atende as necessidades por um lado, mas por outro torna-se 

defasada e ineficaz por não primar por uma ação que respeite as diferenças. Ainda 

com Romanelli (2010, p. 22 e 23), no Brasil a educação é marcada pelos 

desnivelamentos e diferenças sociais. Frente a isso, percebemos que as experiências 

culturais estão estigmatizadas pela lógica de exclusão e mesmo de discriminação. 

Nesses moldes a educação torna-se um instrumento de controle e dominação que 

legitima um poder, que quer garantir a lógica da dominação.  

Assim, temos fatores no âmbito educacional e cultural que são vistos 

como aspectos de exclusão de cultura e de indivíduos. DaMatta (1986) define que a 

cultura é um conjunto de ações que possibilita os vários grupos humanos 

estabelecerem códigos e condutas para viverem juntos ou separados. A cultura em 

seu universo  simbólico é constituída de elementos dentro de um processo de 

representação que dá forma e sentido aos objetos materiais, imateriais, sociais e 

ideológicos, que permitem variados grupos viverem dentro de uma mesma totalidade 

geográfica e temporal, podendo se caracterizar de forma a desconsiderar aquilo que 

não faz parte do seu universo.  

A partir disso, compreendemos a cultura como sendo uma 

manifestação universal na existência humana. Embasados na perspectiva teórica de 

Geertz (1978), para construir uma discussão que apresente o conceito de Cultura, 

compreendemos que “as teias” de significação e do sentido das práticas humanas 

estão relacionadas ao que elas tomam como certo ou errado. Tomando essa 

perspectiva teórica, estabelecemos uma crítica para perceber os fundamentos das 

concepções preconceituosas e discriminatórias que existem em nosso país. Em 
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função disto, entendemos que a lei 10639/03 tem efeito direto no âmbito escolar. 

Assim, refletimos que um estudo sobre o processo histórico seguido de uma relação 

prática e objetiva, possibilita compreendermos até onde estão estruturadas as ações 

pré-conceituais e discriminatórias do nosso passado em relação com o presente.  

A cultura também tem se mostrado em um aspecto de contínua 

mudança e adaptação, ela sempre se organiza adequando-se aos novos contextos, 

embora não perca seu caráter de permanência e estabilidade. Assim, segundo Sarah 

Taleb Rassi (2004), a cultura possui um sistema lógico e coerente que determina suas 

próprias características, determinando o rumo de nossas vidas. A partir disso 

Concordamos com Roger Chartier (1995) ao afirmar que a cultura é algo complexo e 

utiliza dos próprios objetos que circulam na sociedade, para estabelecer regras e 

condutas. Lembrando que é o indivíduo humano que toma isto como prática e produz 

representações para reafirmar a mesma e direcionar a conduta dos grupos.  

Perante isto, percebemos a cultura como uma experiência teórica e 

prática cotidiana que caracteriza a nossa existência enquanto ser histórico segundo 

Rüsen (2001) . Dessa forma, entendemos que a cultura estabelece os seus critérios 

de renovações e inovações no processo adaptativo que compõe a atual estrutura 

global e dentro desse processo a sociedade produz seus mecanismos adaptativos 

para também vencer e reelaborar novas formas de adaptação. Segundo DaMatta 

(1986), a cultura e a sociedade são elementos constituintes  da existência e prática 

humana, cada um tem sua dimensão e especificidade, entretanto, ambos determinam 

as características de cada grupo ou conjunto de indivíduos em um determinado tempo 

e espaço. 

Recorrendo mais uma vez a Schwarcz (2001), entendemos que a 

cultura no Brasil se define em uma relação histórica que estabelece lugares 

específicos aos tipos sociais e raciais em acordo com o seu poder aquisitivo e 

influência social. Segundo a autora, herdamos do nosso passado colonial, as relações 

sociais que estão ancoradas na lógica da cor e do status. Para Foucault (1979), isto é 

algo que está legitimado na estruturação do poder, que por sua vez, estabelece a 

lógica da dominação e exclusão. Por mais que pareça natural, as relações de 

identidade, cultura, discriminação e estruturação institucional, ganham legitimidade a 

partir das mobilidades sociais. Há “uma prática social e, como tal, constituída 

historicamente” (FOUCAULT, 1979, p. X) ganha legitimidade nos textos, leis e 

discursos de convencimento social. Com tais referências, a questão do ensino de 



RODRIGUES, F.R., CAETANO, M.D.; GOMES, W. S.. Ensino de “História e Cultura Afro-brasileira”:... 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume V. Número 1. Ano 3 - 2016/1 - ISSN 2358-6079 44 

“história e cultura afro brasileira”, se insere na relação de poder e de exclusão como 

apontamos acima.  

Dando continuidade em nossas análises, aprofundamos na 

problemática: “houve e ainda há discriminação racial no Brasil ?”, este é um fato que 

não podemos negar na sua totalidade. Temos no Brasil, um caso particular de 

discriminação que coloca as questões de preconceito e discriminação em um campo 

minado. E por que minado? Se olharmos para nossa legislação, notaremos que o 

preconceito e a discriminação são atos e ações penalizadas do ponto de vista jurídico. 

Contudo, uma coisa é a legislação e a outra é o cotidiano das pessoas. 

Com tal perspectiva, ancoramos em Schwarcz (2001), para 

percebermos a lógica da exclusão social dentro do contexto brasileiro. Assim, 

entendemos que a cor da pele e o poder aquisitivo têm total influência nas relações 

sociais de produção, aceitação, desempenho escolar, preconceito e discriminação. 

Evidenciamos isso, não de modo aleatório, pois é visível o tratamento diferenciado e 

o privilegiamento a indivíduos de características brancas, do sexo masculino, de 

preferência heterossexual e crédulo cristão.  

Diante de tais fatores, percebemos que questionamentos relacionados 

à discriminação e ao preconceito no Brasil, estão em campo minado devido envolver 

questões já mencionadas e também o poder aquisitivo. A diferença entre negros e 

brancos, nos remetem a pensar numa sociedade que legitima o processo de exclusão, 

de discriminação pela via ética e moral e não jurídica como define Schwarcz (2001). 

A não aceitação da diferença como elemento constituinte da nossa singularidade 

nacional, leva-nos a enxergar os problemas de aceitação ou não de indivíduos e 

consequentemente as chances de melhores condições sociais.  

Pensar o convívio de grupos diferentes, pela via da tolerância, e essa é 

definida como a “convivência com comportamentos, ideias e discursos diferentes” 

(Sanz, 2011, p. 99), necessita de um exercício de reflexão sobre o processo histórico 

de formação do nosso país e da nossa herança cultural que nos define enquanto 

elementos construtores da nossa realidade. Guimarães (1999 apud CARVALHO, 

2005, p. 153), aponta-nos alguns elementos interessantes acerca da questão de raça, 

segundo ele, não “se trata de um dado biológico, mas de “construtos sociais, formas 

de identidade baseadas numa idéia biológica errônea, mas eficaz socialmente, para 

construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios”   
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Os ditos “privilégios de um grupo” estão firmados em uma base 

ideológica e não biológica, além de tudo, a base jurídica condena a exclusão por via 

da discriminação e preconceito. Dessa forma, antes de retornarmos à problemática 

proposta, pensamos ser necessário localizarmos alguns pontos da exclusão, 

discriminação e preconceito, para que nosso ponto de vista ganhe maior clareza. A 

discriminação no Brasil ganha força em um processo de “seleção” social e de 

classificação dos indivíduos que tem na cor, na aparência e no poder econômico a 

chave de abertura ou fechamento de oportunidades. A folha online de 27.02.2002 

aponta que as diferenças entre negros e brancos são marcantes, as informações 

demonstram que:  

[...] é grande a barreira entre brancos e negros. Em 1991, a renda per capita 
média da população negra era 41% da renda da população branca: R$ 128,68 
contra R$ 316,70. Em 2000 essa proporção oscilou para 40%: R$ 162,84 
contra R$ 406,77 (FOLHA ONLINE, 27.02.2002). 

Com essa citação, percebemos que o poder econômico, de compra e 

consumo entre os negros são menores, do que entre os brancos. Há um reduzido 

acesso a bens de consumo, de cultura, de entretenimento e de formação, bem como 

a maneira de se manter em instituições de caráter particular ou mesmo de permanecer 

em instituições públicas, estes fatores ocorrem devido aos gastos com transporte ou 

tempo disponíveis para a dedicação a estudos e qualificação. Com esses dados, 

notamos as contradições que fazem da cor e do poder econômico, as categorias de 

discriminação e preconceito que situam os indivíduos em lugares específicos para 

lembrar Schwarcz (2001).  

Schwarcz (2001), nos fala de uma relação histórica que define lugares 

específicos para os tipos sociais e raciais e, segundo ela, esse acontecimento, está 

estruturado dentro de nossas relações cotidianas, ou seja, dentro da nossa cultura, 

lugar de classificações e exclusões. Estabelecendo uma analogia com o narrado 

acima, temos diferenças que se centram no campo social, e a sociedade é a 

construtora desses elementos.  

No Brasil, vivemos uma relação conflituosa que se torna difícil de 

análise e de entendimento, devido o seu universo social da negação seguida da 

prática que contesta a própria negação. O preconceito de não ter preconceito, como 

nos lembra o sociólogo Florestan Fernandes apud Schwarcz (2001), nos deixa 

perplexos devido ao processo de miscigenação diferentes de outros lugares, como 
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por exemplo, os Estados Unidos da América (EUA), onde são definidos os lugares 

específicos. No Brasil, do ponto de vista legal, as coisas não se dão assim, contudo, 

do âmbito ético e moral, as relações sociais são bem diferentes.      

Romanelli (2010, p. 19), parte da perspectiva que nossa educação, 

cultura e relações sociais levam em conta e se espelham, na “herança cultural, 

evolução econômica e estruturação do poder político”, os fatores sócios - culturais e 

políticos, de controle e organização das instituições. Em nosso país os dispositivos 

legais, ao mesmo tempo em que atende as necessidades da sociedade, si mostra 

totalmente defasada e ineficaz, legitimando a ordem da dominação masculina, branca 

e cristã, afinal de contas a lei é parcial, mas quem a aplica não.  

Buscando outro jornal como fonte de informação, temos que, “a 

população negra brasileira continua mais pobre que a branca, morre mais cedo, tem 

a escolaridade mais baixa, menor acesso a saúde” (Paraguassú, 02.12.2004). Como 

a autora aponta, a população negra apresenta-se com maior debilidade no que se 

refere ao poder econômico. E como ser visto como cidadão no Brasil sem poder 

aquisitivo? Percebem que o status da família, aliando a sua cor, tem influência direta 

na sua aceitabilidade no que tange a respeito, privilégios e outros. Com isso, “ser 

branco ou negro influenciará na forma com que as pessoas serão tratadas, e 

principalmente definirá as expectativas quanto ao desempenho no desenvolvimento 

escolar” (RELAÇÕES RACIAIS NA ESCOLA: CURRÍCULO E RESPONSABILIDADE). 

Dentro desse processo, a sociedade torna-se um lugar de legitimação da exclusão, 

mantendo a não aceitação da desigualdade e fazendo prevalecer à lógica racista e 

discriminativa.  

Foucault (1979), afirma que, por mais que as coisas pareçam naturais, 

não o são, as relações de identidade, cultura, discriminação e a estruturação 

institucional, têm sua legitimidade a partir das mobilidades sociais, há “uma prática 

social e, como tal, constituída historicamente” (Foucault, 1979, p. X) assim, ela ganha 

sua legitimidade nos discursos, leis e atos cotidianos, a máxima do poder “intervém 

materialmente, atingindo a realidade concreta dos indivíduos” (Foucault, 1979, p. XI) 

mantendo uma ordem de classificação.  

Ao nosso ver, questões de desigualdades sociais e culturais, o 

preconceito e a discriminação, tornam-se um problema de ordem histórica que está 
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inserida na tradição. Como Sanz (2011, p. 95) coloca, “a discriminação e o preconceito 

devem ser combatidos, não menos combatido deve ser a visão simplista das coisas. 

A pior pobreza é a pobreza de espírito”, pois os problemas que testemunhamos se 

dão em uma contradição entre o que a lei diz e o que se encontra nos PPP e nos 

Manuais Didáticos. 

Questões que envolvem o racismo, segundo Garcia (s/data) se 

apresenta como um processo que inferioriza e privilegia certos aspectos, em 

detrimento de outros, como no caso da cor, características físicas, etc. Com isso, 

temos dois termos que estigmatizam as diferenças, ou seja, raça e racismo, e o 

racismo se mostra como “mecanismo” que dá opressão de gênero, cor, etnia, grupos 

e outros, que discrimina as ditas qualidades em negativação das “não – qualidades” 

como no caso, de ser negro no Brasil. O racismo se caracteriza pela negação, o 

impedimento reconhecido de si mesmo e o não acesso a bens de todas as ordens.  

Apontamos isso, devido as expressões discutidas acima, estar ligadas 

com a etnia. Essa nos motiva a pensar em uma identidade que se configura em acordo 

com certas singularidades. Como aponta Saraiva (2010), a etnia está ligada a uma 

coletividade de indivíduos com características próprias do ponto de vista social e 

cultural. Contudo, negros, índios e outros, têm essas características não reconhecidas 

no âmbito do direito ao respeito de sua cultura, cidadania, educação, etc. Há um 

silenciamento das etnias citadas em uma alta afirmação e elevação de um grupo que 

se classifique como “modelo branco, masculino, heterossexual e jovem” segundo 

Gomes (s/data). As relações raciais, racistas e étnicas privilegiam um padrão em não 

aceitação de outros, outorgando preconceitos de variadas naturezas.   

Com tais fatores, chegamos ao preconceito presente no meio social, 

onde julgam que todo negro é “burro, feio, ignorante e etc.”, ou seja, pejorativos que 

denigrem negros, índios e outros mais que não tem características do modelo citado 

acima. Acquiaviva (2008), “o termo preconceito denota, desde logo, no radical pré, 

algo que precede que é e que, portanto, significa um conhecimento sumário, 

superficial, sem profundidade. Assim, o preconceito racial, sentimento de aversão por 

indivíduos de raças diversas, sem justificação consciente” (ACQUIAVIVA, apud 

SARAIVA, 2010, p. 01). 

A partir destas análises percebemos que somos levados a 

compreender que as expressões discutidas remetem a processos de exclusão e 
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nesse caso, dos indivíduos de etnia negra. Assim, entendemos que as expressões 

apenas apontam para “classificações” da ordem social, que embora sem fundamento 

científico, elimina uma parcela da sociedade, do direito a bens de ordem cultural, 

material e imaterial. De modo geral, há o privilegiamento de um grupo de indivíduos. 

Ancorando-nos em autores consultados, percebemos um silenciamento dos negros 

no âmbito social, cultural e educacional e esse último sendo nosso principal foco de 

análise nos remete a procurarmos elementos que dê validade às argumentações 

apresentadas.  

 

3 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, MANUAIS E MATERIAIS DIDÁTICOS: A 

PROCURA DE UMA EVIDÊNCIA DO ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO 

BRASILEIRA 

 

Procurando dar respostas para nossas inquietações, buscamos nas 

fontes disponíveis, elementos que possibilite a refletir sobre nossa problemática. 

Partindo do princípio que a história é uma ciência perspectivista como nos fala Schaff 

(1997), lançamos as análises sempre convictos que não estamos com a verdade 

absoluta, contudo, a busca pela objetividade é fundamental ao trabalho do historiador. 

Segundo Humboldt (2001, p. 82) a descoberta do necessário e a eliminação do 

contingente, traz ao historiador, o fundamento da verdade/objetividade e tira-lhe a 

contradição dos opostos devido a sua proximidade com o objeto. A procura por 

esclarecimentos e a melhor visão sobre a realidade social é o combustível do 

historiador na produção da escrita em história.   

A busca por objetividade “proclama um determinado tipo de 

conhecimento histórico, obtido mediante procedimentos de pesquisa regulados 

metodicamente, e que, ao apresentá-la revestida de sólida validade, situa esta 

objetividade acima do campo da opinião arbitrária” (RÜSEN, 1996, p. 75). Na aventura 

de aproximarmos objeto e pesquisa, buscamos perceber como a temática da cultura 

afro brasileira é trabalhada dentro do ensino de história na instituição escolar. 

Utilizamos de elementos que auxiliasse a responder as questões levantadas no início 

do nosso trabalho, para estabelecer um diálogo que possibilite lançarmos 

perspectivas carregadas de objetividade. 
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Centramos nossa pesquisa no Colégio Estadual Jandira Ponciano dos 

Passos, que oferece o ensino do 3º ao 9º ano fundamental. Escolhemos esse colégio 

não de modo aleatório, mas devido tratar do ensino de base, onde as crianças têm 

contato com os conteúdos que apresentam a diversidade artística, científica, filosófica, 

linguística e cultural. Acreditamos que é nesse momento que os estudantes começam 

a formar os princípios de igualdade, cidadania, respeito, etc., são categorias de grande 

importância e necessidade para vivermos de fato em uma democracia igualitária.  

Na análise das fontes pudemos comprovar o que já suspeitávamos, nas 

mesmas há informações ou registros de elementos que apontasse para o trabalho 

direto para com os conteúdos étnicorraciais, ou seja, a cultura afro brasileira. Nos 

cadernos de orientações (Currículo em debate - Goiás, 2009), encontramos propostas 

que sugerem para que escola e professor desenvolvam atividades que discutam as 

matrizes culturais. Contudo, notamos uma atenção para com a matriz cultural de 

elementos europeus. Não podemos deixar de elogiar a sugestão do trabalho para com 

a cultura local, porém, há um misto cultural maior que também configura a cultura de 

outros povos e indivíduos que vivem nesse contexto.  

Apontamos isso devido termos convicção de que o conhecimento 

acerca do passado orienta o indivíduo nas ações presentes. Segundo Rüsen (2010, 

p. 47) o “aprendizado histórico pode determinar seus objetivos como conhecimento” 

em que tempo técnico constitui uma operação da consciência do indivíduo e uma 

função para a sua vida prática do pensamento existencial. Os processos de 

pensamento e de estruturação da consciência são completos através do ganho da 

competência vivencial que é experimentado pela experiência cognitiva como afirma 

Rüsen (2010). No entanto, se o ensino não apresenta elementos que possibilite o 

indivíduo se perceber enquanto sujeito histórico coloca-se o conhecimento histórico 

enquanto inútil e sem função.  Perante isso, o conteúdo e o ensino têm que ser um 

fator de orientação cultural na vida prática e existencial do indivíduo.  

No Projeto Político Pedagógico (PPP, 2010), evidenciamos os aspectos 

físicos e estruturais do colégio, elementos de seu funcionamento, bem como 

distribuição de disciplina e prioridades do seu trabalho cotidiano. Agora, sobre o 

ensino de história e cultura afro brasileira, não encontramos tratamentos de ordem 

alguma. Há a proposta de uma educação “libertadora, progressista e democrática”, 

que forme cidadãos críticos e conscientes. Ou seja, temos no PPP, linhas gerais que 
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eventualmente joga a responsabilidade dos conteúdos para a tutela do professor, pois 

não encontramos objetivamente os pontos a serem tratados e trabalhados seja em 

sala de aula ou extra – sala de aula.  

No Plano de aula Anual (2010) do professor da disciplina de História, 

percebemos apenas direcionamentos gerais que apontam aspectos de um ensino que 

segue uma perspectiva de conteúdos que contemple a história das civilizações 

européias. Discussões de cultura, de ética e de cidadania estão de modo direto, mas 

ausente dos planos de aula. Não realizamos uma pesquisa apurada do trabalho 

cotidiano do professor, mas o plano anual não cita o tratamento dado aos conteúdos 

que discutem a temática aqui trabalhada. Sabendo que a construção mental de 

sentido se dá pelo processo mental da experiência do tempo vivido com o tempo 

vivenciado, percebemos uma desvinculação entre o sujeito e o seu passado presente.   

Após visitarmos o Colégio citado, não encontramos nos documentos 

das propostas pedagógicas, referência aos aspectos que trate do ensino de história e 

cultura afro brasileira, se formos mais além, também não é mencionado a cultura 

indígena já que o caderno de orientação curricular (2009) sugere a discussão sobre o 

sertão. Segundo, a vice-diretora, no ano de 2010 o PPP, não foi referenciado a 

discussão acerca da cultura afro-brasileira e das relações étnicorraciais, no entanto, 

para o PPP de 2011, essa temática será registrada e trabalhada.  Com isso, não temos 

registro do tratamento específico, individual ou coletivo das relações da história e 

cultura afro brasileira. As disciplinas não apontam o aparecimento da temática citada. 

E assim, surpreendemos com a ausência, nas fontes consultadas, de discussões 

acerca da cultura e da diversidade cultural e étnica.   

No anseio de dar melhor base para nossa pesquisa e definições, 

focalizamos no manual didático para analisarmos os conteúdos contidos em sua 

estrutura.  Pois o “conhecimento histórico pode ser definido como processo, ao se 

entender as histórias como respostas a perguntas e ao se analisar o procedimento 

regulado, que leva a pergunta à resposta” (Rüsen, 2007, p. 111). Procurando 

respostas para as nossas indagações, buscamos nas evidências, informações que 

auxilie a pensar e refletir sobre os processos sociais e culturais que constituem nossa 

realidade. Discutir a educação e procurar nos meios que a compõem elementos que 

apontem a experiência cotidiana.  

A lei nº 10.639/03 estabelece e obriga as instituições de ensino do país, 
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a incluir em seus currículos a temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, como já 

afirmamos, uma coisa é a lei a outra é a realidade. Visando melhor esclarecimento 

sobre o assunto e uma compreensão dos mecanismos de preconceito ainda existente 

em nossa sociedade, procuramos estabelecer uma análise que percebe o indivíduo 

inserido na sala de aula levantando uma problemática, que tem como norte debater 

questões acima apontadas. Para desenvolver uma análise mais minuciosa, tomamos 

como objeto de estudo o livro didático: História Sociedade & Cidadania; de autoria 

Alfredo Boulos Júnior, trabalhado no 7º ano do Colégio Estadual Jandira Ponciano dos 

Passos. 

Pensando a escola como um “espaço democrático” de cruzamento de 

culturas, e que há a possibilidade de romper com as tendências padronizadas que 

impregna suas práticas, fizemos uma coleta de dados que teve por intuito 

percebermos como os alunos/sujeitos históricos se sentem no ambiente escolar. 

Portanto, partimos para a análise do livro didático citado anteriormente, onde de início 

observamos que o autor do mesmo, é mestre em História Social, Doutor em 

Educação, professor de ensino fundamental da rede pública e particular, autor das 

coleções Construindo Nossa Memória e O Sabor da História, e assessorou a Diretoria 

Técnica da Fundação para o Desenvolvimento da Educação.  Com esta vasta 

experiência no meio educacional, remete-nos o pensamento de que o mesmo tem um 

ótimo currículo, conhecimentos sobre a lei 10.639 e a necessidade de inseri-la em 

nosso meio educacional. 

Começamos a analisar o manual didático pelo índice para termos 

conhecimento sobre os assuntos abordados no decorrer do mesmo, notamos que há 

uma priorização das histórias europeias e que o mesmo é repleto de ilustrações, 

porém, sobre os negros são mínimas e sempre estão impondo imagens dos mesmos 

trabalhando nos afazeres braçais, como por exemplo, o autor focaliza na pagina XX a 

questão da escravidão nos engenhos. Enfim, chegamos ao entendimento que existe 

uma ausência de conteúdos que focalize a questão dos negros e assim, privam as 

crianças de conhecerem a história, que vai além da escravidão, feita ou construída 

em conjunto com estas pessoas de “cor”. 

Para melhor compreensão sobre nosso objeto de estudo, explanamos 

o material didático aqui analisado, fazendo um mapeamento de cada unidade. Onde 

como início da História tem trinta páginas dedicadas “A Europa Medieval”, que focaliza 

a cultura dos povos francos e o feudalismo, para isso o autor utiliza-se de mapas e 
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várias imagens ilustrativas que seguem com notas explicativas, porém, nada se fala 

ou discute sobre negros ou mulheres, enfim, é visto claramente o privilégio a uma 

determinada camada social como sendo a única construtora da História existente. 

Na unidade seguinte trata se dos “Árabes, Africanos e Chineses”, o 

assunto está dividido em três capítulos que abordam os seguintes temas; Os árabes 

e o islamismo; A África negra antes dos europeus: o Império do Mali e o reino do 

Congo e, a China medieval, estes também são bem ilustrados, como acontece em 

todo livro, porém utilizam-se imagens que demonstram a comida, os animais, tendo 

somente algumas imagens de negros, uma quando aborda “O comércio árabe”, onde 

se encontra uma cena de comércio em Meca, que é visível uma criança com sua mãe 

na feira. E também quando se trata do Império de Mali, onde é ilustrada uma pequena 

imagem, no canto superior direito, de um “descendente de uma família de griots da 

África Ocidental”.  

Portanto, o que se percebe é uma narrativa sobre a África onde 

focalizam os animais, o que é selvagem e esquece-se de fazer uma demonstração da 

população existente no mesmo, sua diversidade cultural, as contribuições para com o 

mundo e suas riquezas naturais, minerais, etc. Infelizmente, o material didático aqui 

analisado escreve uma história camuflada onde chama a atenção para outros detalhes 

e não focalizam ou contribuem de modo claro para a formação da consciência do 

sujeito acerca da formação do seu passado. Se pensarmos que a “orientação temporal 

une passado ao presente de tal forma que confere uma perspectiva de futuro à 

realidade atual” (Rüsen, 2010, p. 56), perceberemos o predomínio de um ensino de 

história que não coloca o indivíduo em experiência com o seu presente na relação 

cotidiano com os outros sujeitos.  

E ainda na análise do material didático, encerrado a unidade, volta-se 

para a História sobre a Europa, onde são abordadas as “Mudanças na Europa”, os 

temas sobre a mesma estão divididos em cinco capítulos, que são; Mudanças no 

feudalismo; Fortalecimento do poder dos reis; Renascimento e humanismo; Reformas 

e contrarreformas e As grandes navegações. Nesta nenhuma imagem de negro foi 

detectada, o que dá o sentido de que somente os brancos compõe a Europa e a 

história do mundo, das civilizações. Assim, a mensagem que está explicita é que, para 

o negro existir enquanto pessoa, ele precisa ser branco, “precisa negar o seu corpo e 

sua cultura, enfim, sua etnicidade” (MENEZES, 2002). 

Partindo para a quarta e última unidade trabalhada no mesmo, temos 
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“América e Europa: Encontros e desencontros”, para a explanação de tal assunto 

dividiu se em cinco capítulos que se seguem na seguinte ordem; Astecas, maias e 

incas; Povos indígenas no Brasil; Colonização espanhola da América; Colonização 

portuguesa: administração e, Economia e sociedade colonial. No primeiro capítulo 

desta, observamos que, negros e mulheres, como em todo o livro, não fazem parte da 

história, somente no segundo quando se trata dos povos indígenas no Brasil, é que 

utilizam algumas imagens de indígenas para falar sobre sua cultura, embora não seja 

nosso objeto de estudo, fazemos uma pequena alusão para confirmarmos o que a 

autora Romanelli (2010) nos apresenta sobre os conteúdos trabalhados nas nossas 

escolas. 

Nos dois próximos capítulos que se seguem esqueceram os negros, ou 

eles não fazem parte da história, ou será que não existiam? Quem nos auxilia nesta 

questão é Garcia (s/data, p. 11), ao afirmar que nossos materiais didáticos “reafirmam 

o mito da “democracia racial”, mas, mais do que isso, fizeram ou fazem circular 

imagens e narrativas etnocêntricas”. No último capítulo trabalhado é discutido, ou 

melhor, apresentado, o tema; Economia e sociedade colonial, onde abordam a 

escravidão através de ilustrações de negros trabalhando nos engenhos. Imagens 

estas que vem inferiorizar e até mesmo reafirmar a ideia já presente em nosso meio 

de que: “o negro só serve para trabalhar”. 

Portanto, o que notamos em nossas análises é que, o material em parte 

“atende” ao padrão dominante, isto é, prevalece o padrão eurocêntrico. Percebemos 

também, a falta de uma melhor visibilidade e valorização, e digamos que até mesmo 

de um reconhecimento, dos conteúdos que abordam a questão negra. Os conteúdos 

sempre trazem uma história feita, ou melhor, contada pelos portugueses e europeus, 

logo, não se tem uma história do Brasil e nem da participação do negro na construção 

desta e de nenhuma história. 

Buscando se enquadrar nas normas estabelecidas pela lei 10.639, 

percebe que o autor incluiu em seu livro o assunto sobre a África, porém, nota-se 

claramente que o conteúdo não é rico em informações que favoreça a mudança do 

pensamento já formado em nossa sociedade. Um fator importante que notamos, é que 

o material didático aqui analisado, sempre focaliza as questões europeias, isso pode 

ser confirmado ao observarmos as unidades e seus respectivos capítulos, onde inicia-

se com a Europa, abre uma unidade, bem resumida, para os “Árabes, Africanos e 

Chineses” e, em seguida retorna-se a Europa e tenta fazer um enquadramento do 
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Brasil no mesmo.   

Além do mais, na unidade didática, encontram-se muitas ilustrações 

pouco argumentadas e o mínimo possível de imagens de negros. Enfim, as histórias 

sobre a África e os afros descendentes, são pouco argumentadas e muito 

equivocadas, pois focalizam somente o trabalho árduo desenvolvido pelos mesmos. 

Para confirmar nossas indagações, Garcia (s/data, p.12), vem nos dizer que, “nos 

livros didáticos, para tratar da questão da história do negro é o silêncio ou a 

inferioridade do negro que prevalece na narrativa histórica estudada nos bancos 

escolares”. 

Com isso, percebemos um distanciamento entre o sujeito histórico e o 

conteúdo histórico trabalhado em sala de aula. O preconceito existente em nosso meio 

social e educacional é exposto de forma camuflado ou explícita. Pois como afirma 

Garcia (s/data, p 03), “há um despreparo das escolas para enfrentar os valores que 

constroem um mundo de privilégios assentados na inferiorização e estigmatização da 

diferença”. Enfim, nossas escolas precisam de uma reforma em seus objetivos de 

maneira que atenda ou relacione o ser humano, a educação e a formação do mesmo, 

para que assim, sejamos os construtores de nossa própria identidade, deixando de 

ser um ambiente que impõem ou privilegia apenas uma determinada classe social que 

por sua vez, valorizam ou reproduzem uma cultura de outro povo, o europeu.   

 

4 ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO BRASILEIRA 

 

Frente à exposição que traçamos, chegamos a um momento em que é 

necessário pensar até que ponto o ensino de história e cultura afro brasileira contribui 

para a orientação do indivíduo, do sujeito no tempo. Ao longo do texto foram 

evidenciadas discussões teóricas e fontes documentais que apontam para um tipo de 

ensino que prima pela matriz cultural de tradição europeia. Na sua totalidade não 

devemos desconsiderar o branco europeu construindo os quadros da nossa história 

nacional. Contudo, desconsiderar o indígena e o negro nesse contexto é manter os 

laços de preconceito de exclusão que marcam o nosso passado colonial e imperial. 

É necessário pensar a formação nacional em um conjunto miscigenado 

que delimita a nossa singularidade. Não dá para negar que nossa nação é formada 

por um misto de “três raças”, no entanto, não podemos aceitar que o branco, o negro 

e o índio se copularam de maneira espontânea na formação de uma nova nação em 
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um “novo paraíso”. Segundo um antropólogo brasileiro, “a mistura de raças foi um 

modo de esconder a profunda injustiça social contra negro, índios e mulatos, pois, 

situando no biológico uma questão profundamente social, econômica e política, deixa-

se de lado a problemática mais básica da sociedade” (DaMatta, 1986, p. 46).  Ou seja, 

somos uma sociedade hierárquica que opera por meio da classificação entre inferiores 

e superiores.  

Ainda com DaMatta (1986, p. 47), podemos classificar um indivíduo 

pela cor e pelo dinheiro. Concordamos com o autor ao afirmar que, os dispositivos 

legais rezam uma coisa, mas as relações sociais apresentam outra bem diferente. 

Nesse conjunto, não podemos deixar de mencionar que a escola enquanto instituição 

social não deixa de participar desse processo. O mito de formação das três raças não 

passa em leso no contexto educacional. Segundo DaMatta (1986) “o racismo a 

brasileira” torna a injustiça algo tolerado. Porém, isso marca os sujeitos envolvidos 

nesse ambiente a localizá-los em lugares específicos, apresentando a realidade como 

algo natural e não construído historicamente como defende Foucault (1979).   

É preciso refletir sobre a estruturação da educação, a organização do 

ensino e, no nosso caso, do ensino de história e cultura afro brasileira.  Temos 

convicção de que para um ensino de fato democrático, e formação de cidadãos 

críticos, ainda carecemos de muitas mutações. No entanto, a mudança parte do 

indivíduo para se chegar as instâncias macros. Dessa forma, enquanto historiadores 

temos que entender a educação e o ensino de história, enquanto algo que pode 

contribuir para o melhoramento da formação do indivíduo que carece de orientação 

temporal. Situá-lo dentro de suas características identitárias possibilita o agir no 

mundo e na sociedade.  

Buscando sair da superficialidade, procuramos nas análises das fontes, 

evidências que apresentasse informações ao espírito do historiador, para a partir disso 

“extrair alguma coisa para que o conhecimento do passado humano” (MARROU, 

1978, p. 62) nos possibilite entender as relações do nosso presente. Ancorando-nos 

na referência acima, não dá para delimitar onde começa ou termina o documento na 

sua totalidade, mas as observações das fontes textuais nos possibilitam a observar a 

paisagem educacional com as suas peculiaridades. Em síntese, entendemos que 

ainda existe sistemas hierárquicos em nossa sociedade que são indícios do passado 

– presente que ainda persiste em nosso meio social e educacional. A nossa “herança 

colonial”, como defende Romanelli (2010), coloca a educação e a escola com valores 
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excludentes e discriminatórios.  

Compreendemos que a pretensão de objetividade da história passa por 

dois momentos segundo Rüsen (2010, p. 82 - 83) no primeiro momento ela é 

“entendida como sedimento do desenvolvimento temporal da vida presente, onde 

cada sujeito nasce na história e torna-se integrante do passado – presente. O segundo 

momento, a qual demos atenção em nossas análises, a história se faz com 

documentos e fontes, sendo assim, “é evidente, pretender ser objetiva nos 

documentos, os quais fornecem informações sobre quando, como, por que e por quem 

algo aconteceu” (RÜSEN, 2010, p. 83).  

A qualificação da pesquisa e do objeto de estudo se dá pelo trabalho 

heurístico e crítico, acoplado pela interpretação histórica. Como percebemos os 

materiais aqui analisados apontam para um ensino de história que deixa a desejar. O 

indivíduo que pertence a uma etnia que não siga os ditos “padrões”, não se reconhece 

como sujeito participante da constituição histórica. Em um artigo publicado no ano de 

2009, fruto de uma pesquisa em 2007, nas escolas de Campinas – SP, Marcos 

Francisco Martins aponta que muitos alunos de origem afro brasileira não conheciam 

sobre a lei 10.639/03. 

No risco de cometermos anacronismos, mas buscando uma analogia, 

perguntamos se os alunos que tiveram acesso ao manual didático supracitado teriam 

conhecimento acerca da obrigatoriedade da lei na atualidade? Martins (2009, p. 195) 

diz que os “conteúdos relativos à história e à cultura afro-brasileira, nem mesmo 

contam com material didático” e as escolas e professores se escondem afirmando que 

não tiveram formação com conteúdo na área e não há material disponível. Como se 

vê, há um círculo vicioso que não contribui para a formação crítica e autônoma do 

indivíduo.  

Notamos com isso que pouca importância é dada aos conteúdos de 

história e cultura afro brasileira. Tomando por base o Manual didático (2009), e as 

outras fontes, concordamos com Foucault (1979, p. X) quando afirma que as 

estruturações institucionais se dão em “uma prática social e, como tal, constituída 

historicamente. E como afirma Romanelli (2010), a escola e a educação brasileira 

funcionam em acordo com a lógica dos fatores históricos herdados do passado 

colonial e imperial. A “herança cultural” e os valores da sociedade hierárquica marcam 

a nossa escola de modo a excluir sujeitos de etnia negra e indígena do processo 

histórico. E assim, é preciso repensar isso e agirmos em uma nova perspectiva de 
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ensino de história.  

Firmando nisso, partimos das definições de Rüsen (2010) para 

defendermos uma didática da história que ofereça ao aluno/sujeito histórico meios 

para se identificar enquanto integrante da história e construtor dela. Com tal propósito 

aprender passa a ser um  

processo dinâmico em que a pessoa que aprende é transformada. Algo é 
ganho, algo é adquirido – conhecimento, habilidade ou uma mistura de ambos. 
Na aprendizagem histórica, “história” é adquirida: os fatos objetivos, coisas 
que acontecerem no tempo, tornam-se um assunto do conhecimento 
consciente – tornam-se subjetivos (RÜSEN, 2010, p. 82). 

          
Com essa citação, compreendemos que o sujeito se orienta no tempo, 

através do ganho de conhecimento e consciência da sua responsabilidade na 

construção da sua história. A aprendizagem histórica se faz num processo onde os 

fatos são colocados com a pretensão de mudança dos indivíduos, mas também a 

compreensão de si mesmo. Ou seja, “há o pretexto objetivo das mudanças que as 

pessoas sofrem e seu mundo sofreram em tempos passados e, por outro lado, o ser 

subjetivo e a compreensão de si mesmo como a sua orientação no tempo” (Rüsen, 

2010, p. 82).   

Sabemos que a questão de aprendizagem em história é muito 

complicada, pois não dá para dizer que o sujeito tem facilidade em determinado 

assunto. Mas, o conhecimento acerca de sua história, dá significado ao passado – 

presente e coloca o indivíduo nos eventos narrados e acontecidos, isso por que ele 

está diretamente ligado ao contexto histórico, social e cultural em que vive.  

Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados à 
condição de objeto utilitário ou a semoventes, também é difícil descobrir-se 
descendente dos escravizadores, temer, embora veladamente, revanche dos 
que, por cindo séculos, têm sido desprezados e massacrados. Para reeducar 
as relações étnico-raciais, no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e os 
medos que têm sido gerados (BRASIL, 2004, p. 14). 

 
A consciência histórica segundo Rüsen (2010, p. 80), só vem à tona 

quando as histórias fornecem referência a identidade histórica do sujeito. Devemos 

derrubar os monumentos que pesa sobre nós o fardo da opressão. Há uma dificuldade 

em se assumir enquanto descendente de escravo devido o sujeito não se identificar 

enquanto ser de si mesmo e viver uma realidade que esta alheia a sua cognição. 

Romper com essa barreira é colocar as pessoas envolvidas localizando-se “no tempo 

de um modo aceitável para si mesma”.    

Então questionamos sobre a validade e importância da aprendizagem 



RODRIGUES, F.R., CAETANO, M.D.; GOMES, W. S.. Ensino de “História e Cultura Afro-brasileira”:... 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume V. Número 1. Ano 3 - 2016/1 - ISSN 2358-6079 58 

histórica. Rüsen (2010, p. 79) afirma que, a aprendizagem histórica, significa a 

“consciência humana relativa ao tempo, experimentando o tempo para ser 

significativa, adquirindo e desenvolvendo a competência para atribuir significado ao 

tempo”. Em outras palavras, não dá para desenvolver uma educação democrática 

partindo de princípios excludentes. O ensino de história e cultura afro brasileira só se 

efetiva com sua devida aplicação de desenvolvimento. O sujeito histórico percebe sua 

importância somente quando se percebe no meio social. Como define DaMatta (1986), 

é algo complexo e difícil, contudo se não houver nenhuma ação isso não mudará 

nunca.  

Assim, enquanto historiadores, segundo Gomes (2010, p.101) temos 

que perceber que a pior das desigualdades, está na legitimação das instituições que 

se colocam na posição de neutra, mas que na verdade são “legitimadoras e 

sistematizadores das diferenças sociais, transformando em uma força cultural que 

sustenta os ideais das classes dominantes que controlam o estado”. E isso está 

interligado nas relações de ensino aprendizado e tem raízes profundas em uma 

tradição que exclui negros, índios e outros do direto aos bens de ordem cultural, 

material, imaterial e outros. Discutir, debater e pesquisar torna-se algo de extrema 

importância para tomarmos consciência dos fatores sociais e a partir disso agirmos 

em uma educação de qualidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há em nossa atual conjuntura temporal elementos que nos faz pensar 

sobre a cultura afro brasileira no contexto educacional se olharmos para o ano de 

2003 com a lei 10. 639, onde é incluso e obrigatório dentro dos currículos educacionais 

das instituições de ensino do país, o ensino da “História e Cultura Afro Brasileira”, 

alem é claro da história indígena. Tomando isso como norte, lançamos análises 

pautando-nos em notar como a educação e a escola, recebem essa temática da 

cultura afro brasileira. Notar como a escola lida e trabalha com essa temática na 

formação de novos cidadãos é buscar entende como na atualidade é trabalhado o 

ensino de história e os elementos ligados ao respeito e à diversidade em relação aos 

princípios da democracia.   
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Recorrendo a teoria de Jörn Rüsen (2001), temos que o sujeito orienta-

se na vida, avaliando e ordenando os fenômenos e a partir do momento que ele reflete 

sobre as suas ordenações. Em muitos casos, criando não por que gosta, e sim, porque 

precisa. O sujeito só cresce enquanto ser humano, quando cria e ordena as formas, 

dando sentido ao mundo. A história enquanto conhecimento da vida humana é 

formadora de múltiplas possibilidades e cabe ao meio educacional e social a 

responsabilidade de trabalhar a emancipação crítica do indivíduo com ênfase na 

diversidade de culturas existentes no nosso contexto social.  

Então, segundo Gomes (2011, p. 92) os homens, mas do que fazedores 

e formadores são capazes de estabelecer múltiplos eventos que ocorrem em suas 

experiências de vida e lhe dar significado. As nossas indagações apontadas ao longo 

do trabalho fazem parte da busca do entender dos processos relacionados entre “o 

agir, pensar, imaginar, sonhar e sentir”, pois, o homem se orienta no mundo, quando 

supre as necessidades de orientação temporal alimentando os sentidos de carências 

temporais. Assim, a orientação é completa no momento em que a significação da 

experiência humana se apossa da realidade a qual ele está inserido. Então, entender 

nosso processo educacional é se perceber enquanto sujeito do ofício de historiador.  

 No ofício de historiador e no exercício docente, observamos que os 

alunos têm carências de conhecimentos ou informações sobre os aspectos da sua 

cultura afro-brasileira. Enquanto pesquisadores percebemos, que essa grande 

carência de conhecimentos relativos ao universo da cultura afro brasileira tem uma 

ação justificada na permanência de uma prática excludente, conforme Romanelli 

(2010). A lei 10.639/03 que determina a aplicação dos elementos da História e Cultura 

Afro-brasileira nas instituições de ensino do país, entretanto, como já focalizamos, 

uma coisa é a lei, outra é a realidade das relações sociais que fazem o cotidiano das 

escolas. Com isso, temos alguns fatores que reforça a importância desse trabalho na 

sua relevância para o meio educacional e social, além de acadêmico, pois nossa 

pesquisa, motiva conhecer, entender e agir em nossa realidade social, cultural e 

histórica. 

Então, a propositura deste artigo foi desenvolver uma pesquisa que 

analisasse e criticasse nossa realidade social e cultural. Essa é uma ação que vai de 

encontro com o âmbito acadêmico, pois procuraremos estimular debates e discussões 

que ampliem a base da produção do conhecimento e através disso que surjam artigos, 
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monografias, comunicações e outros, que discutam as várias dimensões 

apresentadas no tocante à cultura afro-brasileira. As realidades são sempre 

produzidas por sujeitos em condições sociais e históricas determinadas, portanto 

muito mais que apenas olhar para a realidade, faz – se necessário, antes conhecer a 

realidade e compreender seus mecanismos que promovem as atitudes que 

comumente não damos conta de perceber, ou seja, entender os indivíduos produtores 

da realidade como sugere E. H. Carr (1981). Esta pesquisa é importante para 

investigar como as escolas lidam com as questões de ordem étnica e social.  
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A IMPORTÂNCIA DO MAPEAMENTO CRIMINAL NO AUXÍLIO AO 

CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO 

LUÍS 

THE IMPORTANCE OF THE CRIME MAPPING AS SUPPORT TO THE CONTROL 
OF THE HOMICIDES IN THE METROPOLITAN REGION OF SÃO LUÍS 

 

Luis Augusto Bastos dos Santos13 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo falar sobre o Mapeamento Criminal, sua prática e suas 
principais técnicas, analisando as ocorrências dos homicídios de 2005 a 2011 na 
Região Metropolitana de São Luís. A pesquisa caracterizou-se como descritiva e 
explanatória. O Mapeamento Criminal das ocorrências de homicídios, por meio do 
Google Maps, permitiu a detecção dos “hot spots”, demonstrando que dados 
numéricos associados a dados cartográficos produzem uma melhor compreensão de 
desse fenômeno criminal, o que possibilita ações policiais mais eficazes para redução 
e controle das ocorrências de homicídios, além de uma distribuição mais racional de 
recursos humanos e materiais por parte dos gestores de segurança pública.  
PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento Criminal. Homicídios. Ações Policiais  

ABSTRACT 

This article intends to talk about the Crime Mapping, its practice and its main 
techniques, analyzing the crimes of homicides from 2005 to 2011 in the Metopolitan 
Region of São Luís. The research characterized as descriptive and explanatory. The 
Crime Mapping of the homicide crimes, through Google Maps, allowed the detection 
of "hot spots", showing that numerical data associated with map data produce a better 
understanding of this criminal phenomenon, which allows more effective police actions 
to reduce and control the homicide crimes, besides a more rational distribution of 
material and human resources by managers of public safety. 

KEY-WORDS: Crime Mapping. Homicides. Police Acctions 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A carência por pesquisas aplicadas ao estudo e compreensão do 

fenômeno da criminalidade vem se constituindo como uma enorme barreira no tocante 

à formulação de políticas de segurança mais contundentes de controle do grande 

número ocorrências de crimes na maioria das cidades brasileiras. No intuito de suprir 

tal carência, o Mapeamento Criminal surge como uma ferramenta de extrema 

importância no auxílio ao controle da criminalidade, especialmente os crimes de 

homicídios, que têm crescido destacadamente nos últimos anos na Região 

Metropolitana de São Luís - RMS, como mostra dados do Centro Integrado de 

Operações de Segurança – CIOPS. 

 Com a criminalidade cada vez mais articulada e ascendente, cresce o 

desafio das instituições policiais, no sentido de buscar qualificar-se cada vez mais com 

treinamento, preparo policial e a inserção de tecnologia agregada à sua atividade, a 

fim de ao menos não ficar para trás em relação à evolução e aumento da 

criminalidade. Países de primeiro mundo, a exemplo dos Estados Unidos, foram os 

primeiros a implementarem tecnologia nos trabalhos de suas policiais, bem como 

todas as práticas relacionadas a uma nova forma de fazer policiamento, a chamada 

Análise Criminal. 

Se em países em que a criminalidade não é tão alarmante, se 

comparada à criminalidade dos países que forma a periferia mundial, houve a 

necessidade de sofisticação e melhoria de suas polícias com tecnologias e 

treinamentos, para os países subdesenvolvidos com seus problemas crônicos de 

exclusão social, concentração de renda e desemprego, torna-se um forte imperativo, 

de maneira que estes busquem se alinharem às melhores práticas internacionais de 

combate e controle do crescimento da criminalidade.  

A justificativa para escolha deste tema é primeiro pelo fato de na RMS, 

e mesmo em todo o estado do Maranhão, ainda não ter a cultura de fazer mapeamento 

criminal em suas análises de crimes, produzindo tão somente dados numéricos e 

gráficos puros não associados a outras informações, tais como, fotografias, mapas, 

entre outras informações geográficas. Segundo a escolha das ocorrências de 

homicídios, por motivo destas estarem apresentando índices de tendência ascendente 

nos últimos sete anos, além deste tipo de crime atentar contra o maior bem que uma 

pessoa pode ter que é a própria vida. 
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Para o desenvolvimento do trabalho foi definido como problema: é 

possível reduzir e controlar a incidência de homicídios na RMS, por meio de técnicas 

de Mapeamento Criminal?  

Esta pesquisa tem como objetivo geral: analisar e diagnosticar padrões 

nas ocorrências de homicídios nos últimos sete anos na RMS, mapeando os locais de 

maior concentração de incidências, a fim de detectar os “hot spots”. 

Como objetivos específicos o trabalho tem: falar sobre o Mapeamento 

Criminal, sua prática e suas principais técnicas; analisar as ocorrências dos 

homicídios nos últimos sete anos na RMS; fazer o Mapeamento Criminal das 

ocorrências de homicídios dos últimos três anos, a fim de apontar os “hot spots”, 

demonstrando que dados numéricos associados a dados catográficos produzem uma 

melhor compreensão de desse fenômeno criminal; sugerir ações táticas para redução 

e controle das ocorrências de homicídios, bem como avaliar e propor como ferramenta 

de mapeamento criminal web, o Google Maps, para implementação no setor de 

Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, que é o setor que 

produz os relatórios para a RMS.  

As hipóteses são: 1) associando dados numéricos a dados geográficos 

computadorizados, é possível uma melhor compreensão das ocorrências de 

homicídios na RMS; 2) detectando as regiões de maior concentração de crimes de 

homicídios, será possível a atuação da Polícia Militar no sentido de dissipar esses “hot 

spots”, reprimindo e ao mesmo tempo inibindo futuras ocorrências de crimes nesses 

mesmos locais; 3) diagnosticando de maneira precisa padrões que favorecem as 

ocorrência de homicídios nos pontos de maior densidade, propiciará a Polícia Militar 

desenvolver ações de policiamento para redução e controle das mesmas. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1  CONCEITO DE MAPEAMENTO CRIMINAL 

 

Mapeamento Criminal trata-se de um procedimento da moderna 

Análise Criminal que agrega a tecnologia dos Sistemas de Informação Geográfica – 

SIG, baseado em um espaço geográfico computadorizado, que congrega as 

informações naturais do terreno com outras artificiais, como as ocorrências de crimes, 

unidades ou viaturas policiais e outros atributos geocodificados (latitude e longitude), 
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permitindo a visualização de áreas problemáticas, análise espacial e temporal, 

controle e prevenção do crime e da violência. 

DANTAS e SOUZA (2004), corroborando com essa idéia, ressaltam a 

importância dessa tecnologia, como uma ferramenta otimizadora de recursos e de 

extraordinária relevância no diagnóstico de área críticas, elaboração de políticas e 

atuação policial, dizendo: 

[...] tecnologias chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) [...] 
possibilitam o posicionamento espacial de variáveis, incluindo a espacialização das 
ocorrências criminais, distribuição de recursos humanos, bens e serviços, 
características sócio- econômicas etc. A utilização de ferramentas de SIG vem 
apoiando de forma inovadora a gestão da segurança pública na formulação de novas 
políticas, programas e planos no que concerne a prevenção e repressão da 
criminalidade, através da visualização imediata de tendências, padrões e  
outras regularidades do fenômeno. Um exemplo disso é a identificação de pontos 
quentes, locais de alta densidade da criminalidade.  

 

O Mapeamento Criminal se constitui numa ferramenta capaz de integrar e associar 

várias informações, conferindo maior precisão ao analista criminal na compreensão 

da fenomenologia dos crimes. Nesse sentido, LAVIGNE e MAMARIAN (1999) afirmam 

que:  

 
Mapas computadorizados mostrando representações gráficas do crime e da 
violência tornam possível às organizações policiais, identificar dados relativos 
a esses fenômenos, 'plotando' sua expressão sobre representações gráficas 
do espaço geográfico de pequenas comunidades, cidades e regiões Dessa 
maneira, dados estatísticos podem ser visualizados e sistematicamente 
comparados e analisados, tanto entre si quanto vis-à-vis outras fontes de 
informação.  Metades das organizações policiais que usam sistemas de 
mapeamento criminal os utilizam de maneira articulada com outras fontes 
externas de informação, entre elas: (i) bases de dados do censo, (ii) bases 
de dados de organizações locais de planejamento e (iii) bases de dados 
(particularmente endereços) mantidas por empresas de água, esgotos, luz e 
telefonia.  Isso torna possível o estabelecimento de correlações entre 
expressões do fenômeno da violência e da delinqüência com manifestações 
de outros fenômenos políticos, econômicos e sociais, 'refinando' a 
capacidade de inteligência a serviço da gestão policial.  

 

 

2.2 Métodos de Prática do Mapeamento Criminal  

 

Para MAGALHÃES (2007) o analista criminal realiza basicamente três 

processos iniciais, quais sejam: primeiramente, mapeamento da região a ser 

estudada; segundo mapeamento do fenômeno criminal; e por fim, o 
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georeferenciamento dos dados obtidos com as pesquisas nos bancos de dados. A 

atividade consiste em agregar os dados obtidos em um mapa na tentativa de buscar 

solução para as perguntas: (onde e quando o fenômeno criminal ocorre com maior 

intesidade?). Existem vários métodos para e realização dessas atividades, porém 

neste trabalho abordaremos apenas o método manual (mais simples) e o método 

conhecido como mapa de densidade (mais complexo). 

Segundo MAGALHÃES (2007), no método manual o analista realiza a 

busca de dados e passa a realizar a plotagem manual dos dados no mapa, 

transformando as entidades em valores representativos no mapa computadorizado 

em que se está trabalhando. De maneira prática, o analista criminal começa plotando 

ou incluindo no mapa digital da cidade, todos os pontos onde estão instalados postos 

de venda de combustíveis ou agencias bancárias, unidades policiais, por exemplo. 

Posteriormente verifica os horários em que os criminosos cometem seus crimes e 

atribui valores de data/hora através de planilhas para o mapa representativo. Daí 

então, é possível identificar os horários e locais críticos para orientar o policiamento 

da área na prevenção e repressão aos crimes. Esse método, apesar de antigo, porém 

bastante comum em ferramentas SIG com softwares livres, como o google maps, 

quando utilizado com os conceitos e fundamentos corretos é bastante útil na produção 

do conhecimento para os gestores públicos 

Ainda conforme MAGALHÃES (2007), o segundo método que 

abordaremos é o mapa de densidade da criminalidade. Neste método o valor 

agregado da tecnologia da informação é bastante avançado. Os softwares específicos 

de GIS (Geographic Information System) realizam todo o trabalho de captação de 

dados e distribuição dos mesmos em diversas camadas de mapeamento, 

representando tudo visualmente de forma automática para o usuário do sistema. 

Realiza inclusive a manifestação visual da variação de densidade dos fenômenos 

criminais por localidade e hora específica. Sem dúvida, quando utilizado de forma 

correta, é uma ferramenta muito poderosa na construção do conhecimento necessário 

para nortear a ações de segurança pública nas cidades conflagradas com grandes 

incidências de crimes e criminalidade. Este método é mais comum em softwares de 

SIG, cuja aquisição de licenças são pagas, a exemplo do ArcGis, da empresa 

americana Esri. 

Não se pode esquecer de enfatizar, entretanto, que tão importante 

quanto toda a tecnologia que gira em torno do Mapeamento Criminal, é o Analista 
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Criminal, que deve ter a consciência de que as atividades de policiamento 

direcionadas após estudos e análises, por si só,  não resolvem o problema da 

criminalidade e que, em tese, na realidade, vão ocasionar o fenômeno do 

deslocamento espacial ou a migração do crime e por esse motivo a atividade do 

Analista Criminal deve ser constante e perene. É importante ressaltar que o 

acompanhamento ininterrupto dos fenômenos criminais pelo Analista Criminal 

possibilita a mudança de estratégia de ação dos gestores da segurança pública na 

condução do enfrentamento pelo Estado, do crime, da criminalidade e questões 

conexas procurando deixar o poder estatal sempre alguns passos à frente no 

cumprimento de seu dever de proteção à sociedade. (MAGALHÃES, 2007) 

 

2.3 Técnicas de Mapeamento Criminal 

 

Existem várias técnicas de Mapeamento Criminal, no entanto, será 

abordado  aqui, duas que possuem uma aplicabilidade mais prática na atividade da 

polícia, quais sejam, a análise espaço-temporal e a análise de densidade de crimes, 

ambas de extrema valia no combate e controle da criminalidade, inclusive os crimes 

de Homicídios na Região Metropolitana de São Luís - RMS. 

 

2.3.1 Análise Espaço-Temporal 

 

Para DANTAS, FELIPE e MAGALHÃES (2007), graças a essa técnica, 

o analista pode estudar o fenômeno de padrões espaço-temporais, para assim 

determinar o local, a data e a hora (LDH), em que os criminosos, possivelmente 

escolherão para atuar novamente, se constituindo, pois, em uma análise e estudo de 

crimes, ampla, panorâmica e, por isso mesmo, permitindo alguma capacidade 

predictiva. Por meio desta técnica é possível se verificar em que horários ao longo do 

dia, por exemplo, estão ocorrendo maior concentração de crimes, os chamados, “hot 

times”. 

 

2.3.2 Análise de Densidade Criminal – Hot Spots 
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Conforme DANTAS, FELIPE e MAGALHÃES (2007) também 

comumente chamada de “mancha de criminalidade”, a Análise de Densidade é feita, 

basicamente, a partir de um conceito estatístico aplicado ao mapeamento criminal que 

é a “estimativa de kernel” ou método de “suavização de kernel”. Sua aplicação no 

mapeamento criminal, por meio de bases inter-relacionáveis de dados, tem como 

finalidade mostrar a densidade ou concentração de fatos em um determinado espaço 

e tempo.  

DANTAS, FELIPE e MAGALHÃES (2007, apud MCLAFFERTY, 2000) 

citam em seu artigo a definição da aplicação de Kernel da seguinte maneira:  

 

O método é utilizado para produzir uma superfície de densidade criminal 
contínua, a partir de pontos de incidência criminal. O analista começa a 
utilização do método a partir de um mapa de pontos de ocorrências criminais. 
O método de suavização de Kernel resulta em uma espécie de “mapa 

meteorológico” que mostra variações geográficas na densidade ou 

intensidade do crime. Picos no mapa representam áreas de alta criminalidade 
(pontos quentes da criminalidade), enquanto os vales representam áreas de 
baixa criminalidade. Cada vez mais, os analistas criminais estão empregando 
o método de suavização de kernel para visualizar e analisar padrões criminais 
(...) 

 

É por meio desta técnica, que mapas são frequentemente usados para 

diagnosticar os pontos quentes (hot spots) da criminalidade. Os hot spots nada mais 

são do que áreas com grande concentração de crimes e são representados no mapa 

computadorizado em cores indicativa da densidade, ou seja, concentração de 

frequencia ao longo do tempo. Geralmente, essa aplicação do GIS utiliza gradientes 

de coloração vermelha, de mais claras (menor concentração de crimes) às mais 

escuras (pontos do mapa onde as atividades delitivas são mais intensas ao longo do 

tempo e do espaço), daí vindo o nome “pontos quentes”.  

A Análise de Densidade é uma técnica nova quanto a sua aplicação na 

segurança pública. Os profissionais que a utilizam precisam entender que tal 

aplicação não deve se ater apenas à identificação de pontos quentes. Ela também 

pode proporcionar a descrição de padrões geográficos de atividades delitivas. 

Descrições geográficas, por sua vez, podem contribuir para a determinação de 

“pontos âncora”, locais onde os agentes da delinquencia passaram, em deslocamento, 

até os locais onde irão perpetrar seus crimes. Esta seria uma técnica muito útil quando 
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os operadores de segurança pública estão tratando, por exemplo, de analisar o perfil 

geográfico de endereços onde residam uma grande concentração de criminosos com 

predisposição a cometer homicídios e de locais com grande tendência para ocorrência 

de homicídios, que possuem caracteristicas marcantes de rotas de ação e fuga bem 

delimitadas e consequentemente mapeáveis e previsiveis. (DANTAS, FELIPE e 

MAGALHÃES, 2007). 

A utilização desta técnica será de inestimável importância para a polícia 

ostensiva no embasamento das suas ações preventivas de patrulhamento e alocação 

de efetivo e viaturas, corroborando efetiva e eficazmente no controle e redução da 

criminalidade. 

 

2.4 O crime de Homicídio  

 

À luz do Código Penal Brasileiro (1940), o crime de homicídio está 

tipificado na Parte Especial, no Título II (Dos Crimes Contra a Pessoa), dentro do 

Capítulo I (Do Crimes contra a Vida).  

SIQUEIRA (2007) afirma que comete homicídio quem provoca a morte 

de outrem, ou, na linguagem do Código Penal, em seu artigo 121,caput, “aquele que 

mata alguém”. Como se pode inferir do tipo básico, o bem jurídico tutelado é a vida 

humana extra-uterina. Deve-se observar que o homicídio, segundo a sistemática do 

Estatuto Penal, apresenta-se sob três modalidades: homicídio doloso simples, 

homicídio doloso qualificado e homicídio culposo. Os homicídios dolosos são aqueles 

em que o criminoso tem a intenção de matar ou assume esse risco, enquanto que os 

culposos não se têm a referida intenção de ceifar a vida de outrem. 

 

3. Metodologia 

3.1  Localização 

Este trabalho foi realizado na Região Metropolitana de São Luís – 

RMS, também conhecida como Grande São Luís, é composta pelos municípios 

de São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar e São Luís, situados no estado 

do Maranhão. Estes três municípios totalizam uma população de 1.266.066 habitantes 

(IBGE/2010). Localizada no arquipélago de ilhas do Golfão Maranhense com mais de 

1000 km². A ilha é quase dividida em duas pelos rios Anil e o Bacanga. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Ribamar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raposa_(Maranh%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%A7o_do_Lumiar
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_(Maranh%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquip%C3%A9lago
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 Na região entre os rios está o núcleo inicial de povoação da região, a 

norte e oeste do rio Anil ficam os bairros mais modernos e de melhor infraestrutura 

cidade, ao sul e ao leste do Bacanga estão os bairros mais periféricos e de população 

mais pobre. 

3.2 Levantamento dos Dados Estatísticos 

Com o intuito de não tornar a análise das ocorrências tão trabalhosa e 

extensa, em razão das limitações de um artigo científico, tampouco de não fazer uma 

análise imprecisa, foram levantados dados das ocorrências de homicídios dos últimos 

sete anos, ou seja, de 2005 a 2011, a fim de verificar a evolução do número de vítimas 

de homicídios em toda RMS. As fontes de entrada de dados são, através da extração 

das informações dos registros de Ocorrências no CIOPS, através das ligações do 

190 e das entradas de cadáveres vítimas de arma de fogo, arma branca e de outros 

meios, no Instituto Médico Legal – IML, além das vítimas oriundas dos hospitais.  

A análise dos dados está focada na elaboração de gráficos em anos, 

meses, dias da semana, horários, locais de maior incidência, instrumentos utilizados 

para cometer os homicídios e faixa etária das vítimas. 

Essas informações foram tratadas e armazenadas em um banco de 

dados do CIOPS – Centro Integrado de Operações de Segurança, órgão subordinado 

a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão e tabulados em programa 

Microsoft Excel 2007, para o fim de serem transformados em gráficos e relatórios. 

  

 

3.3 Levantamento dos Dados Digitais 

 

Como a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão ainda não 

desenvolve o mapeamento criminal na análise de suas ocorrências, não possuindo, 

por conseguinte, banco de dados cartográficos georreferenciados sobre as 

ocorrências de homicídios, buscou-se nesta pesquisa, utilizar o mapa digitalizado da 

Região Metropolitana de São Luís oriundo base cartográfica do Google Maps, por se 
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tratar de uma ferramenta web gratuita, que permite a realização das técnicas de 

mapeamento aqui mencionadas.  

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pela apresentação dos gráficos se torna possível gerar informações 

estatísticas sobre a variação mensal, diária, horária e as localidades de maior 

incidência de homicídios, detectando padrões e tendências, mas não é possível tirar 

inferências mais detalhadas, por falta de associação com informações da geografia 

onde esse crime ocorre, conforme demonstraremos a seguir.  

4.1 Apresentação dos dados estatísticos 

4.1.1 Freqüência quantitativa anual dos homicídios de 2005 a 2011 

 

Gráfico 1 – Distribuição anual dos homicídios na RMS /2005 a 2011 

 

Fonte: CIOPS 

Analisando o gráfico 1, é possível notar que os homicídios ocorridos na 

Região Metropolitana de São Luís – RMS vêm aumentando constantemente a uma 

taxa média em torno de 12% ao ano, ao longo dos anos apresentados. 

 

Série1; 2005; 
274

Série1; 2006; 
341

Série1; 2007; 
388

Série1; 2008; 
432

Série1; 2009; 
515

Série1; 2010; 
499

Série1; 2011; 
519
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4.1.2 Frequência quantitativa do acumulado por mês, por dia da semana, por 

horário e por local de 2005 a 2011 

 

Gráfico 2 – Distribuição do acumulado por mês dos homicídios na RMS /2005 a 
2011 

 

 Fonte: 
CIOPS 

 

O gráfico acima revela que comparativamente há um elevado número 

de homicídios no mês de janeiro. A partir de fevereiro até abril há uma queda no 

número de ocorrências, sendo que de maio até junho, os números mantêm-se 

razoáveis. Ao contrário do que se costuma pensar, não é no período do carnaval que 

acontece mais homicídios na Região Metropolitana de São Luís, por duas razões. 

Primeiro, porque nesse período, grande parte da população da capital se desloca para 

as cidades dos interiores, especialmente na baixada maranhense, onde os carnavais 

são mais animados e mais atrativos. Segundo, há um aumento no número de policiais 

militares nas ruas, pois há a diminuição da folga dos mesmos. 

Ainda analisando o gráfico 2, o número de homicídios volta a crescer 

em julho, período de férias, oscilando altos e baixos até novembro. Daí então, em 

Série1; JAN; 271

Série1; FEV; 219

Série1; MAR; 205

Série1; ABR; 214

Série1; MAI; 238Série1; JUN; 239

Série1; JUL; 243

Série1; AGO; 265

Série1; SET; 249

Série1; OUT; 275

Série1; NOV; 239

Série1; DEZ; 311
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dezembro apresenta o maior número de homicídios, quando acontecem as festas de 

final de ano e o Réveillon, além do indulto natalino concedido a vários presidiários. 

Em relação aos dias da semana que vem ocorrendo mais homicídios 

ao longo do período analisado, verifica-se que é no domingo o dia em que ocorre a 

maior incidência de homicídios, por ser um dia em que mais pessoas saem às ruas, 

devido ao elevado número de festas e consumo de bebidas alcoólicas. Um detalhe 

chama atenção para o fato de a segunda-feira aparecer em segundo lugar, com 

elevados índices, já que é um dia em que, diferente do domingo, não há festas ou 

grande movimentação de pessoas nas ruas. Acontece que, pela metodologia do 

CIOPS os homicídios são contabilizados somente no dia do óbito da pessoa, e grande 

parte dos que morrem na segunda-feira, foram lesionados no domingo. De terça a 

sexta-feira, os índices matem-se comparativamente mais baixos, voltando a crescer 

no sábado, quando o número de pessoas nas ruas começa a intensificar.    

 

Gráfico 3 – Distribuição do acumulado por dia da semana dos homicídios na 
RMS /2005 a 2011 

 

Fonte: CIOPS 

 

Série1; 
Domingo; 810

Série1; 
Segunda-Feira; 

491

Série1; Terça-
Feira; 312Série1; Quarta-

Feira; 274

Série1; Quinta-
Feira; 300

Série1; Sexta-
Feira; 310

Série1; Sábado; 
489y = 42,417x2 - 387,08x + 1126,6

R² = 0,9724
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Observando o gráfico 4 revela que os crimes de homicídios tiveram um 

aumento quantitativo a partir das 19:00 horas até às 02h00 horas da manhã, 

apresentando um pico às 20:00 horas. Os demais horários mantiveram 

comparativamente níveis razoáveis, sem grandes variações.  

Gráfico 4 – Distribuição do acumulado por horário dos homicídios na RMS 
/2005 a 2011 

 

Fonte: CIOPS 

 

 

Gráfico 5 – Distribuição da freqüência acumulada pelos 20 bairros com maior incidência de 
homicídios na RMS /2005 a 2011 
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Fonte: CIOPS 

Em relação aos 20 (vinte) bairros com maior incidência de homicídios, 

destacam-se os bairros da Cidade Olímpica e Vila Embratel, seguidos de Coroadinho. 

Como já foi dito, a análise numérica desses locais, permite constatar que são pontos 

de alta concentração de homicídios, por apresentarem os maiores quantitativos, mas 

não permitem a análise de padrões relativos às características geográficas, que se 

constituem como informações comuns a essas localidades. 

 

4.1.3 Instrumentos utilizados na prática do crime e faixa etária das 

vítimas de homicídios 

Os instrumentos utilizados na prática de homicídios, dizem respeito aos 

tipos de armas que são utilizados e as faixas etárias remetem ao perfil dos grupos de 

pessoas que estão sendo assassinadas. Em relação aos tipos de armas utilizadas, a 

categoria “outros meios”, diz respeito a mortes, por exemplo, a pauladas, furadas de 

chuço, etc. 

Gráfico 5 – Distribuição percentual do acumulado dos homicídios 
por instrumento utilizado na prática do crime na RMS /2005 a 2011 
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Fonte: CIOPS 

 

Observando-se no gráfico abaixo, temos uma visão clara de que a 

juventude é a maior vítima dos homicídios praticados.  

 

 

Gráfico 6 – Distribuição percentual do acumulado dos homicídios 
por faixa etária na RMS /2005 a 2011 
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Fonte: CIOPS 

 

Esta constatação pode estar associada a fatores sócio-econômicos, 

uso de álcool e drogas ilícitas, formação de quadrilhas e tráfico de drogas. Estes 

fatores tendo como pano de fundo a desagregação familiar aumentam 

significativamente a exposição da juventude ao crime.   

 

4.2 Apresentação dos dados dos dados cartográficos  

 

Com a finalidade de demonstrar que dados numéricos dos homicídios 

associados a dados cartográficos computadorizados permitem uma melhor 

compreensão do fenômeno criminal, buscou-se plotar homicídios dos de 2009 a 2011 

da RMS. Em relação à atuação policial, foram divididas as Áreas Operacionais de 

atuação do Comando de Policiamento Metropolitano da Policia Militar - CPM, 

conforme figura a seguir: 

 

 

Figura 1 – Mapa da divisão das áreas de atuação do CPM na RMS  

Série1; 00-9; 26Série1; 10-14; 6

Série1; 15-19; 
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Fonte: Google Maps 

 

Figura 2 – Mapa distribuição espacial dos homicídios registrados 

na RMS em 2009 
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 Fonte: Google Maps 

Para o entendimento da figura 2, bem como da aplicação da técnica 

espaço-temporal, os homicídios foram plotados em colorações diferentes, para além 

designar, além de onde, em que horário elas estão ocorrendo. Assim sendo, atribui-

se as cores “azul-claro” para o turno da manhã, “vermelho” para o turno da tarde, 

“roxo” para o turno da noite e “verde” para o turno da madrugada. Os pinos roxos em 

maior quantidade revelam que o horário em que os homicídios concentram-se e no 

turno da noite.  

Em relação às 4 (quatro) áreas de atuação do CPM, a zona oeste 

(polígono em amarelo), é a que concentra maior números de ocorrências plotadas em 

2009, seguidas das zonas leste e sul, polígonos bege e verdes, respectivamente. É 

justamente nessas áreas que estão localizados os “hot spots”, pontos com maior 

concentração de homicídios. Os bairros “Cidade Olímpica”, “Vila Embratel” e 

“Liberdade” estão situados nessas áreas.  

 

Figura 3 – Mapa distribuição espacial dos hot spots de incidência 

de homicídios na RMS em 2009 
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Fonte: Google Maps 

A figura 3 ilustra a aplicação da técnica de “hot spots”, pela qual é 

possível identificar nitidamente, os bairros da Vila Embratel, Liberdade, Cidade 

Olímpica, Cidade Operária, São Francisco, Bairro de Fátima e Vila Palmeira, nos quais 

formam manchas de homicídios, com maior concentração desses crimes. Fazendo 

uma análise em relação a geografia dessas áreas, nota-se um padrão em relação a 

essas localidade, todas situadas na periferia do centro da cidade e da região nobre e 

mais rica da RMS, que é a zona norte, em cinza. 

Figura 4 – Mapa distribuição espacial dos homicídios registrados 

na RMS em 2010 

 

Fonte: Google Maps 

A figura 4 mostra a distribuição espacial dos homicídios ocorridos em 

2010. Nota-se a enorme semelhança com a distribuição dos homicídios ocorridos no 

ano anterior, que demonstra padrões de repetição e previsibilidade. Fazendo uma 

análise em relação a geografia dessas áreas, nota-se um padrão em relação a essas 

localidades, todas situadas na periferia do centro da cidade e da região nobre e mais 

rica da RMS, que é a zona norte, em cinza. 
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A figura 5 aponta claramente que um ano depois, os locais de 

incidência ainda continuam os mesmos, havendo praticamente apenas algumas 

inversões de colocações, com a Cidade Olímpica assumindo a primeira posição em 

lugar da Vila Embratel, que aparecia em primeiro no ano seguinte e no ano de 2010 

caiu para terceiro lugar, por exemplo. 

Figura 5 – Mapa distribuição espacial dos hot spots de incidência 

de homicídios na RMS em 2010 

 

Fonte: Google Maps 

 

Em 2011, a distribuição dos homicídios na base cartográfica 

computadorizada da Grande Ilha, apresenta poucas alterações em relação aos locais 

de maior incidência de homicídios. O destaque é para o bairro da Vila Embratel, que 

vinha despontando ou em primeiro ou segundo lugar nos anos anteriores, mas que 

após algumas operações policiais direcionadas caiu para última posição no grupo dos 

bairros com maior incidência.  

Entretanto, bairros como Cidade Olímpica e Liberdade ainda continua 

a liderar a posição de maior concentração de homicídios. Em três anos consecutivos, 

nota-se exatamente as mesma tendências e mesmo padrões em relação à distribuição 
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espacial e temporal dos homicídios ocorridos em toda Região Metropolitana de São 

Luís. 

As figuras 6 e 7 demonstram bem as situações descritas acima: 

Figura 6 – Mapa distribuição espacial dos homicídios registrados 

na RMS em 2011 

 

Fonte: Google Maps 

 

 

Figura 7 – Mapa distribuição espacial dos hot spots de incidência 

de homicídios na RMS em 2011 
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Fonte: Google Maps 

 

Foi feita a distribuição espacial das viaturas (figura 8) com base nos 

cartões programa dessas viaturas, fornecido pelas Unidades Operacionais do CPM. 

Entende-se por cartão programa, uma área delimitada para atuação de cada viatura, 

com um roteiro definido pelo Comandante das Unidades.  Analisando tal distribuição, 

nota-se que a área norte (polígono cinza) é onde está concentrada a maioria das 

viaturas, e pelas análises espaciais, é o local onde ocorreu menor incidência de 

homicídios. Áreas relativamente pouco policiadas como o oeste (em amarelo), sul (em 

verde) e leste (bege), apresentaram os maiores índices.  

 

Figura 8 – Mapa distribuição espacial das viaturas da Policia 

Militar na RMS/ 2009-2011 
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Fonte: Google Maps 

 

A proposta de adoção de um SIG para a realização do Mapeamento 

Criminal no Setor de Análise Criminal também se constitui com um dos objetivos deste 

trabalho. Como se pode notar, as bases cartográficas computadorizadas utilizadas 

para as análises espaciais dos homicídios são todas provenientes do Google Maps, 

uma ferramenta SIG, disponibilizada gratuitamente na web. As próprias 

demonstrações aqui feitas, falam em favor da adoção dessa ferramenta pelo setor de 

Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública do estado do Maranhão.  

6.  Considerações Finais 

Diante da pesquisa e dos resultados apresentados, percebe-se o quão 

importante é o mapeamento criminal para a redução e o controle dos homicídios na 

Região Metropolitana de São Luís, uma vez que contribui de forma extraordinária no 

estudo e melhor compreensão desse fenômeno criminal, auxiliando a polícia em suas 

ações de repressão e controle da criminalidade. 

Através desse estudo foi possível identificar padrões e tendências nas 

ocorrências de homicídios na grande São Luís, o que poderá servir como subsídio as 

forças de segurança pública na Região Metropolitana de São Luís, ou mesmo em todo 
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o estado do Maranhão, baseado no conhecimento gerado a partir do estudo realizado, 

indicando focos de concentração de crimes, por meio de freqüência anual, mensal, 

semanal, horária e detecção dos “hot spots”, servido, sobremaneira, para a alocação 

racional de recursos humanos e materiais, a fim de se alcançar eficiência e eficácia 

nas ações de redução e controle desses crimes. 

A análise estatística associada à análise espacial do Mapeamento 

Criminal dos homicídios possibilita o devido suporte ao patrulhamento ostensivo eficaz 

da Polícia Militar, por meio de informações detalhadas, permitindo o planejamento até 

mesmo qual a modalidade de policiamento será mais conveniente para emprego 

(motorizado, a pé ou a cavalo), a partir dos levantamentos e análise das informações, 

deslocando policiais nos locais, dias da semana e horas certas, em vez das rondas 

aleatórias de baixa eficácia, baseadas no empirismo e no “achismo” 

A repetição de padrões e dos mesmos “hot spots” ao longo dos anos 

analisados aponta que a maioria dos homicídios estão ocorrendo na periferia da RMS, 

a despeito das localidades mais modernas e melhor estruturas. Essas áreas, por 

serem mais pobres, carecem de uma maior presença do Estado, em termos de 

melhoria de infraestrutura e saneamento, além de investimentos em educação e 

ocupação da população jovem, que é o grupo de pessoas que mais estão morrendo. 

A Polícia Militar direcionando suas ações e concentrando seus esforços 

nas áreas críticas que nesta pesquisa foram levantadas e nos horários de maior 

incidência, que vêm se repedindo ao longo dos anos, certamente reduzirá as 

ocorrências de homicídios, contribuindo para redução e o controle da ocorrência de 

homicídios na Região Metropolitana de São Luís.  

As aplicações dos princípios e das técnicas de Mapeamento Criminais 

aqui mencionadas também poderão no futuro, se constituir como análise de outros 

tipos de crimes no mesmo contexto desse estudo, levando em consideração os 

mesmos objetivos levantados nesta pesquisa.  

Assim sendo, em face ao que foi apresentado, espera-se ter 

demonstrado a importância do Mapeamento Criminal na redução e no controle dos 

homicídios na Região Metropolitana de São Luís, como uma ferramenta capaz 

produzir conhecimento para realização de um planejamento adequando, a fim de que 

gestores da segurança pública possam formular políticas eficazes de segurança 

pública. 
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL COMO FERRAMENTA DE 
MELHORIA DOS PROCESSOS OPERACIONAIS14 

 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM AS A TOOL FOR IMPROVING 
OPERATIONAL PROCESSES 

Nayara Borges Ribeiro15 
Márcio Jesus dos Santos16 

Leandro Ilídio da Silva17 
 

RESUMO: este artigo tem por objetivo verificar a eficiência do sistema de informação 
gerencial como ferramenta de auxílio para que as operações atinjam a Qualidade 
Total, e propor melhorias para seu desempenho. A metodologia utilizada foi pesquisa 
de campo e a bibliográfica. A pesquisa de campo foi baseada na observação e na 
coleta de informações disponíveis em um software interno de um grupo de 
concessionárias automotivas, obtidas durante auditoria interna operacional, realizada 
em 14 filiais. A pesquisa bibliográfica contém informações sobre a evolução da gestão 
da qualidade, sobre a auditoria interna operacional como ferramenta de controle e o 
conceito de sistema de informação gerencial. Os resultados obtidos apontam para 
ineficiência do sistema de informação gerencial como ferramenta de auxílio para que 
as operações atinjam a Qualidade Total. São feitas propostas que visam aperfeiçoar 
o uso do sistema. 
Palavra-chave: Auditoria. Informação. Qualidade. 
 
ABSTRACT: this article aims to examine the efficiency of information management 
system as a tool to aid the operations achieve Total Quality, and propose 
improvements to its performance. The methodology used is in the research field, based 
on observation and, in gathering information available on an internal software of a 
group of automotive dealerships, through the processes of internal audit operating in 
a sample of 14 subsidiaries and literature containing information on the evolution of 
quality management, operational internal audit as a tool of control and the concept of 
management information system. The results obtained indicate inefficiency of the 
management information system as a tool to aid the operations achieve Total Quality. 
Proposals to improve the use of the system are made. 
Key- word: Auditing. Information. Quality. 
 

                                                           
14Artigo científico elaborado em atendimento a exigência parcial para obtenção do título de bacharel 
em administração pela Faculdade Lions 2013-2. 
15Bacharel em administração pela Faculdade Lions.  
16 Docente do Curso de Administração.  
17 . Professor do Curso de Administração. Economista. Mestre. 
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INTRODUÇÃO  

Com a expansão do mercado automotivo e a concorrência acelerada 

entre as empresas deste ramo, é inevitável a necessidade que as organizações têm 

de buscarem fatores diferenciais para se manterem e também alcançarem vantagem 

competitiva frente aos seus concorrentes.  

E se tratando de organizações de grande porte e com diversas filiais, 

muitas contam com profissionais vinculados à própria empresa para realizar auditoria 

de suas operações, com o intuito de padronizar os processos nas filiais e identificar 

os erros, também chamados de não conformidades. 

Desta forma, para que haja um controle sistematizado dos resultados 

obtidos, é importante fazer uso de um sistema de informação gerencial automatizado, 

capaz de gerir informações que forneçam suporte, para que a equipe de auditores 

possa acompanhar as ações desenvolvidas para correção das não conformidades, 

visando à melhoria contínua das operações. 

Este artigo justifica-se por se tratar de uma exigência acadêmica que 

proporciona a extensão do conhecimento da autora, e por contribuir para que as 

organizações que fazem uso do sistema de informação gerencial possam agregar 

maior valor a esta ferramenta, afim de que as operações atinjam um alto nível de 

qualidade, uma vez que a consequência da qualidade é gerar confiança ao cliente.  

Segundo Sahay (2003 apud RAMACCIOTTI, 2007) a confiança, 

acompanhada de outras características comportamentais, determina a longevidade 

do relacionamento. Este clima de confiança reconhecido por todos, constrói um 

recurso valioso, que facilita obter um melhor desempenho e consequentemente uma 

boa reputação. Ramaciotti (2007) afirma que boa reputação da organização produz 

um efeito poderoso sobre suas relações com clientes, empregados, fornecedores e 

investidores.  

O objeto estudado trata-se de um grupo de concessionárias 

automotivas, o qual o nome será preservado devido a não autorização para 

identificação. O grupo atua no comércio multimarca de veículos novos, seminovos, 

peças e serviços de pós-venda das montadoras Audi, Ford, Fiat, Hyundai, Peugeot, 

Renault e Volkswagen, com 37 filiais presentes no Distrito Federal, Goiás, Maranhão, 

Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia.  
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Foram acompanhados fisicamente os processos de auditoria interna 

operacional nas 37 filiais da organização estudada, também foram utilizadas 

informações sobre os resultados dos processos de auditoria, coletas a partir do 

sistema de informação gerencial CAD (Controle de Apoio à Decisão), em uma amostra 

de 14 filiais presentes no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e 

Rondônia. 

O sistema CAD foi desenvolvido no ano de 2008 pela área de 

Tecnologia da Informação (T.I) da empresa estudada, com a finalidade de coletar, 

processar e transmitir informações que contribuam para que os níveis tático e 

estratégico possam tomar decisões rápidas e assertivas quanto a todas as áreas de 

atuação da organização.  

Em 2011 foi desenvolvido no CAD o módulo de auditoria, com o objetivo 

de disponibilizar um banco de dados com recursos que permitam a realização do 

cadastro dos itens a serem auditados e a abertura, desenvolvimento e digitação dos 

processos de auditoria, a fim de gerar relatórios sistematizados; a interação entre as 

não conformidades apresentadas pelos auditores e as respostas dos gestores 

responsáveis, conforme figura 1; e mensurar e também disponibilizar a qualquer 

usuário cadastrado toda ou qualquer informação que se faça necessária. 

Figura 1: quadro de análise da justificativa do gestor. 

Fonte: CAD Controle de Apoio à Decisão, 2012.
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Os auditores decidem como utilizar os recursos disponíveis, e os 

integrantes da equipe do departamento de T.I realizam as programações necessárias 

para que o sistema funcione de modo a atender as necessidades da equipe de 

auditoria.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O objetivo deste trabalho é verificar a eficiência do sistema de 

informação gerencial como ferramenta de auxílio para que as operações atinjam a 

qualidade total, e propor melhorias para seu desempenho, buscando analisar três 

casos: primeiro, se as informações descritas pelos gestores como ação para 

corrigirem os erros operacionais, contribuem para que a auditoria possa confrontá-las 

com a realidade encontrada; segundo, se ações implantadas apresentam resultados 

positivos; e terceiro, se os gestores tem acesso a informações que podem colaborar 

para o bom desempenho das operações. 

Daí então surge o questionamento: Os recursos disponíveis no sistema 

CAD estão sendo aproveitados de forma a melhorar a qualidade dos processos? 

Em primeiro caso, foram verificadas as informações recebidas dos 

gestores, quanto às justificativas das não conformidades, através do processo de 

auditoria, em amostra de 07 filiais. De acordo com a figura 2, das 167 respostas 

analisadas, apenas 29 apresentam a justificativa da não conformidade, o plano de 

ação desenvolvido e seu respectivo prazo de execução. As demais 138 respostas se 

limitam à justificativa da ocorrência da não conformidade. 

Figura 2: análise das respostas dos gestores. 

 

Fonte: a autora, 2012. 
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Em segundo caso, foram acompanhados em 03 auditorias 

consecutivas, os itens apontados como não conformidade no primeiro processo do 

ano de 2012, em amostra de outras 7 filiais.  

Foram 343 itens em não conformidade em todas as unidades 

analisadas. Na segunda auditoria, 136 itens, correspondendo a 40%, permaneceram 

sem correção, sendo apontados como não conformidade reincidente. A partir da 

terceira auditoria, constatou-se que 111 dos 136 itens, correspondendo a 82% das 

não conformidades reincidentes, permaneceram sem correção, sendo apontados 

como reincidências consecutivas, ou seja, os mesmos erros operacionais constatados 

em três auditorias consecutivas, sem nenhuma apresentação de melhorias, conforme 

exposto na figura 3. 

Figura 3: mensuração dos resultados de 3 auditorias consecutivas. 

Fonte: a autora, 2012. 

 

Em terceiro caso, no decorrer do processo de auditoria, os gestores 

são comunicados verbalmente pelos auditores, em relação a informações importantes 

para o desempenho das operações, como, normas e políticas da empresa, alguns 

itens auditados no departamento o qual o gestor é responsável, a forma que devem 

responder o processo de auditoria, as não conformidades reincidentes, e em alguns 

casos, uma breve apresentação sobre a importância e o método de realização do 

trabalho de auditoria, principalmente para os gestores novos na organização. 

 Os itens auditados ficam disponíveis no sistema CAD para consulta 

dos auditores e, caso algum gestor entre em contato e solicite essas informações, é 

gerado um relatório, e transmitido via e mail para o mesmo. As normas da empresa 

são arquivadas e disponibilizadas em situações oportunas assim como o arquivo com 

a descrição da importância e a forma de realização do processo de auditoria. 
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METODOLOGIA 

 

Este artigo foi elaborado através da pesquisa descritiva, a qual o leitor 

é capaz de visualizar exatamente aquilo que o pesquisador observou (CERVO; 

BERVIAN; SILVA, 2007). Para Barros e Lehfeld (2007), a pesquisa descritiva engloba 

dois tipos: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, as quais serviram de base 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

A pesquisa de campo é um método científico no qual o investigador 

assume o papel de observador e explorador, sendo que através do contato direto são 

coletados dados sobre o fenômeno estudado (BARROS; LEHFELD, 2007), iniciando 

com a observação de um fato, reconhecimento de um problema e a busca em 

solucioná-lo (AZEVEDO, 2009). 

A pesquisa bibliográfica propõe adquirir conhecimentos a partir do 

emprego predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro e 

informatizado (BARROS; LEHFELD, 2007). 

A abordagem utilizada na pesquisa foi o método quantitativo, que tem 

como objetivo principal quantificar ou mensurar uma ou mais variáveis estudadas, com 

uso de modelos matemáticos e utilizando de amostragem sempre que possível; e o 

método qualitativo, que descreve o fenômeno, através da caracterização de sua 

ocorrência e sua relação com outros fatores (CASARIN, 2011). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para a fundamentação teórica, foram coletadas informações sobre a 

evolução da gestão da qualidade, a auditoria interna operacional como ferramenta de 

controle e o conceito de sistema de informação gerencial.  

 

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE QUALIDADE. 

 

A Qualidade tal qual a conhecemos hoje é fruto de um processo de 

evolução, pois desde os tempos das cavernas, pode-se afirmar que já havia 

“qualidade” quando o homem selecionava o seu alimento ou escolhia o melhor local 

para se abrigar. 
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Segundo Oliveira (2004 p. 4) a evolução da Qualidade passou por três 

grandes fases: 

a era da inspeção, que ocorreu pouco antes da Revolução Industrial e 
baseava na detecção de eventuais defeitos de fabricação do produto sem 
nenhum método pré-estabelecido; a era do controle, a qual aprimorou a 
inspeção por meio da utilização de técnicas estatísticas através da seleção 
aleatória de certo número de produtos, de forma que representasse todo o 
grupo e verificava-se a qualidade de todo o lote. 

 

A partir daí o foco foi se distanciando do produto e passando a ser do 

processo, marcando assim a terceira fase do conceito, a qual Paladini (2012) descreve 

como a evolução do Termo Qualidade para Qualidade Total. 

Segundo Lelis (2012 p. 5) o conceito de Qualidade Total surgiu no 

Japão, após a Segunda Guerra Mundial: 

o Japão sofreu o ataque de duas bombas atômicas durante a guerra e ficou 
completamente destruído. Quando o conflito terminou, as empresas 
japonesas tinham um desafio e tanto pela frente: era necessário não apenas 
crescer, mas também ter um algo a mais para sobreviver em um mundo onde 
a concorrência era cada vez maior. Por isso o Japão não pensou duas vezes 
antes de colocar em pratica a Gestão da Qualidade Total. O resultado não 
poderia ser melhor: até hoje, os produtos japoneses são conhecidos no 
mundo todo por sua qualidade. 

 

Mas o que seria o Controle da Qualidade Total? Como esta pratica 

colocou o Japão no topo da qualificação dos produtos oferecidos ao consumidor? 

Campos (2004) define Controle da Qualidade Total como sistema 

conhecido no Japão como TQC (Total Quality Control), ou seja, Controle da Qualidade 

Total, enquanto para os outros países os japoneses utilizam a sigla CWQC (Company 

Wide Quality Control) para diferenciá-lo do sistema TQC difundido pelo Dr. Armand 

Feigenbaum. Campos (2004) esclarece que o termo baseia-se na junção das 

expressões Qualidade Total + Controle Total. 

A Qualidade Total trata-se da busca em satisfazer as necessidades de 

todas as pessoas, enquanto o Controle Total refere-se ao controle exercido de forma 

sistemática. Em poucas palavras Campos define: TQC é o controle exercido por todas 

as pessoas para a satisfação das necessidades de todas as pessoas (CAMPOS, 

2004). 

A prática do Controle Total é realizada através da metodologia PDCA 

(CAMPOS, 2004) que origina-se do termo em inglês – Plan, Do, Check, Act e refere-

se a um ciclo de operações que segundo Pearson (2011) baseia-se na melhoria 

contínua dos processos, podendo ser usado tanto para controlá-los quanto para 
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aperfeiçoá-los. O ciclo é baseado em quatro etapas: Plan: trata-se da fase de planejar, 

definir metas e métodos. Do: realizar o que foi proposto no planejamento. Check: 

checar e analisar o resultado desejado com o concreto. Act: ação corretiva para 

melhorar ou corrigir o processo. 

Em comparação com a gestão dos processos referente à empresa 

estudada, verifica-se que a etapa plan baseia-se nas definições de diretrizes para 

execução dos processos e desenvolvimento de políticas internas. A etapa do trata-se 

da concretização e disseminação das definições para todas as filiais do grupo, a etapa 

check é realizada através dos trabalhos de auditoria interna e externa da organização, 

e a etapa act é aquela que busca a ação corretiva dos processos apontados pela 

auditoria como não conformidade. 

 

CONCEITO E EVOLUÇÃO DO TERMO AUDITORIA. 

 

Segundo Araújo (2008) o termo auditoria em sentido mais amplo refere-

se a uma ação independente de se confrontar uma condição com um critério pré-

estabelecido, ou seja, a situação ideal, para que se possa opinar ou comentar a 

respeito.  

A origem do termo auditoria foi bastante discutida pelos especialistas, 

no entanto seu surgimento está diretamente relacionado com o início das atividades 

econômicas e contábeis, conforme afirma Boynton (2002 apud DIAS, 2011). 

Diante da clara relação entre a contabilidade e a auditoria, concluímos 

que seu objetivo inicial baseava-se na verificação quanto à veracidade das 

demonstrações financeiras e a garantia de que os bens estavam sendo cuidados com 

incorruptibilidade. 

De acordo com Almeida (1996 apud DIAS, 2011), o surgimento da 

auditoria se deu pelo crescimento do sistema familiar após a Revolução Industrial. 

Com o desabrochar das empresas do sistema familiar fechado para o sistema de 

empresa aberta, as organizações começaram a buscar novos mercados, competindo 

por espaço e expandidos tanto o mercado como as próprias empresas. Com esse 

desenvolvimento, precisaram rever as formas de controles e procedimentos, visando 

à redução de custo. 

Dentro deste conceito, afirma-se então que desde os primórdios da 

atuação da auditoria, o controle é a palavra de distinção do processo. Com o passar 
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do tempo e com a crescente aceleração da concorrência, a auditoria foi fragmentada 

para melhor adequar as necessidades dos administradores, sendo classificada por 

Araújo (2008) como auditoria externa e auditoria interna. A auditoria externa é aquela 

realizada por profissionais qualificados sem vínculo empregatício com a entidade 

auditada, atuando independentemente com base em normas técnicas sobre a 

situação das demonstrações contábeis. A auditoria interna é aquela que é realizada 

por profissionais vinculados a entidade auditada, atuando como órgão de staff, com a 

finalidade de auxiliar a diretoria e presidência da empresa. 

Os objetivos dos trabalhos de Auditoria se baseiam em dois âmbitos, 

sendo: o contábil e financeiro, que são os procedimentos técnicos aplicados com o 

intuito de emitir uma opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis 

tomadas em conjunto, e no âmbito operacional, que se trata da avaliação do 

desempenho e a eficácia das operações, os sistemas de informação e de 

organização, os métodos de administração; a propriedade e o cumprimento das 

políticas administrativas; e a adequação e a oportunidade das decisões estratégicas 

(Araújo, 2008). 

 

Segundo O Institute of Internal Auditors a Auditoria Interna é: 

uma garantia objetiva independente e atividade de consultoria, destinada a 
agregar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela ajuda uma 
organização a alcançar seus objetivos, trazendo uma abordagem sistemática 
e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia da gestão de riscos, controle 
e governança de processos.18 

 

A partir desses conceitos concluímos que a Auditoria Interna 

Operacional trata-se de um trabalho realizado por auditores vinculados a empresa 

auditada, com o objetivo de apontar os erros operacionais e emitir opiniões, de modo 

que auxilie os líderes a buscarem soluções e melhorias para as operações 

organizacionais.   

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL (SIG) 

 

Para que os dados coletados sejam acessíveis a todos os envolvidos e 

gerem informações rápidas e precisas, utiliza-se o Sistema de Informação Gerencial 

                                                           
18 Disponível em: <https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-
Internal-Auditing.aspx>. 

https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
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(SIG), que é o processo de transformação de dados em informações que são 

utilizadas na estrutura decisória da empresa, o qual, sob condições eficientes de 

gerenciamento proporcionam melhorias na produtividade, redução de funcionários em 

atividades burocráticas e aumento do nível de motivação e de comprometimento das 

pessoas envolvidas (OLIVEIRA, 2012). Enfim, proporciona melhorias na qualidade 

das operações internas da organização. 

Ainda segundo Oliveira (2012), o sistema de informações gerencial 

deve ser suportado por um sistema de processamento, seja manual, mecânico ou 

eletrônico e deve tratar da natureza de dados passados, bem como dos dados futuros. 

 

SISTEMA INTEGRALIZADO DE GESTÃO 

 

Para integralizar informações referentes a diferentes áreas da 

organização o sistema ERP (Enterprise Resources Planning – ou sistemas de 

planejamento dos recursos do empreendimento) é usado como um sistema de 

processamento de dados que auxilia na eficiência das operações (CORRÊA; 

GIANESI; CAON, 2011). 

Para entender melhor a forma de atuação do sistema ERP é necessário 

fazer um paralelo entre sua evolução e a própria evolução dos computadores. 

Segundo Corrêa, Gianesi e Caon (2011), nos anos 60 houve o 

surgimento dos primeiros computadores, disponíveis para uso comercial com a 

intenção de automatizar as listas de materiais componentes dos produtos – bill of 

materials (BOM), e coordenar melhor a demanda por itens , o que e quanto produzir 

e comprar, de forma a trabalhar com estoques menores. Nos anos 70 passou a ser: o 

que, quanto e quando produzir e comprar, surgindo então o MRP (Material 

Requirements Planning, ou planejamento da necessidade de materiais). Nos anos 80 

o MRP evoluiu para MRP II a partir da valorização não apenas dos produtos, mas 

também do planejamento de necessidades de capacidade produtiva. Nos anos 90 

houve a possibilidade de integralizar o MRPII com sistemas administrativos, 

financeiros e de outras áreas da organização, expandindo se para fora do setor de 

manufatura e sendo rebatizado como ERP. 

Segundo Laudon e Laudon (2010) o ERP trata-se de um sistema 

fundamentado em um banco de dados de diferentes departamentos da empresa, 

tornando-os disponíveis para aplicações utilizadas em todas as atividades internas da 
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organização. Quando um processo acrescenta novas informações, estas se tornam 

imediatamente disponíveis para outros processos de negócios. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o primeiro caso, as informações descritas pelos 

gestores como ação para corrigirem as não conformidades, são inadequadas para 

que a equipe de auditoria possa confrontá-las com a situação real, visto que 83% das 

respostas dos gestores não apresentam um o plano de ação para correção do item. 

 Em vista disso, há a necessidade constante dos auditores 

entrarem em contato com os gestores responsáveis, para orientá-los a como 

responderem as não conformidades, desencadeando em demora na finalização do 

processo e itens concluídos apenas com uma justificativa, o que gera incerteza quanto 

à correção e/ou melhoria do processo em questão. 

Para adequação deste, sugere-se alterar o layout dos processos de 

auditoria, conforme figura 4. 

Figura 4: proposta para quadro de análise da justificativa do gestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAD Controle de Apoio à Decisão adaptado pela autora, 2013. 

A finalidade desta alteração é esclarecer os gestores sobre o que 

devem responder quanto às não conformidades encontradas. As respostas devem 

contemplar uma justificativa, ou seja, as causas que levaram ao erro no processo; o 

plano de ação desenvolvido para corrigi-lo, informando qual a ação será realizada, 

como será realizada e quem será o responsável direto, assim como, o prazo para 

execução do plano de ação. 
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De acordo com o segundo caso, mesmo com a ineficiência quanto às 

informações dos gestores, 60% não conformidades encontradas estão sendo 

corrigidas, porém os outros 40% de não conformidades apresentam 82% de chances 

de não serem corrigidos, indicando a necessidade de uma análise mais acurada. 

Para isto propõe-se a criação de uma política de ação e correção das 

não conformidades operacionais, através de um novo método de auditoria baseado 

no acompanhamento e também na intervenção dos auditores, com a finalidade de 

garantir que os itens apontados como não conformidade sejam devidamente 

corrigidos, através das etapas descritas na figura 5. 

 

Figura 5: esquema de análise dos itens em não conformidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora, 2012. 

 

Este modelo sugere que após apuração dos resultados em auditoria 

interna operacional seja gerada uma Lista de Pendências Auditadas, com a relação 

dos itens apontados como não conformidade na unidade. Conforme a realização de 

novas auditorias na filial, os itens que forem sendo solucionados serão eliminados da 

lista.  

Os itens que não apresentarem correções serão analisados pelos 

auditores de modo a verificar se a correção da não conformidade dependente 

diretamente do gestor ou se existem fortes influências que possam interferir quanto 

ao padrão operacional estabelecido, como: contratação de novos gestores, mudança 

de políticas, normas e padrões internos, alterações quanto aos padrões da montadora 

que atende a filial, processos que dependem da liberação de órgãos governamentais, 
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e também os que dependem de tomada de decisão estratégica, ou seja, que estão 

fora da competência gerencial. Assim, os itens que dependem diretamente de uma 

ação corretiva por parte dos gestores farão parte da Lista Gerencial de 

Inconformidades. 

Para os itens da Lista Gerencial de Inconformidades, os gestores 

responsáveis deverão desenvolver outro plano de ação, por sua vez mais detalhado, 

através da ferramenta 5W2H, e realizar a prestação de contas dos processos em 

questão para a diretoria do grupo. 

Segundo Seleme e Stadler (2008) o 5W2H é uma ferramenta da 

qualidade que permite que um processo seja dividido em etapas, estruturadas a partir 

dos termos what (o que), who (quem), where (onde), when (quando), why (porque), 

how (como) e how much (quanto custa) que dão base para as perguntas 

investigadoras: o que deve ser feito, quem será o responsável, onde deve ser feito, 

quando será feito, porque é necessário fazer, como será feito e quanto vai custar, com 

a finalidade de realizar uma exposição para uma análise mais acurada das falhas 

identificadas que impedem que o processo seja adequadamente realizado e alcance 

a eficácia almejada. 

Os resultados do plano de ação deverão ser apresentados em uma 

reunião aos auditores internos e, a um representante do corpo diretivo que avaliará a 

aplicação da correção proposta pelo gestor, ficando sob sua alçada a decisão sobre 

o item em questão. 

De acordo com o terceiro caso, muitas informações importantes para o 

desenvolvimento dos processos são repassadas apenas verbalmente para os 

gestores. Devido à quantidade e complexidade dessas informações, estima-se que 

somente a comunicação verbal não é eficaz para que essas informações não se 

percam e sejam usadas adequadamente pelos gestores. 

A terceira proposta é incluir e disponibilizar aos gestores uma nova aba 

no CAD intitulada Política de Ação e Correção (P.A.C), onde deverá conter 

informações sobre a política, a mensuração dos itens em não conformidade 

apontados na filial, a relação dos itens da Lista Gerencial de Inconformidades e o 

modelo padrão para desenvolvimento do plano de ação 5W2H. Na aba também 

deverá conter informações sobre a relação dos itens auditados e as normas e padrões 

da organização, conforme figura 6: 

Figura 6: Política de Ação e Correção das não conformidades. 
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Fonte: CAD Controle de Apoio à Decisão adaptado pela autora, 2013. 

 

Os resultados da pesquisa realizada apontam para um aproveitamento 

parcial dos recursos disponíveis no sistema CAD, pois os relatórios de auditoria são 

desenvolvidos sistemicamente e é utilizado o recurso de interagir as informações entre 

auditores e gestores, o que otimiza tempo para ambos, facilita a comunicação e 

fornece a possibilidade de a auditoria ter o controle sobre o acompanhamento os 

processos operacionais.  

Porém o recurso de interagir as informações entre auditores e gestores 

não esta sendo devidamente utilizado, de forma que, há lacunas na comunicação, 

pois, as informações solicitadas pelos auditores são incoerentes com o que realmente 

é necessário, ou seja, solicitam uma justificativa, porém é necessário, a justificativa, o 

plano de ação e o prazo. Também há recursos que não são utilizados, como por 

exemplo, a liberação de determinadas informações aos gestores que sejam relevantes 

para o desenvolvimento dos processos. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos apontam para ineficiência do sistema de 

informação gerencial como ferramenta de auxílio para que as operações atinjam a 

Qualidade Total, pois, para que isto aconteça é necessário não somente um 

aproveitamento parcial dos recursos disponíveis no sistema, mas um gerenciamento 

adequado que busque aproveitá-los totalmente. 
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A partir da implantação das três propostas citadas anteriormente, o 

sistema de informação gerencial da empresa estudada, poderá alcançar este 

resultado, visto que, os gestores passarão a ter livre acesso a informações 

relevantes para o desempenho dos processos, os erros serão tratados de forma mais 

apurada e finalmente as reincidências serão analisadas através de uma intervenção 

da auditoria contribuindo para garantir a melhorias nos processos. 

Assim como em todos os ambientes de mudanças, o fator impeditivo 

para a implantação de novas propostas baseia-se na possibilidade de inicialmente 

haver certo desconforto cultural principalmente pelo fato das mudanças requererem 

um maior nível de esforço por parte dos gestores, fato que pode ser gradativamente 

adequado às mudanças visto que as organizações atuam na era da contingência e a 

flexibilidade principalmente no que se refere à busca da melhoria contínua, é um fator 

diferencial das grandes empresas no mercado. 
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A IMPORTÂNCIA DO CONSULTOR EMPRESARIAL PARA AS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS19 

 
THE IMPORTANCE BUSINESS CONSULTANT FOR MICRO AND SMALL 

ENTERPRISES 
 

Regiani de Souza Rodrigues Gomes20 
Wagner Pedro de Morais21 

Oyama Rodrigues da Silva22 

 

RESUMO: o presente artigo visa demonstrar a importância do consultor empresarial 
na obtenção de diagnóstico, aconselhamento e orientação para a implantação de 
soluções nas Micro e Pequenas Empresas (MPEs). Para alcançar os objetivos 
propostos, o estudo foi pautado na abordagem do método indutivo de pesquisa, na 
pesquisa bibliográfica através de livros, revistas, artigos científicos e via internet, além 
da aplicação de questionários. A partir do desenvolvimento desta pesquisa, constatou-
se que os micro e pequenos empreendedores têm utilizado pouco o serviço de 
consultoria, embora a presença do consultor dentro das MPEs tenha o condão de 
afastar a precoce mortalidade dessas empresas, garantindo-lhes ligação com 
oportunidade de mercado, inovação e crescimento. 
Palavras-chaves: Consultor Empresarial. Conscientização. Micro e Pequenas 
Empresas. 
 
ABSTRACT: this article aims to demonstrate the importance of business consultant in 
the obtainment of diagnosis, counseling and orientation to the implantation of solutions 
in the Micro and Small Enterprises (MPEs). To reach proposed objectives, the study 
was guided by the approach for inductive research technique, literature search through 
books, magazines, scientific articles and internet, as well as questionnaires. From the 
development of this research, it was found that the micro and small entrepreneurs have 
used rare consulting service, although the presence of the consultant within the MPEs 
has the power to ward off premature mortality of these companies, providing them link 
with market opportunity, innovation and growth. 
Key-words: Business Consultant. Awareness. Micro and Small Enterprise. 
 

                                                           
19  Artigo científico elaborado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em 
Administração pela Faculdade Lions 2013-2. 
20 Bacharelando em Administração pela Faculdade Lions. 
21 Professor orientador na Faculdade Lions, Mestre em Geografia pela Universidade Federal de 
Goiás. 
22 Professor do Curso de Administração. Doutor. 



GOMES, R.S.R.; MORAIS, W.P.; SILVA, O.R.. A importância do consultor empresarial para as ... 

 Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume V. Número 1. Ano 3 - 2016/1 - ISSN 2358-6079 106 

INTRODUÇÃO  

 

O estudo em epígrafe expõe os contornos que envolvem a 

importância do consultor empresarial frente aos micro e pequenos empreendimentos, 

em razão da carência gerencial característica destas empresas, e apresenta a 

relevância delas no contexto socioeconômico brasileiro. 

A partir dos indícios de que muitos microempreendedores não 

procuram apoio junto ao profissional da área de consultoria, importa evidenciar a 

necessidade da relação entre o consultor empresarial e as MPEs, e buscar saber: Por 

qual razão a maioria destas empresas não utiliza ou posterga os serviços de 

consultoria empresarial? Quais benefícios podem ser obtidos a partir da atuação do 

consultor dentro das MPEs? Quanto aos micro e pequenos empreendedores que já 

contrataram o consultor empresarial, quais foram os critérios utilizados para escolha 

desse profissional?  

Diante disso, estabeleceu-se os seguintes objetivos: Verificar a razão 

pela qual a maioria dos micro e pequenos empreendedores não utiliza ou posterga os 

serviços de consultoria; Evidenciar os benefícios da atuação do consultor empresarial 

dentro das MPEs; Relacionar os critérios que foram utilizados para escolha do 

consultor empresarial nos micro e pequenos empreendimentos que já contrataram os 

serviços deste profissional; e Desenvolver propostas relativas à atuação e aplicação 

de técnicas do consultor empresarial para a melhoria da gestão nas MPEs. 

No que tange à justificativa para realização do presente estudo, é 

possível afirmar que ele fornecerá dados acerca das MPEs às empresas de 

consultoria, fato que contribuirá com a elaboração de estratégias e atuação mais 

apropriada à realidade de seus clientes, no sentido de alcançar o melhor resultado 

possível. 

As informações aqui divulgadas também são de suma importância 

para os micro e pequenos empreendedores, pois demonstram que a participação do 

consultor empresarial contribui para evitar a mortalidade das MPEs, as quais 

desempenham relevante papel na economia brasileira. 

Notadamente, este trabalho possui, ainda, grande relevância para 

academia, pois representa um estudo adaptado à realidade brasileira e, sobretudo, o 

assunto abordado servirá como fonte de pesquisa a outros acadêmicos que desejam 
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discorrer em seus artigos científicos acerca do papel do consultor junto às MPEs, haja 

vista que o tema em análise é pouco abordado em pesquisas. 

Por outro lado, além de relacionar-se aos interesses da academia, a 

justificativa do presente estudo reside no fato de que a disseminação da consciência 

do papel do consultor empresarial tem o condão de criar novos postos de trabalho, 

nos quais se inserem administradores.  

É inegável, aliás, que o desenvolvimento deste trabalho colabora de 

modo original e estimulante à formação acadêmica da presente autora, pois contribui 

com a aquisição de conhecimento acerca da importância dos consultores junto às 

Micro e Pequenas Empresas, entre outros aspectos relevantes. 

Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento deste artigo 

contribuíram para a constatação de que a presença do consultor empresarial dentro 

das MPEs reduz significativamente a mortalidade precoce dessas empresas, já que 

este profissional contribui com a solução dos problemas enfrentados pelos 

empresários e oferece aos empreendimentos uma sustentabilidade que é estruturada 

no tripé: desenvolvimento econômico, social e ambiental.  

A respeito da estruturação deste artigo, o tópico “Estágio atual das 

MPEs” apresenta a importância que essas empresas possuem para a economia 

nacional, e subdivide-se em: Mortalidade das MPEs no Brasil; Principais causas de 

insucesso das MPEs; e Classificação das MPEs brasileiras.  

Em seguida, aborda-se o tema “Consultoria”, onde são apresentadas 

a definição de consultoria empresarial e sua classificação quanto à estrutura e quanto 

à amplitude.  

Posteriormente, no tópico “O consultor empresarial”, apresenta-se: 

sua definição; a diferença entre o consultor interno e externo; a vocação do consultor 

empresarial; as características básicas deste profissional, bem como os métodos para 

coleta de dados utilizados por ele.  

Ao final desta pesquisa, expõem-se as informações pertinentes aos 

resultados e discussões, as conclusões, os agradecimentos e as referências utilizadas 

para o desenvolvimento do trabalho. 

 

METODOLOGIA  
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Para o alcance dos objetivos propostos, o estudo foi pautado na 

abordagem do método indutivo de pesquisa, pois partiu de premissas de informações 

de caso concreto para se aferir uma verdade ou conhecimento universal, isto é, 

desenvolveu-se a partir de experiências particulares enquanto funcionária contratada 

por Micro e Pequenas Empresas. 

Optou-se, ainda, pela pesquisa bibliográfica através de livros, 

revistas, artigos científicos e via internet, a qual aborda os principais aspectos 

envolvidos com o tema em questão, além da aplicação de questionários direcionados 

a dois públicos distintos, a saber: 

a) Proprietários de MPEs: foram realizados questionários 

direcionados a dois micro e pequenos empreendedores que já contrataram o serviço 

de consultoria empresarial, e dois que ainda não realizaram tal contratação; 

b) Consultores Empresariais: foram realizados questionários 

direcionados a quatro profissionais da área de consultoria empresarial. 

A aplicação de tais questionários serviu como apoio para fortalecer o 

entendimento do assunto estudado e possibilitou o alcance dos objetivos propostos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para desenvolver a presente pesquisa partiu-se da compreensão a 

respeito da inter-relação entre consultoria empresarial e Micro e Pequenas Empresas, 

pois percebe-se que atualmente a economia do nosso país encontra-se fortemente 

influenciada pelos resultados das atuações das empresas deste segmento. 

Diante disso, busca-se enfatizar a importância do relacionamento 

entre as MPEs e o consultor empresarial, proporcionando, assim, o entendimento 

sobre o valor deste profissional para o melhor desempenho das atividades 

empresariais.  

 

ESTÁGIO ATUAL DAS MPEs  

 

Para o melhor esclarecimento do atual estágio das MPEs brasileiras, 

faz-se necessário, primeiramente, compreender sua importância para economia 

nacional, conforme demonstram os dados a seguir. 
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De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE (2011), no Brasil são criados anualmente mais de 1,2 milhão de 

novos empreendimentos formais, sendo que, mais de 99% são Micro e Pequenas 

Empresas e Empreendedores Individuais (EI). Os dados apontam ainda que, as MPEs 

são responsáveis por mais da metade dos empregos com carteira assinada no Brasil. 

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE (2010)23, desde 2000 a participação das MPEs no total de empreendimentos 

produtivos brasileiros aumentou bastante. Enquanto a taxa de crescimento anual foi 

de 4% para o total de empresas, independente do porte, para as pequenas empresas 

foi de 6,2%, e 3,8% para as micro empresas, entre 2000 e 2008.  

A partir desse crescimento percebe-se que a atual economia brasileira 

está marcada pela presença das MPEs, como pode ser observado no quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Participação das MPEs na Economia Brasileira 

Das empresas comerciais 99,1% 

Das empresas do setor de serviço 99,0% 

Das empresas no país 98,5% 

Das empresas do setor industrial 95,0% 

Do Produto Interno Bruto 21,0% 

Fonte: Adaptado de: <http://www.faccamp.br/ojs/index.php/RMPE/article/view/13>. 
 

Com esta expressiva representatividade das MPEs na economia 

nacional, observa-se como resultado alta geração de empregos no Brasil, que pode 

ser expressa através dos dados apresentados no quadro a seguir, conforme Hamilton 

& Takeshy (2007): 

  

Quadro 2: Geração de Empregos no Brasil 

Dos empregos no comércio 80,2% 

Da mão-de-obra do setor de serviços 63,5% 

Do pessoal ocupado na indústria 42,0% 

Fonte: Adaptado de: <http://www.faccamp.br/ojs/index.php/RMPE/article/view/13>. 
 

                                                           
23 Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/02/o-mapa-das-micro-e-
pequenas-empresas>.  
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Diante da grande participação das MPEs na economia brasileira, faz-

se necessária a realização de um planejamento para garantir a sustentação e a 

sobrevivência destas empresas no mercado atual. No entanto, nota-se uma realidade 

contrária ao considerarmos a falta de qualificação e experiência da maioria dos micro 

e pequenos empreendedores, ou seja, muitos não se encontram preparados para 

enfrentar os desafios impostos pelo mercado. 

 

 

Mortalidade das MPEs no Brasil  

 

Embora as estatísticas demonstrem que os micro e pequenos 

empreendimentos desempenham relevante papel na economia nacional, observa-se 

que há um elevado índice de mortalidade destas empresas nos primeiros anos de 

existência. 

Chiavenato (2008, p. 15), afirma que "nos novos negócios, a 

mortalidade prematura é elevadíssima, pois os riscos são inúmeros e os perigos não 

faltam", fato este corroborado pelo SEBRAE (2011) no estudo “Taxa de Sobrevivência 

das Empresas no Brasil”, onde afirma que os dois primeiros anos de existência é o 

período considerado mais difícil para o desenvolvimento das atividades de uma nova 

empresa, e o mais importante em termos de monitoramento da sobrevivência.  

Em busca de conhecer melhor o perfil das MPEs no Brasil, o SEBRAE 

realiza diversos levantamentos estatísticos em relação à mortalidade dessas 

empresas nos primeiros anos de existência. Tais dados caracterizam-se como indícios 

de que muitos empreendedores, além de não estarem preparados para enfrentar os 

desafios do mercado, não procuram apoio junto ao profissional da área de consultoria. 

Conforme revela o estudo “Sobrevivência e Mortalidade das Micro e 

Pequenas Empresas Paulistas de 1 a 5 anos”, apresentado pelo SEBRAE-SP (2005), 

as taxas de mortalidade das MPEs do Estado de São Paulo, foram: 29% para 

empresas até 1 ano, 42% para empresas até 2 anos, 53% para empresas até 3 anos, 

e 56% para empresas até 5 anos.  

Os dados apontam que a taxa de mortalidade das MPEs com até 5 

anos era de 71% em 2000, e 56% em 2005. Entretanto, essa taxa continua sendo 

superior à encontrada em outros países. Em números absolutos, significa que, em 

2005, 72 mil MPEs fechavam até o quinto ano de vida.  
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Estes dados foram confirmados cinco anos depois também pelo 

SEBRAE-SP (2010), pois divulgou que 58% das empresas de pequeno porte fecham 

as portas antes de completar cinco anos.  

A título de exemplo, e partindo de experiências vividas enquanto 

funcionária contratada por Micro e Pequenas Empresas, é possível afirmar que, a 

maioria destes empreendedores, embora esteja enfrentando sérios problemas 

empresariais, não realiza nenhum tipo de investimento relativo à contratação do 

profissional da área de consultoria. 

Assim, a partir dos dados obtidos sobre o contexto das MPEs, e do 

fato de que o consultor empresarial contribui com a redução do índice de mortalidade 

destas empresas, evidencia-se a necessidade de destacar a importância da relação 

entre eles. 

 

Principais causas de insucesso das MPEs 

 

As inúmeras dificuldades enfrentadas pelas MPEs podem levá-las ao 

fracasso. São fatos que confirmam os estudos sobre as elevadas taxas de mortalidade 

das empresas desse seguimento. 

De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE (2010) 24 , os 

principais fatores descritos pelos empreendedores para explicar o fechamento das 

MPEs foram:  

✓ Falta de clientes (29%)  

✓ Falta de capital (21%) 

✓ Concorrência (5%) 

✓ Burocracia e impostos (7%)  

 

A pesquisa aponta ainda diferentes fatores que se caracterizam como 

causa de insucesso das MPEs, a saber: falta de planejamento, de técnicas de 

marketing, de avaliação de custos, fluxo de caixa, entre outros. 

                                                           
24  Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/02/sobrevivencia-e-
mortalidade>. 
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Segundo o estudo “Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade 

das MPEs do Estado de Goiás” - SEBRAE (2007)25, as razões para o fechamento 

dessas empresas foram:  

 

Quadro 3: Causas de fechamento das MPEs no Estado de Goiás 

FALHAS GERENCIAIS 87% 

Falta de capital de giro 61% 

Problemas financeiros 30% 

Desconhecimento do mercado 26% 

Ponto/Local inadequado 22% 

Falta de conhecimentos gerenciais 13% 

CAUSAS ECONÔMICAS CONJUNTURAIS 78% 

Falta de clientes 39% 

Concorrência muito forte 35% 

Inadimplência/Maus pagadores 22% 

Recessão econômica no país 17% 

POLÍTICAS PÚBLICAS E ARCABOUÇO LEGAL 70% 

Carga tributária elevada 61% 

Falta de crédito bancário 22% 

Problemas com fiscalização 4% 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL 13% 

Falta de mão-de-obra qualificada 13% 

BASE 23 

Fonte: Sebrae/2007 
Estes resultados demonstram que a adesão de práticas e 

mecanismos geradores de eficiência e inovação, são desafios que devem fazer parte 

da gestão das MPEs no Brasil. É neste contexto que se insere a figura do consultor 

empresarial, pois através do seu trabalho as MPEs receberão informações e apoio 

necessários para o alcance do sucesso desejado, fortalecendo, assim, sua chance de 

sobrevivência. 

                                                           
25 Disponível em: <http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/ 
58FF7BDA4E81F70A8325734C00636D6B/$File/NT00036062.pdf>. 
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Para Meriellin26, é necessário que o micro e pequeno empreendedor 

contrate o trabalho de consultoria, especialmente quando não há profissionais 

qualificados para pensar de maneira estratégica nos diversos segmentos da sua 

empresa.  

 

CLASSIFICAÇÃO DAS MPEs 

 

Segundo Palermo (2002), “Microempresa é um conceito criado pela 

Lei nº 7.256/84 e regulado pela Lei nº 9.841/99, que estabelece normas também para 

as empresas de pequeno porte, em atendimento ao disposto nos arts. 170 e 179 da 

Constituição Federal.” 

Microempresa é fruto de uma política de desburocratização, iniciada 

em 1979, para agilizar o funcionamento dos pequenos organismos empresariais. Mas 

seu reconhecimento foi somente em 1984, com a promulgação da Lei nº 7.256, 

conhecida como a Lei do Estatuto da Microempresa (PALERMO, 2002)27.  

O Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (RAIS-Relação Anual de 

Informações Sociais) e o SEBRAE são entidades que atuam com as MPEs, e definem 

o porte das empresas pelo número de empregados.  

Já o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei 

nº 9.841/99, reajustada pelo Decreto nº 5.028/04), e o SIMPLES (Lei nº 9.317/96, 

alterada pela Lei nº 11.196/05) utilizam a receita bruta anual como critério para 

classificação das MPEs, conforme quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4: Classificação de Micro, Pequenas e Médias Empresas no Brasil  

                                                           
26 Disponível em: <http://carreiraenegocios.uol.com.br/gestao-motivacao/36/artigo238949-1.asp>. 
27 Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/2735/as-micro-e-pequenas-empresas-como-propulsoras-
do-desenvolvimento-economico-e-social>.  
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Porte das empresas 
 

Ordenamentos 
Jurídicos 

Microempresa Pequena Empresa Média 
Empresa 

Estatuto da MPE 
Receita bruta 

anual 
Até R$ 433.755,14 

De R$ 433.755,15    
até     R$  
2.133.222,00 

----------- 

SIMPLES 
Receita bruta 

anual 
R$ 240.000,00 R$ 2.400.000,00 ----------- 

MTE/RAIS 
Nº de empregados 

0 – 19 20 - 99 100 - 499 

SEBRAE 
Indústria 

Nº de empregados 
0 – 19 20 - 99 100 - 499 

SEBRAE 
Comércio e 

Serviços 
Nº de empregados 

 
0 – 9 

 
10 - 49 

 
50 - 99 

Fonte: Adaptado de: <http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/mpm/forpermanente/dad 
           segmento/definempe.pdf>. 
           Lei nº 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte)  
               

As definições do porte de empresas são importantes porque o 

Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 9.841/99) e o 

SIMPLES (Lei nº 11.196/05) concedem a estas categorias de empresas, ainda que de 

forma tímida, tratamento jurídico diferenciado e simplificado em questões tributárias, 

creditícias e burocráticas, entre outros benefícios28.  

 

CONSULTORIA  

 

Definição de consultoria empresarial 

 

Em linhas iniciais, impende conhecer a origem etimológica da palavra 

consultoria, que “vem do latim - consultare - que significa dar ou receber conselhos, 

aconselhar e também ser aconselhado” (PEREIRA, 1999, apud SUCESSO, 2005, p. 

4). 

A consultoria representa uma das atividades que mais tem evoluído 

ao longo dos anos em todo o mundo, e pode ser considerada uma prática 

                                                           
28 Disponível em: <http://www.fiec.org.br/artigos/tecnologia/PDTI.pdf>. 
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extremamente antiga, pois há relatos de diversos personagens históricos que 

adotaram a postura de consultores.  

Pereira (1999, apud SUCESSO, 2005) assegura que já na 

antiguidade, baseados na observação sistemática e inteligente dos fenômenos 

naturais, os primitivos consultores desenvolviam a base de seu saber, como a 

exemplo os Magos Chineses e o Oráculo de Delfos, este último considerado como 

possivelmente o primeiro consultor digno deste nome.  

Atualmente, a consultoria é uma importante prática no âmbito 

empresarial, pois ao longo dos anos as organizações vêm enfrentando inúmeros 

desafios cada vez maiores, dentre eles, a mudança de informações que ocorrem a 

todo tempo e de modo veloz, a globalização, a concorrência e a busca pela sua 

sobrevivência num mercado cada vez mais competitivo. 

Diante disso, as organizações necessitam de uma grande variedade 

de informações e habilidades para se adaptarem ao ambiente de incertezas e 

mudanças e, assim, vencerem os desafios e alcançarem os objetivos almejados.  

Portanto, investir em serviços de consultoria significa ampliar a 

capacidade de sobrevivência das empresas, e torná-las mais aptas para o sucesso, 

já que a consultoria visa o estudo e a solução dos problemas relativos à estrutura e 

ao funcionamento das organizações. 

Segundo Rosa (2002, apud TIMOSSI & DIAS, 2010)29 a consultoria 

refere-se a um serviço, que “por natureza baseia-se na prestação de um conselho, 

num método de diagnosticar um problema ou oportunidade para pensar e agir num 

modelo de ajuda para delinear alternativas e apoiar decisões.” 

Conforme o Estatuto do Instituto Brasileiro dos Consultores de 

Organização - IBCO (2012), consultoria é: 

A atividade que visa a investigação, identificação, estudo e solução de 
problemas, gerais ou parciais, atinentes à estrutura, ao funcionamento e à 
administração de empresas e entidades privadas ou estatais. Compreende a 
indicação dos métodos e soluções a serem adotados e a criação de 
condições para a sua implantação nas organizações assessoradas.  
 

                                                           
29  Disponível em: <http://www.taniazambelli.com.br/conhecimento-alunos/consultoria-interna-uma-
nova-forma-de-atua-o-para-o-profissonal-de-recursos-humanos>. 
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Apreende-se, portanto, que a consultoria empresarial é uma 

ferramenta rica em inovação, e um diferencial estratégico que se torna cada vez mais 

expressivo para o alcance do sucesso das Micro e Pequenas Empresas. 

 

Classificação da consultoria  

 

Segundo Oliveira (2012), a classificação apresentada a seguir procura 

alocar as diferentes empresas de consultoria – ou consultor autônomo – em um tipo 

genérico de atuação e de interação com a empresa-cliente. 

 

Quanto à estrutura 

 

Para o autor (2012, p. 56), “nesse caso, as empresas de consultoria 

podem ser classificadas, de maneira mais genérica, em consultoria de pacote ou em 

consultoria artesanal.” 

 

Empresa de consultoria de pacote  

 

É realizada às empresas-clientes por meio da transferência de fortes 

estruturas de metodologias e de técnicas administrativas, sem a preocupação da 

otimizada adequação à realidade atual ou esperada para empresa. 

 

Empresa de consultoria artesanal 

 

É aquela que procura atender às necessidades da empresa-cliente 

por meio de um projeto baseado em metodologias e técnicas desenvolvidas 

especificamente para a referida empresa, tendo, entretanto, sustentação de outras 

abordagens e modelos aplicados em outros empreendimentos. 

 

Quanto à amplitude 

 

Oliveira (2012, p. 62) ensina que, “neste contexto, as consultorias 

podem ser classificadas como especializada, consultoria total e consultoria 

globalizada.” 
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Consultoria especializada 

 

É a que atua em um ou poucos assuntos dentro de uma área de 

conhecimento. Esta consultoria é a que mais tem crescido nos últimos anos e pode 

ou não evoluir para a consultoria total. 

 

Consultoria total 

 

É a que atua em, praticamente, todas as atividades das empresas-

clientes, e tem sofrido várias restrições e questionamentos por parte das mesmas, 

pois pode estar atacando vários problemas de maneira não interligada, provocando 

desperdício de esforços da empresa-cliente. 

 

Consultoria globalizada 

 

Consolida serviços em empresas globalizadas e atua em diferentes 

países. Nesse caso, a questão da amplitude da consultoria é basicamente territorial e 

não pelos assuntos abordados, como nos casos das consultorias especializada e total. 

 

O CONSULTOR EMPRESARIAL 

 

De acordo com Oliveira (2012, p. 156), o consultor empresarial é “o 

agente de mudanças externo à empresa-cliente que assume a responsabilidade de 

auxiliar seus executivos e profissionais no processo decisório, não tendo, entretanto, 

o controle direto da situação.” 

Com base nesta citação, é possível assegurar que o consultor é um 

profissional de extrema importância para as organizações, pois a partir da realização 

do processo diagnóstico ele apontará os problemas enfrentados pela empresa e 

apresentará as medidas necessárias para solucioná-los.  

Diante disso, compreende-se que são inúmeras as vantagens que 

podem ser obtidas a partir da atuação deste profissional dentro das MPEs. No entanto, 

cada empreendimento possui uma realidade distinta, com isso, alguns benefícios 
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podem ser mais evidenciados que outros, admitindo escalas diferentes de acordo com 

cada situação e cada realidade. 

Vale ressaltar, ainda, que o consultor não substitui o empresário na 

execução das tarefas ou na tomada decisões. Ao contrário disso, ele deverá executar 

seu trabalho juntamente com a participação e o envolvimento de toda empresa, de 

modo que o êxito final seja uma realização conjunta de esforços.  

 

Classificação dos consultores empresariais 

 

Segundo Oliveira (2012), existe o consultor interno e o consultor 

externo, no entanto, na visão do autor, apenas este último consegue exercitar, na 

plenitude, a consultoria empresarial.  Afirma, ainda, que o consultor externo é 

representado por um profissional autônomo ou por um profissional de uma empresa 

de consultoria. Já o interno é representado por um funcionário da empresa-cliente, o 

qual realiza serviços para áreas diversas da referida empresa. 

 

Vocação de consultor empresarial 

 

A carreira desse consultor é extremamente desafiadora. Manter-se no 

mercado como profissional da área de consultoria requer, dentre outras competências, 

capacidade de transformação própria, assimilação e renovação constante de 

conhecimento, sem abandonar, acima de tudo, a ética e o senso de humanidade.  

Tais características podem ser confrontadas com a definição 

apresentada por Oliveira (2012, p. 156) ao afirmar que “vocação representa escolha, 

tendência, inclinação e predileção, mas também significa pendor e talento.” Assim 

como ocorre com a profissão de consultor, todas as profissões demandam das 

pessoas: inclinações, pendor e talento – vocação. 

Oliveira (2012) contribui ainda ao afirmar que a sustentação da 

vocação de um profissional de consultoria é efetuada por um tripé: 

a) A integridade do profissional para atuar como consultor. 

É consolidada quando o consultor se coloca totalmente a serviço e auxílio da empresa-

cliente, visando a um elevado engajamento em atividade profissional. 

b) O valor que o profissional de consultoria proporciona para a empresa- cliente. 
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Refere-se ao serviço realizado, correlacionado ao resultado proporcionado para a 

empresa-cliente. 

c) A qualidade de vida que o consultor tem e expressa por sua atuação profissional. 

Essa felicidade e qualidade de vida são resultantes de fatores como, 

a realização profissional, a liberdade de atuação e o aprendizado na tarefa junto com 

os executivos da empresa-cliente. Entretanto, o consultor só será feliz se conseguir 

identificar seus fatores pessoais de vocação como consultor empresarial. 

Vale ressaltar que, além dessas inclinações que levam um 

profissional a seguir uma carreira de consultor empresarial, é importante que sua 

vocação seja incrementada com algumas características específicas indispensáveis 

para o ramo de consultoria. 

 

Características básicas do consultor  

 

Para o exercício da consultoria é indispensável que o consultor 

empresarial possua experiência e conhecimento de diversas situações e problemas 

organizacionais, ou seja, deve apresentar características adequadas para auxiliar os 

executivos na resolução de conflitos, proporcionando-lhes o alcance de melhores 

resultados.  

Oliveira (2012, p. 157) apresenta as principais características do 

consultor empresarial e separa-as em três grupos, sendo o primeiro referente às 

características comportamentais, as quais “consideram a forma do consultor se 

posicionar perante as situações que o mesmo provoca ou que são colocadas a sua 

frente”, pois lhe exigirão comportamentos estruturados num contexto global e 

específico às atividades empresariais. 

O segundo grupo relaciona-se às características de habilidades, que 

conforme o autor (p. 157), “consideram, de maneira geral, o nível de jogo de cintura 

que o consultor apresenta para otimizar os resultados inerentes às situações 

apresentadas.” 

No terceiro grupo o autor (p. 157) destaca as características de 

conhecimento, onde se deve considerar “o nível de preparo que o consultor tem para 

otimizar o resultado inerente à situação apresentada”, o qual enfatiza a formação 

específica na área de atuação, que pode ir desde o acúmulo de conhecimentos 

populares até a titulação por meio de conhecimentos sistematizados. 
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Métodos para coleta de dados do consultor 

 

Existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas pelo consultor 

para coletar dados e informações corretas e confiáveis, que irão demonstrar quais os 

problemas que a empresa está enfrentando. Tais informações servirão como base 

para realização do diagnóstico. 

A análise e o detalhamento dos métodos de coleta de dados são de 

extrema importância, pois, conforme ensina Pereira (2012), o instrumento escolhido 

para coletar as informações proporcionará uma interação entre o pesquisador, o 

informante e a pesquisa que está sendo realizada.  

 

Entrevista 

 

A entrevista proporciona informações importantes sobre a forma como 

a empresa-cliente trabalha, contribuindo com dados imprescindíveis para o 

esclarecimento dos problemas por ela enfrentados e quais as suas causas. 

Para Vergara (2009, p. 3) “a entrevista é uma interação verbal, uma 

conversa, um diálogo, uma troca de significados, um recurso para se produzir 

conhecimento sobre algo.”  

De acordo com Pereira (2012, p. 163) “a entrevista pode ser entendida 

como uma técnica de conversação direta, conduzida por uma das partes, de forma 

metódica, com vista em compreender uma situação, o que exige do pesquisador uma 

ideia clara da informação que está buscando.” 

Portanto, essa ferramenta é considerada como um processo de 

desenvolvimento da comunicação através da interação entre as pessoas, a qual tem 

o objetivo de buscar informações importantes sobre o assunto pesquisado. 

 

Questionário  

 

O questionário é mais um instrumento que pode ser utilizado pelo 

consultor no processo de levantamento de informações sobre a empresa-cliente.  

Pereira (2012, p. 166) informa que “o questionário é um instrumento 

no qual estão contidas um elenco de perguntas organizadas, que devem ser 
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respondidas por escrito pelo entrevistado, tendo como objetivo adquirir informações 

sobre o objeto em estudo.” 

Para o autor (2012), o questionário pode conter perguntas abertas, 

fechadas e de múltiplas escolhas. Diferencia-se da entrevista porque nesta as 

perguntas e respostas são feitas de maneira oral. 

 

Análise de documentos 

 

A partir da análise detalhada dos documentos da empresa, o consultor 

obterá uma série de informações indispensáveis sobre toda a organização. É um 

método que serve como material de apoio e comprovação de outros dados coletados. 

Segundo Crocco e Guttmann (2005, apud ARMANI, 2009)30 a análise 

de documentos “serve muitas vezes como suporte a dados coletados de outra 

maneira, para comprovar e revelar os motivos de determinado fator estar no patamar 

em que se encontra.” 

 

Observação direta 

 

Através da observação direta, o consultor poderá participar 

diretamente das atividades rotineiras da empresa, como reuniões, visitas, entre 

outras. É uma ferramenta que facilita a identificação da maneira como os funcionários 

trabalham, bem como suas atitudes e comportamentos mediante os problemas, ou 

seja, proporciona conhecimento geral da vida da empresa. 

Crocco e Guttmann (2005, apud ARMANI, 2009) colaboram ao afirmar 

que “a percepção do consultor sobre a organização, a maneira como ele é tratado, 

como as pessoas se comportam em relação a problemas, à rotina e ao projeto de 

consultoria, são aspectos de observação”. 

 

Autodiagnóstico dos empresários 

 

Muitos empreendedores não possuem percepção clara do quanto é 

necessário seu próprio envolvimento no trabalho de consultoria. Diante disso, é 

                                                           
30 Disponível em: < http://ged.feevale.br/bibvirtual/monografia/MonografiaMarluArmani.pdf>. 
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adequado que o consultor envolva-os logo no início do processo, através da 

solicitação de um autodiagnóstico, fato que também contribui com a fase de 

levantamento de informações sobre a empresa-cliente. 

Desse modo, o consultor permitirá que estes empresários percebam 

a importância da participação da empresa durante todo o trabalho a ser desenvolvido, 

para que o êxito final seja uma realização conjunta de esforços.  

De acordo com Miguens (2013)31, presidente do IBCO, o consultor 

sabe que não resolverá os problemas para os quais foi chamado sem envolver o 

próprio cliente na busca de uma solução e na implantação da alternativa escolhida. 

Comumente, os métodos de coletas de dados citados são 

empregados pelos consultores, pois são técnicas que facilitam a realização de um 

diagnóstico adequado, proporcionando a identificação das dificuldades enfrentadas 

pela empresa, a busca por mudanças e melhorias e, sobretudo, a satisfação da 

empresa-cliente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base na análise dos resultados obtidos através dos 

questionários direcionados à compreensão da razão pela qual os serviços de 

consultoria empresarial não são utilizados por um número maior de 

microempreendedores, percebeu-se, inicialmente, segundo a afirmação do consultor 

empresarial Rodrigo Campos, que atualmente há muitos consultores aventureiros, isto 

é, despreparados, que sujam o ramo de consultoria empresarial, fato que pode 

comprometer a contratação dos profissionais capacitados da área.  

Além disso, o consultor argumenta que os micro e pequenos 

empreendedores normalmente sofrem de miopia empresarial, ou seja, não possuem 

visão de longo prazo e reduzem sua percepção ao limitado, o que também 

compromete a busca pelo serviço de consultoria.  

Segundo o consultor Edilson Aguiais, muitos microempreendedores 

buscam pouco os serviços dos consultores porque desconhecem os benefícios que 

podem ser gerados a partir da atuação deste profissional. Para ele o custo é outro 

                                                           
31  Disponível em: <http://www.ibco.org.br/noticias/1695-que-tipo-de-consultor-sua-empresa-esta-
contratando.html>.  
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fator relevante, pois apesar de ter se “popularizado” nos últimos anos, o auxílio de um 

especialista para diversos empresários ainda “pesa no bolso.” 

O consultor afirma ainda que, diante de situações problemáticas, 

muitos empreendedores preferem usar “remédio caseiro”, mesmo conhecendo o 

custo-benefício em relação ao serviço de consultoria. 

Ao final, o consultor destaca outro gargalo existente que pode explicar 

porque as MPEs buscam pouco os serviços dos consultores: a falta de qualidade do 

trabalho oferecido por muitos desses profissionais, pois diante de uma contratação 

inicial, logo em seguida há a disseminação de informações negativas a respeito do 

profissional contratado, fato que afetará o empreendedor que ainda não contratou a 

consultoria, impedindo-o de buscar este serviço. 

De acordo com Meriellin 32 , o grande entrave da contratação da 

consultoria reside no fato de que os empresários acreditam ser capazes de 

desempenhar o papel desse profissional. 

Por outro lado, conforme resposta do microempreendedor Mário 

Lúcio, a empresa ainda não contratou um consultor empresarial porque, embora o 

empreendimento necessite e reconheça a importância da atuação deste profissional, 

há uma forte divergência de opiniões entre os sócios, fato que impede tal ação. 

Nota-se que são diversas as razões que podem explicar os motivos 

pelos quais a maioria das MPEs não utiliza ou posterga os serviços de consultoria, 

dentre elas, a falta de estrutura financeira destas empresas compromete severamente 

a procura pelos serviços de consultoria, já que não possuem recursos financeiros 

suficientes para contratação e manutenção de um profissional com alto nível de 

conhecimento como o consultor empresarial. Assim, até mesmo a atualização dos 

colaboradores da empresa pode ficar comprometida em função dessa escassez de 

recursos.  

Por outro lado, observa-se que muitos microempreendedores 

preferem não enxergar a contratação do consultor empresarial como um investimento 

e sim como um gasto a ser evitado, ou seja, não buscam eliminar, tampouco remediar 

os problemas organizacionais da forma mais viável. Além disso, até mesmo a falta de 

confiança no trabalho deste profissional compromete sua contratação.  

                                                           
32 Disponível em: <http://carreiraenegocios.uol.com.br/gestao-motivacao/36/artigo238949-1.asp>. 
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Para o esclarecimento a respeito dos benefícios que podem ser 

obtidos a partir da atuação do consultor empresarial dentro das MPEs, conclui-se, com 

base na afirmação da consultora Carla Baylão, que este profissional pode contribuir 

muito com a estruturação do negócio, possibilitando que o mesmo se inicie e 

desenvolva de forma organizada, focada, e utilizando, da melhor maneira possível 

seus recursos humanos, físicos e financeiros. 

Conforme a consultora, em relação aos negócios que já estão em 

funcionamento, o profissional da consultoria pode contribuir para que o empresário 

reveja os rumos, os procedimentos da empresa, e ofereça treinamento às suas 

equipes com base em novas rotinas, gerando, assim, maior eficiência, produtividade 

e rentabilidade.  

De acordo com o consultor Fábio Nunes, o profissional da consultoria 

pode agregar e contribuir muito com as MPEs, pois ele apresenta conhecimentos 

teóricos e experiências diferentes das vividas pelos empresários. 

No que se referem aos critérios utilizados pelos micro e pequenos 

empreendedores que já contrataram a consultoria, a escolha deste profissional 

baseia-se em diferentes avaliações realizadas antes da contratação.  

Segundo a afirmação da empreendedora Silvana Mattos, constatou-

se que os consultores atuantes em diversas áreas, com habilidades e experiências 

comprovadas; e os consultores indicados por pessoas de confiança ou que tenham 

sido referenciados em artigos, livros publicados, cursos, ou por outros meios, são 

critérios determinantes para escolha deste profissional. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir da análise dos dados obtidos ao longo desta pesquisa, surge 

a ideia de promover a conscientização dos empreendedores acerca da melhoria da 

gestão e a sobrevivência das MPEs.  

Neste contexto, apresentar-se-á uma proposta visando a 

compreensão destes empreendedores quanto à importância da atuação dos 

consultores nas empresas deste seguimento. Diante disso, vislumbra-se realizar um 

processo de conscientização social, que objetive atingir empreendedores e a 

sociedade em geral.  
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Para que os empreendedores possam ser alertados a respeito da 

importância do trabalho dos consultores dentro das MPEs, é necessário que haja 

planejamento e desenvolvimento de atividades voltadas para este fim. 

São ações que podem ser desenvolvidas pelas empresas de 

consultoria e pelos consultores independentes por meio de parceria firmada com o 

IBCO, incluindo divulgações do tema em colunas e artigos impressos em jornais e 

revistas; exposições no site do IBCO, das empresas de consultoria, dos consultores 

autônomos e em banners; hiperlinks disponibilizados nas redes sociais, entre outros 

meios.  

O contato direto com o empreendedor, visita in locco, ainda é um 

grande aliado, pois pode de imediato esclarecer quais são as técnicas e 

procedimentos aplicados pelos consultores para o melhor desempenho das atividades 

empresariais, bem como apresentar os benefícios que podem ser obtidos por meio 

dos serviços de consultoria. 

Para incrementar a conscientização faz-se necessário promover 

também a compreensão a respeito da necessidade de destinar parte do capital inicial 

para a contratação do consultor empresarial.  

Propõe-se que este processo busque o entendimento desses 

empreendedores quanto à importância de se preocuparem, logo na abertura do 

negócio, com o valor relativo ao investimento nos serviços de consultoria, de modo 

que todos os recursos necessários para a empresa sejam otimizados, incluindo o 

próprio honorário do consultor. 

Entretanto, é importante ressaltar que tais ações não estão voltadas 

exclusivamente aos neófitos empresários, mas também aos empreendedores em 

atividade, pois eles podem vivenciar transformações ocorridas ao longo do tempo, 

como exemplo o crescimento estrutural da empresa. Assim, com o auxílio do consultor 

poderão reformular toda estrutura da empresa em busca do sucesso organizacional.  
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Resumo: tem-se com a presente investigação o objetivo de analisar o interesse do 
corpo docente e discente do curso de Bacharelado em Administração da Faculdade 
Lions em relação ao desenvolvimento de uma atividade de educacional fora da 
instituição de ensino, e propor um roteiro de turismo pedagógico com atividades que 
contemple a interdisciplinaridade das disciplinas ministradas no curso, e as 
habilidades que os alunos necessitam adquirir até o término do curso. A metodologia 
utilizada divide-se em quatro momentos: levantamento bibliográfico, uma pesquisa 
com os acadêmicos e professores do curso de Bacharelado em Administração da 
Faculdade Lions, análise de um local que atendesse a proposta do roteiro de 
atividades de turismo educacional; e por último montou-se o roteiro de atividades 
pedagógicas. Verificou-se nos resultados dos questionários a aceitação e interesse 
por parte dos acadêmicos e dos professores pela a atividade de turismo pedagógico. 
Esta prática pedagógica contribui para o crescimento pessoal e profissional dos 
alunos nela envolvidos, sendo possível o exercício da interdisciplinaridade no curso. 
Palavras chave: Liderança. Superação. Trabalho em equipe.  

 
Summary: has up to the present research aimed to analyze the interests of the faculty 
and students of the Administration’s course of Faculdade Lions and propose a 
roadmap of educational tourism with activities covering the interdisciplinary nature of 
the subjects taught in the course, and the skills students need to acquire to the end of 
the course. The methodology is divided into four stages: literature survey, a survey of 
the students and professors of the Administration’s course of Faculdade Lions, look for 
a place that would meet the proposed script of educational tourism activities, and finally 
mounted -if the script pedagogical activities. It was found in the results of the 
questionnaires acceptance and interest from academics and teachers by the activity 
of teaching tourism. This pedagogical practice contributes to the personal and 
professional growth of the students involved in it, with the possible exercise of 
interdisciplinarity in the course. 

                                                           
33 Aluno do curso de Bacharelado em Turismo da Faculdade Lions. E-mail: renanrzde@gmail.com 
34  Professora dos Cursos de Turismo e Hotelaria da Faculdade Lions. E-mail: 
rosianeturismo@yahoo.com.br 
35 Professora da Faculdade Lions. 
36 Professor Doutor, na Faculdade Lions. 
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INTRODUÇÃO 
 

O turismo pedagógico, ou turismo educacional, é uma das atividades que ajuda 

o aluno a desenvolver distintas habilidades, entre elas as mercadológicas e contribui 

para o desenvolvimento do turismo sustentável. Essa prática pedagógica possibilita 

ao acadêmico relacionar teoria e prática, por meio da realização de uma atividade 

dinâmica que facilita a aquisição do conhecimento de forma contextualizada. 

O local no qual esta atividade é desenvolvida proporciona um ambiente 

descontraído que leva o despertar do interesse de seus participantes pelos conteúdos 

transmitidos em sala de aula.  Ao mesmo tempo, as atividades permitem o 

desenvolvimento das habilidades supracitadas, elas contribuem também para a 

valorização e preservação das riquezas naturais e culturais do local onde são 

praticadas. 

O turismo educacional é apontado como um mecanismo facilitador no processo 

de ensino-aprendizagem em seus diferentes níveis. Algumas instituições de ensino 

adotam essa atividade pedagógica com o objetivo de “integrar” seus conteúdos 

curriculares por meio de projetos. Esse recurso surge como caráter interdisciplinar e 

rico no processo de construção do conhecimento socialmente adquirido, adaptável a 

qualquer nível escolar, e é citado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(BRASIL,1996/97), na qual a aborda como uma ferramenta de trabalho de campo, 

visitas técnicas e estudo do meio. 

A eficácia das atividades pedagógicas e/ou viagens de estudo na prática do 

ensino é atestada por aqueles que as aplica, sendo possível aprender na prática, o 

que foi visto teoricamente em sala de aula (BEZERRA, 2004). Dessa forma, propõe-

se com o artigo de analisar o interesse do corpo docente e discente do curso de 

Bacharelado em Administração da Faculdade Lions em relação ao desenvolvimento 

de uma atividade de educacional fora da instituição de ensino, e propor um roteiro de 

turismo pedagógico com atividades que contemple a interdisciplinaridade das 

disciplinas ministradas no curso, e as habilidades que os alunos necessitam adquirir 

até o término do curso. 

 

METODOLOGIA 
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Definiu-se para apresente investigação a metodologia qualitativa. Na qual se 

priorizou a qualidade das informações coletas. Os procedimentos teórico 

metodológicos desta dividem-se em quatro momentos. No primeiro realizou-se um 

levantamento bibliográfico sobre o turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura e 

turismo pedagógico. Esta primeira parte da pesquisa possibilitou a viabilidade do 

desenvolvimento dos demais momentos da metodologia proposta. 

No segundo foi realizada uma pesquisa com os acadêmicos, com a aplicação 

de cinqüenta questionários com o objetivo de conhecer o grau de aceitabilidade do 

roteiro proposto. Neste foram realizadas também entrevistas com dez professores 

para verificar o interesse e a relação ao conteúdo ministrado com as prováveis 

atividades a serem desenvolvidas durante o roteiro de atividades de turismo 

pedagógico (Apêndices A e B). Realizou-se ainda o tratamento das informações 

coletadas. 

No terceiro momento buscou-se, a partir das respostas obtidas nos 

questionários e nas entrevistas realizadas, um local que atendesse uma proposta de 

roteiro de turismo educacional. Identificou-se como um local apropriado a Estância 

Santa Branca Ecoturismo, localizada em Teresópolis/Go. Realizou-se para esta 

escolha uma pesquisa de campo na qual possibilitou a obtenção de informações sobre 

o local e as atividades possíveis de se realizar no mesmo. A pesquisa de campo, 

segundo Martins e Lintz (2000, p.30) “tem como objetivo a coleta direta de informações 

no local em que acontece o projeto” o que possibilita uma maior segurança na 

execução na proposta. 

No último momento montou-se o roteiro de atividades pedagógicas que 

contempla as necessidades dos alunos e a proposta dos professores de forma 

adequada ao espaço escolhido. 

O presente texto estrutura-se em um referencial teórico com discussões sobre 

turismo, turismo de aventura, ecoturismo e turismo pedagógico. Faz-se uma breve 

apresentação da Estância Santa Branca Ecoturismo. Em seguida expõe-se os dados 

obtidos na aplicação dos questionários que revelam o interesse de discentes e 

docentes do Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Lions pela 

proposta de turismo pedagógico. Posteriormente apresenta-se uma Proposta de 

Roteiro. E, encerra-se com a conclusão. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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O turismo consiste em uma atividade que contribui para o desenvolvimento 

econômico, social e local. Considerada uma das práticas mais relevantes da atividade 

econômica, o turismo colabora para a criação de empregos, para o desenvolvimento 

de infraestrutura, para a recuperação do patrimônio cultural entre outros 

(PORTUGUEZ, SEABRA, QUEIROZ, 2012). 

Este é um dos setores da economia que mais cresce no mundo. De acordo com 

World Travel&TurismCounci (WTTC, 1999 apud DIAS, 2003, p5) a atividade 

superou setores tradicionais37 [...]. É um setor que tende a crescer 7,5% ao 
ano nos próximos 10 anos, movimentando cerca de US$ 3,4 trilhões de 
pessoas (10,9% do PIB mundial) e empregam 204 milhões de pessoas (10% 
da força de trabalho global) e um número incalculável de atividades 
correlatas, segundo dados do conselho mundial de viagens e turismo. 

 
De acordo com WTTC (1999 apud DIAS, 2003) o turismo e viagens representa 

11,7% da economia mundial, 10,9% do consumo mundial, 11,7% do investimento 

total, e 10,5% do emprego global. No que se refere a criação de empregos, a cada 

US$ 7000/ano gastos por um turista estrangeiro, pelo menos um emprego é gerado 

ou mantido no setor turístico. 

O turismo tornou-se uma atividade econômica somente no final do século XX, 

por ter um amplo crescimento. A dificuldade em ter um acordo entre os pesquisadores 

e o mercado na conceitualização do turismo levou a Organização Mundial do Turismo 

(OMT) a publicar, a partir de 1995, documentos que iniciaram uma unificação da 

concepção do que é turismo. 

De acordo com a OMT (2001, p.18) o turismo “compreende as atividades que 

são realizadas por pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao 

seu entorno habitual com período inferior a um ano com finalidade de lazer, negócio 

ou outras atividades”. Estas várias atividades constituem o que o Ministério do Turismo 

(Mtur) denomina como segmentação do turismo 38 . Os segmentos turísticos são 

definidos “a partir dos elementos de identidade da oferta e também das características 

e variáveis da demanda” (MTUR, s/d, p.3). 

Entre as segmentações do turismo existentes pode-se destacar a do turismo 

de saúde, social, cultural, de estudo e intercâmbio, de esportes, de pesca, náutico, de 

aventura, sol e praia, de negócios e eventos, rural, pedagógico, ecoturismo entre 

                                                           
37 Tem-se como exemplo as indústrias automobilística, eletrônica e petrolífera. 
38 A segmentação do turismo possibilita ao gestor melhor organizar a atividade. 
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outros. Apesar da segmentação, nada impede que estes sejam realizados de forma 

sobreposta. Para fins desta investigação propõe-se a realização de um roteiro de 

turismo pedagógico associado ao ecoturismo, turismo rural e ao turismo de aventura. 

Estas quatro práticas estão interligadas a uma atividade sustentável que está 

relacionada ao desenvolvimento da comunidade local, a valorização do patrimônio 

cultural, a preservação dos recursos naturais e principalmente a conscientização da 

comunidade e dos turistas. 

Segundo a OMT (2001) o turismo sustentável deve ser aquele que salvaguarda 

o ambiente e os recursos naturais, garantindo o crescimento econômico da atividade, 

ou seja, capaz de satisfazer as necessidades das presentes e futuras gerações. Esta 

modalidade de turismo deve acima de tudo buscar a compatibilização entre os anseios 

dos turistas e os das regiões receptoras, garantindo não somente a proteção do meio 

ambiente, mas também estimulando o desenvolvimento da atividade em consonância 

com a sociedade local envolvida. 

Dentro da concepção de turismo sustentável o ecoturismo é uma atividade que 

visa o desenvolvimento da comunidade local e seu entorno, a preservação do meio 

ambiente e a conscientização da população da importância do meio natural para 

sobrevivência das futuras gerações (BRASIL, 2007). 

O termo ecoturismo chegou ao Brasil na década de 1980 no auge das 

discussões sobre valorização ambiental e se propagou com os movimentos da 

Rio9239. O ecoturismo consiste, portanto, em  

um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva na sua conservação e busca a 
formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do 
ambiente, promovendo ou bem-estar das populações. (MTUR,s/d, p.9) 

 

Segundo Swarbrooke (2000, p.55) “Ecoturismo significa simplesmente que a 

principal motivação para a viagem é o desejo de ver ecossistemas em seu estado 

natural, sua vida selvagem assim como sua população nativa”, tendo como intuito a 

preservação do meio natural, cultural do entorno, visando o desenvolvimento das 

comunidades envolvidas, um turismo de pouca escala, não e exigido uma 

infraestrutura sofisticada, pelo intuito do seguimento ser a observação e a preservação 

do meio. 

                                                           
39 Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (CNUMAD), Rio de Janeiro, 1992. 
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É um turismo mais ativo que os outros tipos de turismo, é procurado pelos 

turistas mais esclarecidos, conscientes da necessidade de preservação do meio 

ambiente e a procura de novas sabedorias e experiências. 

As vantagens do ecoturismo para as organizações de turismo e pra a s 
destinações turística pode conduzir ao desenvolvimento de formas de um 
“pretenso” turismo que se dá em larga escala e de maneira espoliativa, de 
modo oposto aos princípios do ecoturismo (SWARBROOKE, 2000, p. 56) 

 
O ecoturismo leva a comunidade local benefícios econômico, sendo uma 

grande fonte de renda, ocorre em uma escala muito pequena, onde envolve o turista 

com a conscientização da preservação do meio ambiente. O ecoturismo 40 tem a 

possibilidade de trazer pontos negativos ao segmento, onde pode se transformar em 

um turismo de massa, com todos os problemas inerentes ligados a esse turismo, a 

degradação do meio ambiente, o aumento da população das comunidades envolvidas, 

a descaracterização da cultura local e entre outros, sendo que o responsável pelo 

projeto deve minimizar esses impactos. 

O ecoturismo está além da observação das vidas selvagens, consiste também 

no aprendizado com os povos das comunidades envolvidas. Este aprendizado é sobre 

a cultura e a história do mesmo, onde leva ao turista o conhecimento e troca de 

culturas.  Do jeito que foi citado o turista pode também interferir na cultura local, por 

ele também ter uma cultura e por ser passada pela interação dos mesmos. 

Inicialmente associado ao ecoturismo, o turismo de aventura contempla também o 

desenvolvimento de comportamentos e atitudes que minimizam o impacto do turista 

sobre a natureza e sobre a comunidade local. 

O turismo de aventura é conceituado como aquele que “compreende os 

movimentos turísticos decorrentes da pratica de atividades de aventura de caráter 

recreativo e não competitivo” (MTUR, s/d, p.39). As atividades de aventura consistem 

em experiências que envolvem “desafio, riscos avaliados, controláveis e assumidos 

que podem proporcionar sensações diversas: liberdade, prazer, superação etc” 

(MTUR, s/d, p.40). Assim como o turismo de aventura, o mercado de trabalho e feito 

de desafio, de riscos avaliados e controláveis, que exigem um profissional qualificado 

                                                           
40 O ecoturista “ganha prestígio e satisfação ao visitar destinações novas e fora do circuito, e ao ver 
coisas que outros turistas não virão, com isso, sendo buscado destinos mais remotos e obscuros” 
(SWARBROOKE, 2000, p. 62), isso pode trazer certa degradação do meio ambiente, quando não é 
previamente organizado, mas com um bom planejamento pode trazer vários benefícios a comunidade 
local. 
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e que possua características diferenciadas que tenha segurança nas tomadas de 

decisões, que sinta prazer no que faz e na superação dos obstáculos. 

Tem-se como proposta utilizar as atividades presentes na prática do ecoturismo 

e do turismo de aventura para auxiliar o acadêmico no desenvolvimento interpessoal 

e na tomada de decisões, com o exercício de um turismo pedagógico planejado e 

direcionado para o crescimento pessoal. 

O turismo pedagógico surgiu por meio da necessidade que os alunos têm de 

colocar suas teorias adquiridas em salas de aula, na prática. O segmento vem para 

facilitar esse exercício, com desenvolvimento de atividade que envolva o conteúdo 

vivenciado em sala de aula. Esse segmento pode ajudar tanto alunos, quanto 

funcionários, empresários e visitantes que tenham interesse na prática, por 

proporcionar o aprendizado por meio da aplicação das teorias na vivencia cotidiana. 

Obtendo uma capacidade maior de desenvolvimento humano, social e educacional. 

No turismo pedagógico o aprendizado ocorre em um espaço de descontração. 

Desse modo a animação turística é fundamental para o desenvolvimento do 

segmento. De acordo com (CAMARGO, 2001, p.33) a animação turística “motiva e 

dinamiza os processos de participação ativa dos indivíduos e grupos nos fenômenos 

sociais e culturais que implicam no desenvolvendo e na sua interação”. 

O turismo pedagógico mostra ao turista a importância de priorizar o 

desenvolvimento social e pessoal mediante a vivência e aprendizagem. Estas 

possibilitam mudanças de valores e atitudes e visam a possibilidade de caminhos 

alternativos de se pensar e agir, além de incentivar o participante a assumir novas 

posturas que contemplam novos horizontes (VINHA et. al., 2005). 

O turismo pedagógico constitui-se na retomada de uma antiga prática utilizada 

na Europa e nos Estados Unidos, que nas últimas décadas foi adotada no Brasil. 

Trata-se da organização de viagens culturais mediante acompanhamento de 

professores especializados41, segundo Beni (2003). O papel do professor neste caso 

é de incentivar os alunos a construir o conhecimento. 

Para fins desta investigação o turismo pedagógico é entendido como uma 

atividade que possibilita na prática a aplicabilidade e verificação dos conceitos 

apreendidos na teoria. Desse modo, essa atividade é aplicada em locais 

diferenciados, longe de uma sala de aula, sem cadeiras ou mesmo um quadro negro. 

                                                           
41 Estes eram denominados de Grand Tours na Europa. 
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Usualmente promove-se essa prática pedagógica por meio de viagens, em chácaras, 

fazendas, clubes, fabricas e entre outros (VINHA et. al., 2005). 

A possibilidade de se trabalhar de forma interdisciplinar é um dos grandes 

atrativos desta prática. Por meio de um trabalho conjunto e bem planejado pode-se 

proporcionar uma melhoria significativa na qualidade do ensino, saindo dos limites da 

sala de aula e apresentando um mundo de referências reais palpáveis. 

O turismo pedagógico é um mecanismo facilitador no processo ensino 

aprendizagem. O desenvolvimento dessa prática necessita da construção de um 

roteiro de atividades que abranja os interesses dos alunos, professores, 

coordenadores e diretores da instituição de ensino. Este deve contemplar a teoria 

aplicada a uma prática realizada em um espaço de descontração. 

Para a construção dessa proposta escolhe-se a estância Santa Branca 

Ecoturismo. 

 

Estância Santa Branca Ecoturismo 

  

A Estância Santa Branca Ecoturismo está localizada em Terezopolis/Go, a 

35km de Goiânia/Go e 10km de Anápolis/Go, na latitude 160 25’ 06” Sul e longitude 

490 05’ 30” Oeste. Tem como principal via de acesso a BR-153. O empreendimento 

tem 680 alqueires dos quais aproximadamente 230 são destinados a atividades de 

lazer. O empreendimento funciona a 17 anos. Esta é uma Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN), e está dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Ribeirão João Leite (LEVY, 2008). 

O principal ramo de atuação da Estância está relacionado a prática de 

ecoturismo, turismo rural, turismo de lazer, turismo de aventura e turismo pedagógico. 

Entre os serviços e atrativos que a estância oferece destaca-se cavalgada, canoagem, 

tirolesa, camping, trilhas, pousada, chalés, pedalinhos, restaurantes, cachoeiras, 

lagos, pesque-pague-soltes, pic-nic e atividades pedagógicas direcionadas para 

grupos diversos. O complexo possui como opções de meios de hospedagens: chalés, 

cabanas, casa na árvore e suítes. A diária pode variar entre duzentos reais a duzentos 

e oitenta reais. 

A Estância Santa Branca Ecoturismo tem dentro da filosofia das atividades 

ecoturísticas e de aventura a proposta de contribuição no desenvolvimento da 
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comunidade local, dessa forma a maioria dos funcionários contratados habita nas 

proximidades da propriedade. 

Escolhe-se esta localidade levando em consideração a distância da faculdade 

que está localizada em Goiânia/Goiás, pelo fácil acesso dos acadêmicos e redução 

do custo do transporte para o desenvolvimento da atividade pedagógica. Levou-se em 

consideração também o fato da Estância ter uma equipe capacitada na prática do 

ecoturismo e Turismo pedagógico. 

Entre os fatores citados o principal motivo que determinou a escolha do local 

consiste no interesse dos alunos e professores em participar das atividades propostas 

nas quais todas tem a possibilidade de serem desenvolvidas na Estância. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Interesse de discentes e docentes pela proposta de turismo pedagógico 

 

Visando alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, foram aplicados 

questionários semiestruturados com discentes e docentes do curso de Bacharelado 

de Administração da Faculdade Lions. Foram abordados e entrevistados 50 

acadêmicos e 10 professores no período de setembro a outubro de 2013. 

Os questionários foram aplicados à acadêmicos do 4º ao 8° período, sendo que 

31% eram do 6°, 23% do 8°, 20% do7°, 24%do 5°, e 2% do 4º período. Destes sujeitos 

a maioria (33%) está na faixa etária de dezenove à vinte cinco anos, 29% estão na 

faixa etária de 33 à 39 anos e sendo 23%tem 26 a 35 anos, e 15% tem acima de 40 

anos. Foi detectado que não há nenhum acadêmico abaixo dos 18 anos (Figura 1). O 

interesse no conhecimento da idade dos acadêmicos se deu devido a partir desta 

informação ser possível delinear quais as atividades poderiam ser aplicadas. 
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Figura 1:Faixa Etária dos alunos do Curso de Administração da Faclions - 2013 (%) 
Fonte: REZENDE, 2013. 

 
Ainda com na identificação do perfil dos alunos do curso de Administração da 

Faculdade Lions pode verificar que a maioria dos entrevistados são do sexo feminino 

(57%), sendo 43% do sexo masculino. No que se refere ao estado civil foi identificado 

que a maioria dos alunos são casados (47%), 43% se intitularam como solteiros, 

2%como divorciados, namorados, amasiados e viúvos. Cerca de 61% dos alunos 

entrevistados não possuem filhos e 39% possuem pelo menos um filho. 

Procurou-se saber informações sobre idade, sexo, estado civil e se possui filhos 

para entender qual seria a melhor atividade a ser aplicada aos acadêmicos e se seria 

viável que os alunos levassem suas famílias e a faculdade proporcionasse uma 

atividade paralela aos demais. 

Com relação as informações direcionadas a pesquisa questionou-se se o 

acadêmico já tinha participado de atividades que relacionam a teoria aprendida no 

curso com a prática de mercado fora instituição, 50 % dos acadêmicos afirmaram que 

já tinham participado de alguma atividade dessa natureza e 50% afirmou não ter tido 

oportunidade ainda. Aos alunos que afirmaram ter participado de tal prática 

questionou-se onde esta foi realizada, e os mesmos afirmaram que foi por meio de 

palestras (8%), atividades desenvolvidas pela própria faculdade (28%), e a maioria 

(64%) afirmou que estas atividades estavam relacionadas ou tiveram iniciativa em 

seus empregos (Figura 2). 

0%

33%

23%

29%

15%

Faixa Etária dos alunos do Curso de 
Administração da Faclions - 2013 (%)

19 a 25 anos

26 a 32 anos

33 a 39 anos



REZENDE, R.S.; MOTA, R.D.; SILVA, N.R.A.; DUARTE, A. T.. Visita Técnica Pedagógica: Turismo... 

 Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume V. Número 1. Ano 3 - 2016/1 - ISSN 2358-6079 138 

 
Figura 2: Local em que atividades de aplicação da teoria na prática foram desenvolvidas pelos alunos 
- 2013 (%) 
Fonte: REZENDE, 2013. 

 
A estes mesmos acadêmicos questionou-se, como estes avaliaram a 

experiência de aplicação da teoria na prática, 38% afirmaram que foram ótimas, 33% 

afirmaram terem sido construtivas, 24% boas e 5% excelentes (Figura 3). Deste modo, 

verifica-se que a aplicação da teoria na prática é vista como positiva pelo acadêmico. 

 
Figura 3: Como os acadêmicos veem a experiência da aplicação da teoria na prática - 2013 (%) 
Fonte: REZENDE, 2013. 
 

Ao questionar se o aluno gostaria de participar de atividades pedagógicas que 

relacionam a teoria à prática durante o curso de Administração cerca de 94% 

afirmaram positivamente, contra 6% que disseram não ter interesse. Isso significa que 

se obteve grande aceitação da atividade e os alunos tem ciência da importância de 

estar colocando em prática àquilo que foi aprendido em sala de aula. Os alunos 

adquirirão habilidades que possibilitarão que os mesmos entrem no mercado de 

trabalho melhor preparados. 
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Diante do interesse dos alunos por atividades pedagógicas que relacionam a 

teoria à prática questionou-se se os acadêmicos já participaram de atividades ligadas 

ao ecoturismo e turismo de aventura alguma vez. Os alunos afirmaram ter pouca 

participação em tais atividades, cerca de 73 % nunca participaram, e 27% já 

participaram pelo menos uma vez. Isso consiste em um desafio porque é uma nova 

experiência para eles, podendo se adaptar atividades em distintos locais. 

A maioria dos acadêmicos afirmaram ter interesse em participar das atividades 

de turismo de aventura e ecoturismo (88%) e enquanto apenas 12% não se 

interessaram pela atividade. Àqueles que se interessaram pela proposta afirmou ter 

preferência que essa atividade de turismo pedagógico seja aplica no final do semestre 

(58%) e o resto do grupo (42%) prefere que esta seja realizada no início do semestre. 

Buscou-se esta informação com o objetivo de saber se os alunos teriam interesse em 

participar de tais atividades com a função de ampliar seus conhecimentos, e em tentar 

atender o interesse dos acadêmicos em detrimento do fluxo de atividades 

desenvolvidas no curso durante o semestre letivo. 

Quanto ao dia da semana os acadêmicos acharam melhor que esta seja 

aplicada no final de semana (82%), em que 16% optaram por sua realização nos 

feriados e 2% no meio da semana. Essa informação já era esperada devido o perfil 

do alunado ser de trabalhadores e nos feriados terem interesse em passarem mais 

tempo com seus familiares. 

No que se refere ao investimento a maioria dos entrevistados estão dispostos 

a investir nesta atividade entre de 50 e 100 reais (86%), 10% decidiram investir entre 

101 a 150 reais e 4% de 151 à 200 reais. Saber o quanto o acadêmico está disposto 

a investir é importante porque pode-se direcionar o custo e a estrutura do roteiro 

pedagógico de acordo com o valor do investimento que o aluno está disposto a pagar. 

Antes de aplicar os questionários aos alunos aplicou-se os roteiros de 

entrevista aos professores, e verificou-se a sugestão deles em questionar se os alunos 

já conheciam a Estância Santa Branca. Ao realizar este questionamento verificou-se 

que 70% dos acadêmicos já visitaram o local e 30% nunca o visitaram. A proposta de 

realizar uma atividade de turismo pedagógico em um local, no qual os alunos já o 

conhecem tem como ponto positivo a infraestrutura, localização e acesso e como 

ponto negativo o fato de que quanto mais desconhecido o local escolhido para esta 

atividade, maior seria o rendimento/superação do acadêmico. Desse modo, o maior 

desafio consiste em mostrar uma nova atividade em um local já conhecido. 
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Ao questionar se os alunos teriam interesse em realizar uma atividade 

pedagógica na Fazenda Santa Branca, a maioria dos alunos afirmou ter interesse em 

participar da mesma (92%) e apenas 8% não se interessaram. Como a maioria dos 

entrevistados afirmou ser casado ou ter filhos questionou-se se os mesmos levariam 

suas famílias no dia da realização da atividade, a maioria (77%) afirmou que sim, e 

25% afirmaram que não levariam suas famílias. Para que haja um melhor 

aproveitamento da atividade será necessário esclarecer tanto aos alunos quanto aos 

professores se será ou não possível a participação das famílias na atividade. Neste 

caso propõe-se que não seja permitida a participação de familiares com a finalidade 

de obter maior concentração dos alunos na programação proposta. 

No que se refere a análise dos questionários aplicados aos professores do 

curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Lions, a primeira parte do 

instrumento de pesquisa estrutura-se na identificação do perfil dos docentes e a 

segunda parte de perguntas voltadas para esta investigação. Quanto a primeira parte, 

identificou-se que os professores entrevistados possuem diferentes níveis de 

experiência em sala de aula, esta varia de 1 à 9 anos. Com 24% afirmaram ministrar 

aula há 9 anos, 19% há 8 anos, 18% há 7anos, 15% há 6 anos, 10% há 1ano, 7% há 

4 anos, 6% há 3 anos e 1% há pelo menos 2 anos (Figura 4). Buscou-se esta 

informação para compreender a relação do tempo de experiência com a flexibilidade 

do professor em adaptar seu conteúdo a atividades interdisciplinares. 

 
Figura 4: Experiência do professor em sala de aula - 2013 (anos/%) 
Fonte: REZENDE, 2013. 
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Quanto a faixa etária dos professores verificou-se que a maioria deles possui 

entre 33 anos e 39 anos (50%), 30% têm acima de 40 anos e 20 entre 19 e 32 anos 

(Figura 5). Quanto ao sexo, a maioria dos professores entrevistados são do sexo 

masculino (70%) e 30% do sexo feminino. Objetivou-se com essa informação saber o 

perfil dos professores do curso em questão, para adequar as atividades propostas 

tanto ao perfil do alunado quanto do corpo docente. 

 

 

 
Figura 5: Faixa Etária dos professores - 2013 (%) 
Fonte: REZENDE, 2013. 

 

No que se refere ao estado civil dos professores, a maioria afirmou serem 

casados (70%), 20% divorciados e 10% solteiros. Ao questionar se os mesmos tinham 

filhos 90% afirmaram ter pelo menos um filho e apenas 10% apresentaram resposta 

negativa a este questionamento. Dentre os que afirmaram ter filhos, 50% afirmaram 

ter três filhos, 33%2 e 17% apenas 1 filho (Figura 6). Preocupou-se em indagar este 

item, para decidir se haverá uma atividade paralela para os familiares do corpo 

docente ou não. 
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Figura 6: Número de Filhos que cada professor tem - 2013 (%) 
Fonte: REZENDE, 2013. 

 
 

Na segunda parte do instrumento de pesquisa utilizado com os professores 

questionou-se se os mesmos já realizaram alguma atividade interdisciplinar com suas 

turmas com setenta por cento e trinta por cento não fizeram qualquer atividade desta 

natureza. Os que responderam positivamente avaliaram a experiência como uma 

oportunidade de incentivar a pesquisa (50%), 17% afirmaram que tais atividades 

permitem a ampliação do conhecimento dos acadêmicos, 17% colocaram a atividade 

como ótima, 8% como boa e 8% como importante para o desenvolvimento dos 

acadêmicos (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Avaliação da experiências com atividades interdisciplinares - 2013 (%) 
Fonte: REZENDE, 2013. 
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Ao questionar sobre a participação dos professores em atividades de turismo 

de aventura, 70% responderam positivamente, e apenas 30% afirmaram nunca terem 

participado. Ao indagar se os professores conseguiriam associar as disciplinas 

ministradas com atividades de o turismo de aventura e /ou de ecoturismo, 70% dos 

professores afirmaram não conseguirem fazer tal associação, 20% responderam que 

conseguiria e 10% afirmaram que talvez. 

Àqueles que disseram conseguir associar as disciplinas ministradas com 

atividades do turismo de aventura e /ou de ecoturismo, questionou-se de que maneira 

seria essa associação, a maioria optou por associar por meio de elaboração e análise 

de projetos e administrar empresas em espaços naturais (15% cada opção) os demais 

professores afirmaram associar por meio de atividades relacionadas a planilhas de 

investimentos, a gestão de eventos e a habilidades práticas (14% cada opção), (Figura 

8). 

 

 

 
Figura 8: Forma de associar as disciplinas ministradas com atividades de o turismo de aventura e/ou 
de ecoturismo - 2013 (%) 
Fonte: REZENDE, 2013. 
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tal atividade todos os professores entrevistados responderam que a melhor opção 

seria em um final de semana. A unanimidade na resposta também prevaleceu sobre 

o valor que os professores acreditam ser ideal para cobrir os custos de tais atividades. 

Todos acreditam que um investimento entre 50 e 100 reais seria mais atrativo para o 

aluno. 

Ao questionar se os professores já conheciam a Fazenda Santa Branca, a 

maioria afirmou já terem visitado o local (60%) e 40% não. Àqueles que afirmaram 

conhecer a fazenda questionou-se se eles consideravam o local como viável para o 

desenvolvimento de uma atividade de turismo pedagógico com os alunos do curso de 

administração da faculdade. A maioria (90%) afirmou que sim, e apenas 10% 

afirmaram que o local não seria apropriado. Indagou-se ainda ao corpo docente se 

eles acreditariam ser viáveis que os acadêmicos levassem suas famílias na atividade. 

Cerca de 60% afirmaram que não, contra 40% que sim. Insiste-se no esclarecimento 

da não permissão de participação de familiares, restringindo apenas a alunos. 

No que se refere a importância de uma atividade interdisciplinar desta natureza, 

indagou-se em que a mesma auxiliaria como instrumento de ensino para os 

acadêmicos. Todos os professores responderam que tal atividade serviria sim como 

um meio que garantisse maior aprendizagem do acadêmico. Eles contextualizaram 

ainda, sobre a importância da atividade já que esta permitiria buscas de novas 

atividades, grandes contribuições, a relação teoria e prática. 

Estes dados são importantes, pois a partir destes formulou-se proposta de 

roteiro de atividades de turismo pedagógico para os alunos do Curso de Bacharelado 

em Administração da Faculdade Lions. 

 

Proposta de Roteiro 

 

Após a coleta de dados obteve-se as ferramentas necessárias para demonstrar 

a importância dessa atividade para o crescimento pessoal, profissional e acadêmico, 

com o intuito de aflorar em cada participante o seu espírito de liderança, trabalho em 

equipe, sua paciência, capacidade de fazer estratégias para sair de um problema mais 

fácil. 

Propõe-se o roteiro de atividades descritas abaixo, tendo como abordagem 

pedagógica escolhida a temática: liderança e trabalho em equipe. Esta consiste em 

uma abordagem pedagógica interdisciplinar, e que foi escolhida diante dos aspectos 
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demostrados como relevantes pelos professores entrevistados e seguindo a proposta 

de Vinha (et. al., 2005). Esta define que a atividade de turismo pedagógico deve ser 

planejada e ser direcionada por uma abordagem pedagógica, com a finalidade de 

atender as disciplinas envolvidas. 

No quadro I apresenta-se uma proposta de roteiro de atividades e suas 

contribuições e competências que serão trabalhadas nas atividades, a quantidade de 

monitores para cada uma o horário, a infraestrutura necessária e o nome de cada 

exercício:  

 
 

Horári
o 

Infraestrutur
a Física 

Atividade N° de 
Monitore
s 

Contribuição/Competência
s que serão trabalhadas. 

09:30 Campo de 
futebol 

Alongament
o 

1 Evitar contusões, 
conhecer seu corpo e 
limitações.  

09:40 Campo de 
futebol 

Separação 
em equipes 

1 Liderança. 

10:00 Campo de 
futebol 

Construção 
das equipes 

2 Trabalho de equipe e 
liderança. 

10:20 Campo de 
futebol, 
tinta, ovo e 
pincel 

Dimânica 
do ovo 

3 Trabalho de equipe, 
liderança, paciência, 
estratégia e 
conscientização. 

11:20 Tirolesa, 
canoa, 
melancia e 
lago 

Hiper-
tensão 

5 Superação, trabalho em 
equipe, espírito de 
liderança, estratégia e 
paciência. 

12:40 Trilha da 
Santa 
Branca 
Ecoturismo, 
venda e 
saco de lixo 

Mudo e 
cegos na 
trilha 

3 Superação, trabalho em 
equipe, espírito de 
liderança, 
conscientização, 
estratégia e paciência. 

13:20 Barbante, 
cabo de 
vassoura, e 
um pedaço 
de chão  

Fio de alta-
voltagem 

3 Trabalho em equipe, 
espírito de liderança, 
estratégia, superação e 
paciência. 

14:00 Mesa de 
frutas 

Hora do 
lanche 

2 Paciência, estratégia, 
superação, liderança e 
trabalho de equipe. 

14:20 Cartolina, 
tinta, 
canetinha e 
cola 

Painel da 
vida 

2 Interação entre a equipe, 
liderança e criatividade. 
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Quadro I: Proposta de roteiro de atividades e suas contribuições e competências. 
Fonte: REZENDE, 2013. 
 
 

O roteiro de turismo educacional terá início na Faculdade com previsão de 

chegada dos alunos as 7 horas da manhã. Neste horário será servido um café da 

manhã para os mesmos, com o intuito de haver uma interação entre os participantes 

da programação logo no início da atividade pedagógica. Está programado sair da 

faculdade às 08h00, com a chegada na Santa Branca Ecoturismo às 09h00. 

Após a chegada será feita uma apresentação dos instrutores, da importância 

da atividade educacional e a orientação do roteiro de turismo pedagógico para os 

acadêmicos. Ás 09h30 será realizado o alongamento com o objetivo de mostrar ao 

grupo a importância dos seus membros do corpo humano e com a finalidade de evitar 

lesões, este será realizado no campo de futebol da estância.  

Após o mesmo será feita a primeira atividade, a separação das equipes, onde 

será despertado nos alunos a importância de ter uma boa equipe e bem unida com 

suas qualidades e dificuldades, poderá ser observado quem se destaca como líder da 

equipe, pela forma de organizá-la. Em seguida começará a construção do grupo: 

nesta será escolhido o nome, o grito, e a cor de cada equipe, isso tem como função 

despertar nos alunos o trabalho de equipe, o espírito de liderança e sua criatividade. 

Logo após a aplicação da dinâmica do ovo cada participante terá que pintar o 

ovo e passá-lo para alguém de sua equipe. Este ovo irá significar a vida do membro 

da equipe, e ele terá que ficar com o mesmo até o final das atividades. Às 11h20 

começará a hiper-tensão, esta atividade terá saída da plataforma do lago, tendo que 

o aluno pular no mesmo, subir o barranco, e ir até a trilha da tirolesa. Em seguida o 

componente terá que descer pela tirolesa até chegar na água e sair dos 

equipamentos, e finaliza com um toque bater na mão do próximo aluno que pegará a 

canoa e atravessará o lago até no outro participante que terá que comer um pedaço 

de melancia sem as mãos. Essa atividade trabalha a superação do aluno, a 

importância do trabalho de equipe, estratégia, liderança e raciocino rápido. 

Será servido um lanche às 12h20. A próxima atividade “os cegos e mudos na 

trilha”, metade da equipe ficará vendada e a outra muda. Eles terão que catar os lixos 

da trilha mostrando a importância de manter limpo o seu ambiente de trabalho, a 

capacidade de superação diante alguma dificuldade física, trabalho de equipe, espírito 

de liderança e estratégia. Ao término dessa atividade começará a atividade “fio de 



REZENDE, R.S.; MOTA, R.D.; SILVA, N.R.A.; DUARTE, A. T.. Visita Técnica Pedagógica: Turismo... 

 Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume V. Número 1. Ano 3 - 2016/1 - ISSN 2358-6079 147 

alta-tensão”, os acadêmicos terão de rastejar no chão e não poderão encostar-se aos 

barbantes, se encostarem terão que voltar no início e cumprirem novamente a prova.  

Outro lanche será feito as 14h00 com uma mesa de frutas onde os alunos 

poderão comer apenas com uma mão, porque a outra estará segurando o ovo. Logo 

após será feito o painel da vida representando a união, a amizade e a importância do 

trabalho em equipe. Para finalizar será servido um almoço as 15h00 e liberado um 

tempo livre para os acadêmicos com o retorno previsto para a Faculdade as 17h00. 

Para encerrar a atividade proposta será realiza em sala de aula uma roda de 

conversa, onde os professores farão um “The Briefing” ou feedback. Neste momento 

os professores consolidarão por meio de uma reflexão com os alunos as habilidades 

adquiridas e discutirão como as mesmas podem ser aplicadas em sala de aula e no 

mercado de trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

 

As atividades de Turismo pedagógico possuem relevância para o meio 

acadêmico, principalmente para o alunado, devido esta proporcionar um maior 

aprendizado e de fácil entendimento, onde os alunos têm, in loco, a oportunidade de 

simular atividades deparadas no cotidiano: iniciativas e tomadas de decisões, que 

foram ensinados na teoria. 

O turismo pedagógico é um mecanismo facilitador no processo de ensino e 

aprendizagem que possibilita o docente trabalhar efetivamente a interdisciplinaridade, 

oferecendo aos estudantes a chance de aprender na prática o que foi visto nos 

conteúdos abordados em sala de aula. Tal atividade permite que seja explorada a 

relação homem-espaço, nas mais variadas perspectivas de análise do conhecimento 

humano (geográfico, físico, biológico, ecológico, entre outras) de forma interativa, 

divertida e multidisciplinar. 

Na coleta de dados obtive-se as informações/dados de professores e alunos. 

A opinião do público alvo, no caso, os alunos e os professores sobre o Turismo 

Pedagógico é fundamental para o desenvolvimento da proposta de roteiro de atividade 

de turismo pedagógico. Verificou-se que ambos possuem interesse na atividade 

proposta, tem consciência que as atividades interdisciplinares e permitem uma 

ampliação do conhecimento do alunado, futuro profissional. 
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 Apesar da correria do dia-a-dia, do pouco tempo livre dos alunos de cursos 

noturnos, acredita-se que a prática do Turismo Pedagógico em muito contribuirá para 

a formação profissional destes.  As dinâmicas das aulas nas faculdades têm sido alvo 

de várias discussões em função das inúmeras dificuldades apresentadas pelo corpo 

discente, em especial dos cursos noturnos.  

Normalmente a organização desta atividade é de responsabilidade dos 

professores e coordenadores da instituição de ensino. Contudo, essa modalidade de 

turismo tem-se constituído em uma oportunidade de negócio que tem estimulado a 

proliferação de empresas prestadoras de serviços específicos nesse segmento 

turístico. Isso não impede que a IES seja responsável pela organização de tais 

atividades. Contudo, a Lei Geral do Turismo (Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 

2008), deixa claro que só podem atuar na área profissionais cadastrados no 

CADASTUR - Sistema de Cadastro de Profissionais do Turismo (Ministério do 

Turismo). 

As atividades pedagógicas dos cursos superiores deveriam, portanto, 

contemplar viagens de estudo como visitas técnicas, trabalhos de campo e atividades 

pedagógicas como esta proposta, pois é por meio delas que seria possível, além de 

possibilitar um aprendizado prazeroso, estaria contribuindo para que o aluno saísse 

da rotina e pudesse aproveitar seu tempo livre de forma criativa e produtiva. 
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PRISÃO EM FLAGRANTE E SEUS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
PRISON IN GROSS AND ITS LEGAL GROUNDS 

 
Carlos Antônio Pinto42 

Goiacymar Campos dos Santos Perla43 
José Moacir dos Santos44 

Resumo 

O desenvolvimento deste trabalho tem por base o instituto Processual Penal 
denominado de Prisão em Flagrante, que por sua vez é uma das prisões cautelares, 
prevista na Constituição Federal, com a finalidade de assegurar a aplicação da justiça, 
cerceando a liberdade do criminoso antes mesmo da sentença, quando já existem 
provas convincentes da autoridade policial sobre a autoria do delito. Verifica-se que a 
prisão em flagrante significa dizer que um indivíduo ao cometer um delito é 
surpreendido praticando o crime ou posteriormente com objetos ou características que 
faça presumir ser ele o autor da ação delituosa. Busca-se também neste artigo 
científico, apresentar as importantes mudanças ocorridas no meio jurídico 
relacionadas ao tema, esclarecendo sobre o recente projeto de lei do Senado que está 
em tramitação como a finalidade de alterar o Artigo 306 do CPC, criando dessa forma, 
a audiência de custódia em todos os casos de prisão em flagrante. Ao realizar esta 
pesquisa, foi observado os assuntos mais relevantes, apresentando respostas 
fundamentadas pela Constituição Federal, no intuito de esclarecer as questões 
apresentadas tornando-as compreensíveis. 
Palavras-chave: Prisão em Flagrante. Processo Penal. Liberdade. Direito 

Constitucional. 

Abstract 

The development of this work is based on the Criminal Procedure institute called Prison 
in The Act, which in turn is one of the preventive arrests provided for in the Constitution, 
in order to ensure the application of justice, limiting the freedom of the criminal before 
the sentence, when there are already firm evidence of the police authority on the 
authorship of the crime. It appears that the arrest in the act means that an individual to 
commit a crime is caught practicing the crime or later with objects or features that do 
assume that he was the author of the criminal act. Search is also in this scientific article 
presenting the important changes in the legal environment related to the topic, 
clarifying on the recent Senate bill that is being processed as intended to amend Article 
306 of the CPC, thus creating the audience custody in all cases of arrest in flagrante. 
To carry out this research, we found the most relevant issues, with answers grounded 
in the Federal Constitution, in order to clarify matters before making them 
understandable. 
Key-words: Prison in The Act. Criminal proceedings. Freedom. Constitutional right.] 
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43 Professora na Faculdade Lions. 
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1. INTRODUÇÃO 

Não existe nenhum relato de qual tenha sido a primeira prisão e quem 

foi o primeiro preso. O que se percebe é que mesmo antes de existir as leis, já existiam 

várias pessoas que eram mantidas presas de várias formas diferentes. 

Na Grécia Antiga, as pessoas eram presas, quando deixavam de 

pagar suas dívidas, outras civilizações como os Romanos, criaram as prisões para 

manter os prisioneiros de guerra. 

Durante a Idade média a prisão também tinha finalidade de castigo 

religioso quando os monges descumpriam os ensinamentos da igreja, então eram 

mandados a claustro para se penitenciarem, surgindo daí o termo, “penitenciária”. 

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece várias espécies de 

prisões, que são definidas por características específicas de cada uma. Entre elas 

existe a prisão em flagrante, que faz parte das prisões cautelares e é caracterizada 

pelo momento em que se realiza a prisão.  

A palavra flagrante tem sua origem do latim flagrans, que significa 

aquilo que ainda está em chamas, ou está queimando e no caso do flagrante delito é 

aquele que está acontecendo ou foi cometido á pouco tempo, mas que ainda não 

perdeu o calor da ocorrência.  

Dessa forma define o Escritor e promotor Marco Antônio Ferreira Lima 

(2011, p. 119) “há que se compreender o flagrante como termômetro. Flagrante não é 

tempo. Se ainda há “temperatura” indicando a prática delituosa, poder-se-á identificar 

o flagrante”. 

A prisão em flagrante é um importante instrumento constitucional, que 

permite a restrição de um direito fundamental para assegurar a defesa de outros 

direitos, também definida pelo legislador como fundamentais. 

Com a necessidade de evolução e desenvolvimento da área jurídica, 

criou-se um projeto de lei no Senado Federal, baseado na Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e no Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos com a finalidade de criação da Audiência de Custódia, que 

têm por objetivo apresentação do preso em flagrante perante o juiz no prazo 24 horas. 



PINTO, C.A.; PERLA, G.C.S.; SANTOS, J.M.. Prisão em flagrante e seus fundamentos jurídicos 

 Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume V. Número 1. Ano 3 - 2016/1 - ISSN 2358-6079 152 

Dessa forma, esse projeto de lei que está diretamente relacionado 

com a Prisão em Flagrante e o Direito Processual Penal é o assunto mais atual e 

comentado do momento entre os juristas, e que será mais esclarecido neste trabalho. 

 “Prisão em Flagrante” significa dizer que um indivíduo ao cometer um 

delito é surpreendido praticando o crime ou posteriormente com objetos ou 

características que faça presumir ser ele o autor da ação delituosa. Dessa forma 

define o Doutrinador Tourinho Filho (2012, p. 485): 

Flagrante, do latim flagrans, flagrantes, (do verbo flagare, queimar), significa 
ardente, que está em chamas, que arde, que está crepitando. Daí a 
expressão flagrante delito, para significar o delito no instante mesmo da sua 
perpetração, o delito que está sendo cometido, que está ardendo. 

 

A medida processual de natureza cautelar, denominada prisão em 

flagrante, é a restrição da liberdade de um indivíduo que é encontrado cometendo um 

delito, visando assegurar a aplicação da justiça. 

A prisão em flagrante é medida restritiva da liberdade, de natureza cautelar e 
processual, consistente na prisão, independente de ordem escrita do juiz 
competente, de quem é surpreendido cometendo, ou logo após ter cometido, 
um crime ou uma contravenção (CAPEZ, 2012, p. 314). 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê a única possibilidade de prisão 

sem a necessidade de mandado expedido pelo poder judiciário, conforme ressalta o 

artigo 5º, LXI, CF, que reza: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente [...]” (BRASIL, 

Constituição Federal, 1988). 

O artigo 301 do Código de Processo Penal reza que: “Qualquer do 

povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer 

que seja encontrado em flagrante delito” (BRASIL, Decreto-lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941). 

Com a necessidade de evolução e desenvolvimento da área jurídica, 

criou-se o projeto de lei N° 554/2011 do Senado Federal, baseado na Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e no Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos com a finalidade de alterar o § 1° do art. 

306 do CPC e criar a Audiência de Custódia, que têm por objetivo apresentação do 

preso, em flagrante perante o juiz no prazo 24 horas. 
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Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da prisão 

em flagrante para garantir a aplicação da justiça e os fundamentos legais que 

amparam este ato processual, observando-se as atualizações ocorridas sobre este 

assunto no meio jurídico. 

2. METODOLOGIA 

Este trabalho será realizado observando as formalidades necessárias 

de um projeto de pesquisa, tratando de assunto da Jurídica, denominada Ciência 

Social, e, mais especificamente do Direito Processual Penal. 

A metodologia utilizada neste trabalho será a pesquisa bibliográfica, 

ou seja, aquela desenvolvida com base em trabalhos já publicados, com o propósito 

de dar fundamentação ao projeto (GIL, 2010). 

Trata-se de pesquisa aplicada, considerando que está voltada à 

aquisição de conhecimentos, e têm como objetivo a pesquisa exploratória, que 

segundo Gil (2010) visa proporcionar mais familiaridade com o assunto, através da 

construção de hipóteses. 

Quanto aos métodos, foi escolhido o método dedutivo, isto porque a 

pesquisa a ser realizada será trabalhada partindo de ideias gerais, para ideias 

específicas, formando um terceiro resultado, e método qualitativo, uma vez que a 

preocupação maior está direcionada para a qualidade do que está sendo pesquisado, 

buscando significados atribuídos aos fatos, que serão pesquisados. 

3. RESULTADO E DISCUSÃO 

Existe no Brasil, apenas duas possibilidades legais de alguém ser 

preso. A primeira é através de uma ordem escrita e fundamentada da autoridade 

competente adotada como regra. A segunda forma é através da prisão em flagrante 

conforme estabelece o artigo 5º, LXI, da Constituição Federal, que reza: “ninguém 

será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente [...]”. 

A prisão em flagrante é a privação da liberdade de um indivíduo que 

é encontrado cometendo um delito, ou logo após cometê-lo, ainda no calor do 

momento. É a violação do Direito Constitucional de ir e vir, em benefício da 

coletividade, visando assegurar a aplicação da justiça. 
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Em complemento à Constituição Federal e de maneira mais clara 

determina o artigo 283 do Código Processual Penal: 

Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem 
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência 
de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação 
ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 

§ 3o [...] 

§ 2o  A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, 
respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. 

Observa-se no segundo parágrafo, que a lei também acrescenta um 

cuidado que o agente ao realizar a prisão deve ter, para não cometer abuso de 

autoridade ou de poder. A respeito desse assunto, enfatiza o artigo 5°, XI da 

Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 

desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 

Deste modo pode-se compreender que as únicas possibilidades 

constitucionais que justificam a inviolabilidade de domicílio do indivíduo, são: para 

prestar socorro, em situação de desastre, ou em caso de flagrante delito. 

É tão importante a prisão em flagrante para a aplicação da justiça 

como se pode observar, que a Carta Magna abriu exceção em um direito fundamental 

que é o asilo inviolável do indivíduo, para que esse instrumento jurídico possa ser 

aplicado com eficiência.  

A prisão em flagrante é conceituada pelo artigo 301 do Código de 

Processo Penal “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes 

deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.  

É tipificada pelos artigos 301 à 310 do Código de Processo Penal, 

sendo que três deles foram alterados pela Lei 12.403/2011, entre eles o que está 

disposto no artigo 306 do Código de Processo Penal: 

Art. 306.  A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 
comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à 
família do preso ou à pessoa por ele indicada. 
        § 1o  Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será 
encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o 
autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a 
Defensoria Pública. 
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        § 2o  No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota 
de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do 
condutor e os das testemunhas. 

Demonstrando a necessidade e importância de um advogado de 

defesa para assegurar os direitos do preso, a nova redação acrescentou em seu texto 

a preocupação com a integridade do conduzido e com a legalidade dos atos. 

No caso da comunicação ao Ministério Público, tem a finalidade de 

fiscalização da prisão, sendo que, em havendo irregularidade quanto à legalidade da 

prisão, poderá o MP requer ao Juiz o relaxamento da prisão. 

Quanto à entrega da nota de culpa tem como fundamento legal o 

princípio da ampla defesa e do contraditório, de modo a dar ao preso, o conhecimento 

de qual crime está sendo acusado e porque motivo foi preso. 

Lavrado o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial terá o 

prazo de 24 horas para apresentá-lo ao Juiz, para que este, fundamentado nos autos 

possa aplicar ao preso: 

a) Relaxamento da prisão; 

b) Concessão da liberdade provisória; 

c) Conversão da prisão em flagrante em outras medidas cautelares 

estabelecidas na Lei Processual; 

d) Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 

Está última é uma exceção (ultima ratio), tendo em vista que só se 

aplicará a prisão preventiva quando não for cabível a aplicação de nenhuma outra 

medida cautelar. 

Caberá o relaxamento da prisão em flagrante quando não forem 

respeitados os requisitos formais da prisão em flagrante bem como ilegalidade no ato 

da prisão (flagrante forjado, flagrante preparado), ou também a não observância do 

artigo 302 do CPP, que define as situações em que cabe a prisão em flagrante. 

O parágrafo único do artigo 310 CPP, estabelece em seu texto, as 

situações em que será concedida ao acusado a liberdade provisória, quando se tratar 

de excludentes de ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa, estrito 

cumprimento do dever legal e exercício regular de direito), mediante termo de 
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comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação da liberdade 

provisória. 

Uma questão bastante questionável, diz respeito ao momento em que 

pode ser realizado a prisão em flagrante, conforme especifica as situações de 

flagrante no artigo 302 do Código de Processo Penal:  

Art. 302.  Considera-se em flagrante delito quem: 

I - está cometendo a infração penal; 

II - acaba de cometê-la; 

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; 

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis 
que façam presumir ser ele autor da infração. 

O inciso I do artigo 302 CPP, “está cometendo a infração penal”, 

significa dizer que o autor do delito é surpreendido cometendo a infração, durante os 

atos executórios, até mesmo antes de terminá-los. 

O segundo “acaba de cometê-la”, é denominado pelos doutrinadores 

de flagrante próprio, ou seja, aquele sem intervalo de tempo entre o cometimento do 

crime e a prisão do autor. Já terminou os atos executórios, porém não teve tempos 

sequer de deixar o local do crime. 

É denominado de flagrante impróprio ou quase flagrante o inciso III do 

artigo 302 CPP “logo após”, é caracterizada pela ação contínua do autor da prisão, 

geralmente representada pela busca do suspeito pela polícia, após colhimento das 

provas e de informações. Observando que essa busca não pode ser interrompida. 

No inciso IV, a expressão “logo depois”, denominada de flagrante 

presumido ou ficto, compreende um lapso temporal maior do que o anterior, e deste 

diferencia, por não haver perseguição, simplesmente é encontrado com evidências 

que comprove a autoria do crime. 

Além dessas espécies de flagrante, a doutrina prevê também outras 

duas que são aceitas pela lei brasileira. A primeira é o “flagrante esperado”, onde a 

autoridade policial toma conhecimento de que um crime irá acontecer, e diante dessa 

informação aguarda o criminoso no local, deixando que ele agir sem nenhuma 

interferência esperando a execução do crime para prendê-lo em flagrante. A outra 

espécie é o “flagrante retardado” (geralmente é usado contra organizações criminosas 
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que tenham um agente infiltrado durante as investigações), onde os autores comete 

um crime, porém a autoridade policial considerando o momento inoportuno e certo de 

que terão oportunidades melhores, esperam pelo melhor momento para realizar a 

prisão. 

Também existem previsões de outras espécies de flagrantes, porém 

cabe ressaltar, que não são acolhidas pelos nossos legisladores e nem podem ser 

aplicadas pelas autoridades policiais, e se mesmo assim o fizerem, estarão 

cometendo abuso de autoridade. 

O primeiro é o “flagrante provocado ou preparado”, é quando a 

autoridade policial ou até mesmo a vítima, influencia ou provoca o cometimento do 

crime, onde sem essa interferência não era possível a prática do crime. 

A última espécie trata-se de “flagrante forjado” (também 

desconsiderado pela legislação brasileira), acontece quando é implantado provas ao 

suposto autor do crime, criando uma falsa situação de flagrante. 

Alguns casos permitem também a prisão em flagrante ainda que o 

autor não esteja no local onde foi constado o crime. Exemplo: uma pessoa guarda 

droga em sua casa, e a polícia encontra a droga, porém o proprietário está em outro 

lugar. Neste caso o autor (proprietário) pode ser preso em flagrante onde quer que se 

encontre, tendo em vista que o fato de guardar a droga já constitui crime. 

O autor de crime que se apresentar espontaneamente na Delegacia, 

desde que não esteja sendo perseguido pela polícia, não poderá ser preso em 

flagrante, tendo em vista que a lei não tipifica essa situação como flagrante, devendo 

neste caso, se entender necessário, o Delegado requerer ao Juiz a prisão preventiva 

do acusado. 

A Delegacia responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante 

é aquela onde se deu a prisão em flagrante, independentemente de onde ocorreu o 

crime, ou se naquele município não tiver houver autoridade competente, será lavrado 

no município mais próximo. Dessa forma explica o ilustríssimo Doutrinador Pedro 

Lenza:  

É, porém, possível que a prisão ocorra em local 
diverso daquele em que foi praticada a infração penal. Sabedor desta 
possibilidade, o legislador estabeleceu que, nestes casos, o auto deverá ser 



PINTO, C.A.; PERLA, G.C.S.; SANTOS, J.M.. Prisão em flagrante e seus fundamentos jurídicos 

 Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume V. Número 1. Ano 3 - 2016/1 - ISSN 2358-6079 158 

lavrado sob a presidência da autoridade do município onde se deu a prisão. 
(LENZA, 2012, p. 471). 

 

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o Código Processual 

Penal determina que a autoridade policial deverá no prazo de 24 horas apresentá-lo 

ao juiz. Porém está em tramitação um projeto de lei N° 554/2011 do Senado Federal, 

baseado na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 

Rica) e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos com a finalidade de alterar 

o § 1° do art. 306 do CPC e criar a Audiência de Custódia, que têm por objetivo 

apresentação do preso em flagrante perante o juiz no prazo 24 horas. 

A criação desta audiência de custódia tem por finalidade a proteção 

dos direitos do preso, onde deverá ser apresentado perante um Juiz, um Promotor e 

um Advogado de defesa. 

Apesar das dificuldades burocráticas que irá gerar para as 

autoridades policiais, e dos grandes números de presos que serão soltos, justificados 

pelo não cumprimento do prazo, este projeto de lei está sendo defendido por grandes 

juristas e provavelmente será aprovado. 

 

4. CONCLUSÃO 

No âmbito do Direito Processual Penal, percebe-se uma vasta opção 

de assuntos polêmicos e carentes de respostas. Dentre estes, existe a prisão em 

flagrante que é o tema desse trabalho e que merecem a atenção cuidadosa dos 

operadores do direito, tendo em vista que esse assunto atrai o interesse, desde as 

pessoas mais desprovidas de conhecimento, até aquelas mais cultas. Pois quando o 

assunto é liberdade, não há quem possa negar-lhe importância. 

Este trabalho apresenta como tema, a mais problemática espécie de 

prisão do Direito brasileiro, denominada prisão em flagrante, onde foi definido o seu 

conceito legal e doutrinário, buscando sua origem histórica e sua evolução no direito 

brasileiro. 

Foi também fundamentado pelos textos legais que criam e dão 

sustentação na aplicação da prisão em flagrante ao caso concreto, demonstrando as 

diversas situações em que pode ou deve, e como ou quando deve ser aplicado este 
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instrumento processual, e qual a forma correta de fazê-lo já que a legislação 

estabelece várias hipóteses de ilegalidade nos atos praticados durante a prisão o que 

pode causar até mesmo a liberdade do criminoso. 

Dessa forma, pretende-se que o assunto aqui trabalhado, venha 

acrescentar no conhecimento jurídico das pessoas, um pensamento mais amplo e 

fundamentado de conceitos relativo a prisão em flagrante. 
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LEI DE COTAS: OS DESAFIOS PARA A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM 
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DISABILITIES IN THE LABOUR MARKET 
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RESUMO 

Tem-se com o presente artigo, o objetivo de analisar a lei de cotas que reserva vagas 
para as pessoas com deficiência nas empresas, visando sua inclusão no mercado de 
trabalho. O mesmo, analisa os motivos que impedem a eficácia da lei supracitada, 
com base nos argumentos dos empresários e a situação das pessoas com deficiência 
que buscam a inclusão social. O método utilizado foi o dedutivo, que parte de uma 
premissa geral e vai para o particular. Com base nos dados estatísticos, verifica-se 
que o Estado fiscaliza somente o cumprimento da lei para evitar punição, mas não 
possibilita a criação de mecanismos para a permanência destes profissionais nas 
empresas. A lei é sem dúvida, um grande avanço da legislação nacional, mas para 
que tenha efetividade é necessário que seus beneficiários exijam seus direitos que 
são resguardados constitucionalmente. 

PALAVRAS -CHAVE: Criação. Cumprimento. Eficácia. Efetividade. Punição. 

ABSTRACT 

The scientific paper has as objective; analyze the quota law reserving vacancies for 
people with disabilities in businesses, seeking its inclusion in the labor market. The 
same, analyzes there as on that hinder the effectiveness of the afore mentioned law, 
based on the arguments of entrepreneurs and the situation of people with disabilities 
who seek social inclusion. The method used was deductive, that part of a general 
premise and goes to the particular. Based on statistical data, it turns out that he tat e 
only supervises compliance with the law to a void punishment, but does not allow the 
creation of mechanisms for the permanence of these professionals in companies. The 
law is undoubtedly a great advance in national law, but that has effectiveness is 
required that beneficiaries demand their rights that are constitutionally safeguarded. 

KEY WORDS: Creation. Compliance. Effectiveness. Effectively. Punishment. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988, artigo 7°, inciso XXXI dispõe a respeito da 

proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do 

trabalhador com deficiência.  

 Conceitua-se pessoa com deficiência como a que tem impedimentos a longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais com as diversas 

barreiras impostas pelo ambiente social, dificultam sua participação em igualdade com 

as pessoas consideradas no padrão normal para o ser humano. (Art.4°, II, Decreto nº 

6.214/07). São necessárias mudanças nas condições físicas ou de saúde da pessoa. 

Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

física ou anatômica que gere incapacidade para o exercício de atividades normais 

para o ser humano. (Decreto nº 3298/99).  

 Diante desses argumentos, discorre-se a respeito da necessidade da criação 

do chamado sistema de cotas que tem por objetivo a inclusão social das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, visto que, os mesmos só tinham acesso através 

de organizações não governamentais ou associações, ainda havia muito a ser feito 

para que o direito ao trabalho assegurado pela Constituição fosse garantido a pessoa 

com deficiência. Assim, houve a criação de uma lei que determina cotas, que é a 

reserva de vagas para determinado grupo, nesse caso específico ás pessoas com 

deficiência.  

 A lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os benefícios da 

Previdência Social e dá outras providências, no artigo 93 discorre a respeito da 

obrigação que as empresas acima de cem funcionários possuem em preencher de 2 

a 5% de seus cargos com pessoas com deficiência. 

  A empresa tem obrigação de cumprir as cotas de admissão de pessoas com 

deficiência, sob pena de multa administrativa. O porcentual é em relação ao total de 

empregados da empresa, não a de cada departamento e não importa se estão 

preparados para a admissão de pessoas com deficiência. (MARTINS,2013, p.229 e 

230). 

 No § 1º do referido artigo faz-se referência em caso de demissão da pessoa 

com deficiência, que só pode ocorre ocorrer depois da contratação de outro 
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profissional em condição semelhante. Esta regra, deve ser observada pela empresa 

enquanto não tiver atingido o percentual mínimo legal. Trata-se de norma obrigatória 

no sentido, de que as empresas têm que preencher uma parcela de seus cargos com 

pessoas com deficiência, para garantir igualdade no acesso ao trabalho. (MARTINS, 

2013). 

 Conforme dados divulgados pelo Censo 2010, através do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 45,6 milhões de pessoas que declaram 

ter ao menos um tipo de deficiência que pode ser: física, mental, auditiva ou visual, o 

que correspondente a um total de 23,9% da população brasileira. Destes, 44 milhões 

estão em idade ativa, mas apenas 23,6 estão no mercado de trabalho e com a carteira 

assinada. 

           Nota-se através destes dados que há uma desigualdade muito grande, no que 

diz respeito ao mercado de trabalho das pessoas com deficiência com as pessoas 

consideradas ''normais” para o padrão humano e ainda há muito a ser feito, para que 

as pessoas com deficiência tenham seus direitos respeitados de maneira efetiva.  

A importância da análise em questão, justifica-se, conforme Leite (2011): a 

realidade cotidiana das pessoas com deficiência, e as dificuldades que as mesmas 

enfrentam na busca pelo emprego e inclusão social, isto se deve ao não cumprimento 

integral da lei supracitada, havendo necessidade da intervenção estatal para garantir 

os direitos constitucionalmente assegurados. 

Tem-se com o presente artigo o objetivo de analisar os principais fatores que 

comprometem a eficácia e efetividade da chamada lei de cotas tais como: a falta de 

qualificação profissional, falta de acessibilidade nas empresas, o que dificulta a 

adaptação destas no ambiente de trabalho; dentre outros. (LEITE, 2011). 

O método utilizado para a realização do presente artigo foi o dedutivo que parte 

de uma análise geral de um determinado assunto e vai para o particular. 

2 METODOLOGIA 

Para desenvolver o presente artigo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, com 

doutrinas, artigos científicos que relatam sobre o tema, a Constituição Federal de 

1988, leis infraconstitucionais como: CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), Lei 

8.213/91 e a jurisprudência. 
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 Ressalta Gil (2010), a respeito da vantagem da pesquisa que a pesquisa 

bibliográfica proporciona ao pesquisador, é o fato de permitir a cobertura de uma gama 

de fenômenos muitos mais amplos do que aquela que poderia ser feita diretamente. 

 Salienta-se que o método científico utilizado foi o dedutivo, o qual se resume 

na conclusão de premissas, que são suposições á conclusão dos fatos abordados no 

problema, partindo de uma análise geral e vai para o particular. (MEZZAROBA, 2009). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Essa etapa tem por finalidade, a descrição dos resultados encontrados na 

pesquisa com base nos estudos de autores que relatam sobre a inclusão das pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho. 

3.1.DEFICIENTE 

 O art.10 da Resolução da ONU (Organizações das Nações Unidas) n°3.447/75 

afirma que “o termo “deficiente” designa toda pessoa em estado de incapacidade de 

prover por si mesma, no todo ou em parte, as necessidades de uma vida pessoal ou 

social normal, em consequência de uma deficiência congênita ou não de suas 

faculdades físicas e mentais.” 

 Pode-se dizer que deficiência é “toda perda ou anormalidade de uma estrutura 

ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 

desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. 

Padrão normal tem característica subjetiva. (MARTINS, 2013). 

 Estabelece o art.5°, alínea “a” do Decreto n°5.296/04 que a deficiência se 

apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, hemiplegia, paralisia cerebral, amputação ou ausência do 

membro, exceto as deformidades estéticas e as que produzam dificuldades para o 

desempenho das funções. Há necessidade de mudança nas condições de saúde ou 

físicas da pessoa. 

  Assim desta forma, pessoa com deficiência é a que tem impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem dificultar a participação plena e efetiva na sociedade 

com relação as mais pessoas.  



ARAÚJO, L.N.; MIRANDA, A.V.J.R.; SILVA, A.L.T.; SOUZA, W.F.. Lei de Cotas: os desafios para a ... 

 Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume V. Número 1. Ano 3 - 2016/1 - ISSN 2358-6079 164 

3.2 A LEI DE COTAS 

Conforme o art.5º (caput) da Constituição Federal de 1988: 

Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, à segurança e a propriedade. 

 

Embora o art. 5° preconize que todos são iguais perante a lei, sem quaisquer 

distinções, no que diz respeito das pessoas com deficiência, verificou-se que ainda há 

muito a ser feito para a inclusão social dos mesmos, principalmente no mercado de 

trabalho, tem-se muito o que avançar nesse aspecto. 

 Conforme Leite, (2011), o direito ao trabalho faz parte dos direitos 

fundamentais assegurados pela Constituição, é inerente ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pois faz com que a pessoa seja útil e valorizada, com as pessoas 

com deficiência não é diferente, entretanto, os mesmos encontram muitas dificuldades 

para conseguir um emprego, o que demonstra a ineficácia em parte da lei de cotas e 

a necessidade da intervenção estatal para garantir os constitucionalmente 

assegurados e resguardados as pessoas com deficiência. 

Reza o inciso XXXI do art.7° da Constituição sobre a proibição de qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com 

deficiência.  

A lei n° 8.213/91 em seu art.93 trata do chamado sistema de cotas que é a 

reserva de vagas para um determinado grupo, no caso da presente pesquisa, diz 

respeito as vagas reservadas para pessoas com deficiência em empresas acima de 

cem funcionários cujo percentual de 2 a 5% de trabalhadores na seguinte proporção: 

até duzentos empregados; dois por cento, de duzentos e um a quinhentos; três por 

cento, de quinhentos e um a mil; quatro por cento e de mil e um empregados em 

diante; cinco por cento. 

As empresas são obrigadas a cumprir as cotas de admissão de pessoas com 

deficiência sob pena de multa administrativa, essa fiscalização é realizada pelo 

Ministério do trabalho e da Previdência Social. 
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A respeito da dispensa do trabalhador deficiente habilitado, que é aquele cuja 

deficiência não o impede de ser incluído no mercado de trabalho, essa só pode ocorrer 

após a contratação de substituto de condição semelhante. 

 Conforme o §1° do art.93 da lei n° 8.213/91: 

A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficientehabilitado ao final de 
contratoporprazodeterminadodemais de 90(noventa) dias, e a imotivada, no 
contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de 
substituto de condição semelhante. 

A determinação do §1° não é uma garantia individual ou para uma pessoa 

específica, mas para um grupo de pessoas com deficiência. Trata-se de hipótese de 

garantia de emprego, em que não há prazo certo. A dispensa só poderá ser feita se a 

empresa tiver atingido o percentual mínimo legal, enquanto isso haver garantia de 

emprego para as referidas pessoas. Porém, a empresa pode dispensar os 

trabalhadores com deficiência por justa causa (MARTINS, 2013, p.231). 

Em caso de justo impedimento para a contratação de deficiente, em que a 

empresa demonstrou que envidou esforços na busca por candidatos para 

preenchimento das vagas para deficientes físicos habilitados, mas que, todavia, não 

obteve êxito na tentativa de admissão desses trabalhadores, o cumprimento da 

obrigação legal torna-se impossível em virtude da inexistência de trabalhadores com 

deficiência. (MARTINS, 2013). 

O direito também não pode ignorar a realidade, impondo obrigação impossível 

de ser cumprida, conforme observa-se nesse agravo de instrumento, do TRT ,2° 

região sobre ação declaratória de anulação fiscal. 

Agravo de instrumento. Recurso de revista. Auto de infração. 
Nulidade. 

Justa impossibilidade de cumprimento da 
legislação. Art.93 da Lei n°8.213/1991. Nega-se provimento a agravo 
de instrumento que visa liberar recurso despido dos pressupostos de 
cabimento. Agravo desprovido. ”(TST,2°T.,AIRR53.240-
54.2007.5.03.0096,j.6.9.11),Rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, DJe 
16-09-2011), IOB 2/30043, n° 19/2011,p.554). 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. Cota 
para deficientes. A determinação de observância da cota de 
deficientes e/ou reabilitados é endereçada a toda empresa com mais 
de 100 empregados, não fazendo qualquer exceção. Pretender que o 
percentual previsto na lei em comento, para contratação de portadores 
de deficiência seja calculado sobre o total de postos funcionais 
compatíveis a portadores de deficiência existentes na empresa e não 
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sobre o total de cargos ali existentes, não é possível admitir, já que é 
função do legislador criar o direito. Caso fosse julgada procedente a 
pretensão, o Poder Judiciário estaria se valendo da condição de 
legislador, incluindo exceção na norma que não existe. APELO 
PROVIDO” (TRT 2° Rel. Maria Aparecida Duenhas, DJ 27-05-2011). 

Como se observa através da jurisprudência, o direito não pode exigir fato impossível 

de ser cumprido. 

A lei de cotas para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho é um grande avanço na legislação brasileira, mas ainda há muito o que 

melhorar no que diz respeito a sua efetividade e eficácia. 

Conforme dados divulgados pelo Censo 2010, através do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, o Brasil tem 45,6 milhões de pessoas que declaram ter ao 

menos um tipo de deficiência que pode ser: física, mental, auditiva ou visual, o que 

correspondente a um total de 23,9% da população brasileira. Destes, 44 milhões estão 

em idade ativa, mas apenas 23,6 estão no mercado de trabalho. Leal e Thomé (2012).  

São inúmeras as dificuldades que impedem a permanência das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. Dentre os principais problemas estão: falta de 

escolaridade, qualificação profissional ou experiência para a vaga existente na 

empresa, adaptação de barreiras de acessibilidade que dificultam a adaptação da 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho, falta de incentivo por parte do   

Estado aos empresários. (LEITE,2011). 

Conforme Leite, (2011) os empresários têm a seguinte visão com relação a 

contratação das pessoas com deficiência: que há um número significativo de pessoas 

com baixa escolaridade, a maioria com ensino fundamental e ensino médio 

incompleto, alegam que a exigência na contratação de trabalhadores está relacionada 

á qualificação, ao domínio de novas tecnologias. 

Ante a essa circunstância, as pessoas com deficiência são direcionadas para 

atividades menos difíceis como: empacotador, auxiliar de limpeza, controlador de 

entrada e saída de pessoal, telefonista. 

As empresas contratam simplesmente para justificar o cumprimento da norma, 

ressalta a Organização Internacional do Trabalho nesse aspecto” Os empresários 

conservam as pessoas com deficiência na folha de pagamento, mas não possibilitam 

que trabalhem e permaneçam no estabelecimento empresarial”. 
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Quanto á acessibilidade, os empresários ressaltam conforme Leite (2011), não 

haver tempo para fazer as adaptações físicas e comunicacionais para atender as 

pessoas com deficiência. 

Pela análise da pesquisa, observa-se que a contratação das pessoas com 

deficiência realiza-se através do Sistema Nacional de Empregos (SINE), por 

indicações de amigos. 

Para vencer as dificuldades sobre a contratação e inclusão social das pessoas 

com deficiência, que estão capacitadas para o mercado de trabalho, esses têm a 

faculdade de recorrer a intermediação de órgãos do sistema público de emprego. 

Todavia, observa-se que, algumas empresas encontram dificuldades para 

cumprir a lei sobre a contratação das pessoas com deficiência, pois em nenhum 

momento é levada em consideração a atividade exercida pela empresa e os riscos 

que esses profissionais ficam expostos no exercício de determinadas funções, 

mediante a falta de qualificação da maioria e preparo para a inclusão no mercado de 

trabalho. (RIBEIRO, 2012). 

 Outro obstáculo imposto pela legislação a esse assunto é o disposto no § 1° do 

art.93 da lei supracitada, de que a dispensa só pode ocorrer, nos contratos por prazo 

indeterminado, quando for contratado outro trabalhador de condição semelhante. Se 

a substituição não ocorrer, cabe ao empregado pedir a reintegração no trabalho. 

 Neste sentido confirma o acórdão proferido pelo TRT 3°Região: TRT/01798-

2010-139-03-00-8 Recorrentes: Casas Bahia Comercial Ltda.; Adeilson Magno de 

Almeida; Recorridos: os mesmos. 

 DEFICIÊNCIA OU REABILITADO- ART.93, PARÁGRAFO 1°. 
Comprovado que a empregadora contratou empregado não deficiente 
para o lugar do reclamante na empresa, quando de sua dispensa, é 
devida a sua reintegração no emprego, tendo em vista que não foram 
observados os requisitos constantes do art.93§ 1° da lei 8.213/1991. 
Relata que o art 93,§ 1° da lei 8.213/91 visa manter o percentual de 
vagas para deficientes e reabilitados ao condicionar a dispensa de um 
empregado nessas condições à contratação de outro em condições 
semelhantes, desde que preenchidos o percentual mínimo de cargos, 
criando assim uma garantia não individual, mas social, o que limita o 
direito protestativo do empregador de dispensar o deficiente físico ou 
reabilitado profissionalmente, pois condicionado à contratação de 
outro semelhante, mesmo assim quando a cota estiver preenchida. 
Pretendem que seja reformada a sentença para sanar a contradição 
apontada entre a fundamentação, conclusão e dispositivo da sentença 
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a fim de se declarar que a reclamada somente poderá dispensar 
imotivadamente se preencher ambos os requisitos legais acima 
apontados. De acordo com art.93 §1° da lei 8.213/91” A dispensa de 
trabalhador reabilitado ou deficiente habilitado ao final de contrato por 
prazo determinado e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, 
só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição 
semelhante. Por tal motivo não há que se cogitar de contradição de 
sentença ao reputar nula a dispensa, determinando a reintegração do 
autor no mesmo cargo e condições anteriores, sem prazo 
determinado, até que esteja toda a cota legal mínima destinada a 
deficientes físicos preenchida ou que seja substituído por outro 
deficiente. Assim, independentemente de a cota estar preenchida, o 
deficiente dispensado deverá ser substituído por outro em condições 
semelhantes, não havendo base legal, neste caso, para se declarar 
que a reclamada somente poderá dispensar imotivadamente se 
preencher ambos os requisitos legais. Nego provimento. Julgado em 
06 de setembro de 2011- Juiz Relator Luiz Ronan Neves Koury. ” 

Verifica-se que, mesmo que a prestação de serviço não esteja sendo realizada 

de maneira satisfatória, a empresa deverá manter este funcionário em seu quadro até 

encontrar outro com deficiência para substituí-lo. Isto, ressalta Ribeiro (2012), é muito 

oneroso para a empresa, visto que, além de não ter a efetiva prestação de serviço 

daquele funcionário, deverá disponibilizar um terceiro funcionário para executar 

aquela função.  

Ainda deverá contratar outro deficiente para substituir aquele que foi 

dispensado. Esse processo exige novas entrevistas, capacitação e treinamento do 

novo funcionário. 

Percebe-se que o Estado cria a lei apenas para ser cumprida, e impõe sanções 

em caso de descumprimento. Contudo não fornece meios para viabilizá-la e tampouco 

cria mecanismos para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao mercado de 

trabalho.   

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego é responsável pela 

fiscalização, quanto da adequação das cotas de pessoas com deficiência. Destaca-se 

caso não cumpram o previsto em lei, são penalizadas com multas, calculadas com 

base no número de trabalhadores não contratados. 

A lei é clara quanto ao número de pessoas com deficiência que uma empresa 

deve ter em seu quadro de funcionário, mas conforme Ribeiro, (2012), uma das 

dificuldades encontradas pela empresa é o fato que não podem exigir experiência, e 

também não podem determinar um setor específico para a atuação desses 
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profissionais, pois seria uma posição discriminatória, segregacionista, vez que não 

permitiria a inclusão social dos mesmos e eliminaria as chances de progresso no 

emprego. 

As empresas devem atender a recomendação legal dentro do possível, já que 

em determinados setores não é possível alocar empregados deficientes, medida que 

deve ser vista como protecionista e não discriminatória já que visa o bem-estar e a 

integridade física e psíquica do deficiente. Percebe-se que as empresas devem 

facilitar ao máximo a contratação de pessoas com deficiência, pois o Estado fiscaliza 

o cumprimento da lei, apesar de não fornecer meios para o cumprimento pleno. 

(RIBEIRO, 2013). 

O grande entrave para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho está na carência de qualificação dos candidatos e dos sistemas de 

reabilitação, bem como na falta de estímulos econômicos que facilitam a contratação 

pelas empresas. 

4 CONCLUSÃO 

A criação da lei n° 8.213/1991, foi um importante avanço na legislação nacional, 

para buscar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado trabalho, na tentativa 

de diminuir a conduta discriminatória das demais pessoas, além de ter como objetivo 

principal a inclusão social das mesmas, visto que devem ser tratadas como qualquer 

outro cidadão. 

 Pela análise realizada, pode-se afirmar que a lei supracitada é uma medida 

justificável no combate ao preconceito imposto pela sociedade, pois sem a previsão 

legal, as pessoas com deficiência, não teriam sequer acesso ao mercado de trabalho, 

visto as barreiras encontradas pelas mesmas, embora tinham uma legislação a seu 

favor. 

 Conclui-se que a ineficácia da lei em análise, pode ser vista por dois aspectos: 

tanto pela classe empresarial, que não tem interesse algum em contratar um 

profissional com deficiência para sua empresa, esta acontece apenas para 

cumprimento da norma, quanto do Estado que criou a lei apenas para que fosse 

cumprida, no entanto não viabiliza mecanismos para o cumprimento efetivo. 
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 A possível solução para a problemática abordada no presente artigo, seria   

uma mudança na legislação, criando medidas que realmente promovessem a inclusão 

social das pessoas com deficiência no mercado trabalho, através da permanência das 

mesmas no emprego, uma fiscalização educativa dos órgãos responsáveis, levando 

aos empresários incentivos para que possam ter interesse na contratação desses 

profissionais e meramente para o cumprimento da norma.  

 Por conseguinte, o Estado deveria proporcionar mais oportunidades de 

qualificação para esses profissionais, que buscam acesso ao mercado de trabalho, 

mas muitas vezes no tem o respaldo necessário para tal e acabam no tendo acesso 

ao direito fundamental resguardado pela Constituição. 
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ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E SOCIAIS DA INIMPUTABILIDADE E A 
MAIORIDADE PENAL 

CONSTITUTIONAL ISSUES AND SOCIAL NONIMPUTABILITY OF AGE AND CRIMINAL 

Osvaldo Sousa Galvão49 
Goiacymar Campos Dos Santos Perla50 

Oyama Rodrigues da Silva51 
RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo identificar os aspectos constitucionais e sociais da 
inimputabilidade perante a maioridade penal contemporânea. Utilizou-se de metodologia 
quanti-quali através de dados quantitativos e qualitativos. Explanou sobre as influências da 
mídia na exposição da violência, que cria alternativas e soluções imediatas para resolver a 
criminalidade propondo a redução da maioridade penal. Pelo contrário, estudo demonstrou 
que a violência do menor de idade é incipiente em relação ao adulto, estando estes, mais 
como vítima do que infratores. Os menores infratores são em sua maioria, essencialmente, 
pobres e com baixa escolaridade. Contudo, a PEC 171/93, em tramitação no Congresso 
Nacional, com texto já aprovado na Câmara em segunda votação (plenário), cria uma nova 
modalidade de medida socioeducativa que não resolve o problema da criminalidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência. Direitos. Educação. Criminalidade. Pobreza 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the constitutional and social aspects of contemporary 
unaccountability before the legal age. We used quantitative and qualitative methodology 
through quantitative and qualitative data. Expounded about media influences on display of 
violence, which creates alternatives and immediate solutions to solve the crime by proposing 
the reduction of legal age. Rather, the study demonstrated that the smaller is incipient violence 
against adult, these being more like that of the victim to offender. The young offenders are 
mostly essentially poor and poorly educated. However, the PEC 171/93, despite much 
discussion for approval in the National Congress, the text approved in the House on second 
vote (plenary), creates a new form of socio-educational measures and does not solve the 
problem of crime. 

 
KEYWORDS: Adolecencie. Rights. Education. Criminality. Poverty 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo da história a imputabilidade apresentou-se como uma limitação da 

responsabilidade penal das pessoas que tinham as faculdades mentais mínimas exigidas para 

o convívio social (CAVAGNINI, 2013). Enquanto que a inimputabilidade penal é um conjunto 

de características que torna o indivíduo isento de punições de acordo com o Código Penal 

Brasileiro. Segundo Oliveira (2013), considera-se inimputável, quando o indivíduo dever ser 

incapaz de entender o ilícito do fato e não conseguir, no momento, agir de maneira diferente, 

senão no sentido de praticar o crime.  De acordo com o Código Penal artigo 27, “São 

penalmente inimputável os menores de 18 anos, ficando sujeitos à legislação especial”. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que entrou em vigor em 1990, veia com a 

responsabilidade de garantir os direitos da criança e do adolescente, além de propor medidas 

socioeducativas para os menores de 18 e maior de 12 anos que praticar atos infracionais. 

De acordo com OLIVEIRA e SÁ (2008): 

A preocupação com os Direitos da criança e do adolescente no Brasil chega 
ao seu ápice somente no final do século passado, mais precisamente no dia 
13 de julho de 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Num 
estudo cronológico e histórico, contudo, demonstra-se que o indivíduo 
considerado “menor” era tratado de forma diferente, dependendo da época e 

da tradição. 

Este foi um marco nas conquistas dos direitos da criança e do adolescente, 

que teve origem na promulgação da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição 

Cidadã que inseriu o artigo 227 no referido Diploma Legal que se torna a gênese do ECA, Lei 

de n° 8.069/90. 

A maioridade penal em outros países apesar destes pertencer a culturas 

totalmente diferentes, mantém certa semelhança o Brasil, quando o assunto é 

responsabilização penal. Isto é observado de acordo com Rangel (2015), uma tendência 

mundial em fixar a idade penal em 18 anos. Neste sentido estudo realizado pela Unicef em 

2005, o único País das Américas que foi constatada maioridade penal abaixo dos 18 anos foi 

os Estados Unidos da América aos 16 anos, e que já eram penalizados como adultos a partir 

dos 12 anos. 

Este trabalho justifica-se em face da discussão da inimputabilidade e seus 

aspectos constitucionais e sociais perante a redução da maioridade penal dos menores de 18 

anos. No bojo destas discussões está o projeto de lei denominado PEC 171/93, que tem 

causado grande repercussão na sociedade brasileira. Toda esta movimentação esta aliada a 
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uma imprensa sensacionalista que busca-se envolver a sociedade em favor da redução da 

maioridade penal. 

Entretanto, de acordo com Cavagnini (2013), o menor de idade não possui 

a mesma capacidade de sofrer as punições do adulto e, portanto, tais punições devem ser 

separadas dos adultos, levando a entender a partir desta análise que está em jogo o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, uma garantia fundamental. 

Segundo dados da UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância em 

2009, quase 80% dos Países adotam a maioridade penal aos 18 anos ou mais. Imputabilidade 

é um conjunto de características que torna o indivíduo sujeito à legislação penal. Como ilustra 

Jesus (2011), imputar é atribuir a alguém a responsabilidade por alguma coisa. Já para Capez 

(2011), imputabilidade é a capacidade do ser humano de entender o que é lícito e de se 

determinar de acordo com esse entendimento. Ainda segundo Jesus (2011) “imputabilidade 

penal é o conjunto de condições pessoais que confere ao agente capacidade para lhe ser 

juridicamente imputada a prática de um fato punível”. 

A Constituição Federal em seu artigo 228 passou a considerar penalmente 

inimputáveis os menores de 18 anos, disponibilizando aos mesmos uma legislação especial. 

Houve, portanto, a recepção do dispositivo legal do Código Penal pela CF/88. O ECA se torna 

apenas a implementação do dispositivo constitucional contido no artigo 227 da Constituição. 

Este a maioridade penal no Brasil utiliza-se de critério objetivo que é atingir os 18 anos. 

Portanto, a capacidade de inteligência ou discernimento do adolescente se torna irrelevante, 

pois o fundamento principal é a teoria de desenvolvimento e da proteção integral. 

O objetivo deste trabalho é analisar nas doutrinas, Legislações Vigentes e 

dados estatísticos, os aspectos constitucionais e sociais da inimputabilidade frente às 

discussões sobre a redução da maioridade penal, assim como causas e efeitos para a 

sociedade. 

 

2.  METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada seguindo o método quanti-quali, uma junção dos 

métodos quantitativos e qualitativos e consiste respectivamente em descobrir as causas, fatos 

naturais descritos e compreender os fenômenos humanos, se refere ao mundo dos símbolos, 

significados e assim por diante. PASQUALOTTI & PORTELA( 2003). 

Os dados foram disponibilizados através em gráficos, tabelas, estatísticas e 

buscou-se facilitar a concretização das hipóteses, através de comparações. A busca do 
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material se desenvolveu através de consultas bibliográficas: livros doutrinários, artigos 

especializados, digitais ou impressos, sites, além da legislação concernente ao tema. 

Posteriormente, a realização de leituras, análises e registro sistematização, redação final e 

apresentação à banca examinadora.  

A pesquisa teve essencialmente, cunho bibliográfico e metodologia de 

acordo com Gil (2010, p. 45):  

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa 
parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas 
bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se 
propõem à análise das diversas posições acerca de um problema, também 
costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes 
bibliográficas.  

Seguindo os ensinamentos do autor acima, a pesquisa se desenvolveu com 

caráter exploratório, ou seja, visando esclarecimento preliminar do assunto estudado, para o 

delineamento das hipóteses e objetivos, de acordo com a metodologia utilizada. 

3.  RESULTADO E DISCUSSÃO 

Inicialmente se faz necessário explicar a responsabilidade penal, 

principalmente, pela ótica do direito brasileiro. Nas palavras de Silva (2015), é o instituto 

jurídico pelo qual o sujeito ativo da infração penal pode ser qualquer pessoa física que reúna 

certo número de requisitos prévios (capacidade genérica) e contemporâneos (imputabilidade) 

da ação ou omissão. 

Estudo realizado pela Unicef em 2009, constatou que quase 80% dos 

países, adotam a maioridade penal a partir dos 18 anos ou mais.  A inimputabilidade penal 

representa uma garantia constitucional inerente menor de 18 anos, podendo ser interpretado 

como um direito fundamental. Além disso, Brasil é signatário da Convenção dos Direitos da 

Criança criada pela ONU (Organizações das Nações Unidas). Sendo que a aprovação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no início da década de 90, faz parte deste pacto 

assinado pelo país, visando à implementação destas garantias.  

Dados da Unicef (2009), citado por Rangel(2015), demonstrou certa 

isonomia entre alguns países como exposto a seguir: a Alemanha por exemplo, o inicio da 

responsabilização penal juvenil aos 14 e vai até aos 18, dependendo do caso estende até aos 

21 anos, sendo que há um estudo de discernimento e, podem ser aplicada as regras do 

Sistema de Justiça Juvenil; a Argentina inicia aos 16 e termina aos 18 anos, onde o sistema 
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é Tutelar; na Áustria inicia aos 14 e termina aos 19, podendo chegar aos 21,  aplicada a Lei 

de Justiça Juvenil, com penas atenuadas; a Bélgica inicia aos 16 e termina aos18 anos, onde 

o sistema é Tutelar, entretanto, admite a responsabilização para alguns tipo de delito, como 

de transito. Entretanto, os Estados Unidos, dependendo do Estado a responsabilização penal 

inicia aos 10 e termina aos 16 anos. Vale ressaltar que o País não ratificou a Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança. 

De acordo com Rangel (2015), todos os países citados acima, a maioridade 

penal se consuma aos 18 anos ou mais, exceto os Estados Unidos, qual não ratificou a 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. 

A inimputabilidade penal é uma garantia constitucional e seu fundamento se 

encontra no rol dos direitos fundamental inerente a pessoa na fase de desenvolvimento. 

Entretanto, esta garantia vem recebendo críticas, desde o inicio fundado a partir do artigo 227 

da Constituição Federal de 1988, e finalmente, com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), Lei nº 8.069/90.  

Os debates recentes sobre a redução da maioridade penal ampliou as 

discussões no aspecto jurídico, principalmente, em virtude dos direitos fundamentais está 

restrito ao artigo 5º da constituição Federal, o qual não procede. Os direitos fundamentais 

estão dispersos pela Constituição. Um exemplo é o princípio da anterioridade tributária que 

se encontra no artigo 150,II, alínea “a”, outro é inimputabilidade penal artigo 228 da 

Constituição Federal. Com relação  a possibilidade de redução da maioridade penal, grande 

parte da doutrina afirma que  é inconstitucional devido ao fato de ser um direito fundamental, 

imutável, atingindo diretamente os princípios constitucionais como a dignidade da pessoa 

humana e a imutabilidade das cláusulas pétreas. Entre estes, o ex ministro do STF Carlos 

Ayres Brito. 

De acordo com Brito (2015): 

Há um conjunto de dispositivos esparramados pela Constituição conferindo 
ao indivíduo o direito de formar a sua personalidade até os 18 anos, não antes 
[...]. Até os 18 anos, ele é considerado ‘pessoa ainda em desenvolvimento’, 

cuja personalidade básica, para compreender a natureza de seus atos e 
responder por eles, ainda não se formou.  

 

Segundo o nobre jurista seria inconstitucional a redução da maioridade 

penal, pelo fato de infringir os dispositivos constitucionais. Além disso, de acordo com Capez 

(2011), a imputabilidade é a capacidade do ser humano de entender o que é ilícito e de 

determinar de acordo com esse entendimento e que o agente deve ter condições tanto físicas, 
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psicológicas, morais e mentais para saber que está cometendo um ato ilícito e que pelo 

mesmo será penalizado e que o individuo deve também ter entendimento e condições de 

controle sobre sua vontade, ou seja, comando da sua própria vontade. 

Ainda na visão de Capez (2011), quanto aos menores de 18 anos, apesar 

de não sofrerem sansão penal pela pratica de ilícito penal em decorrência da ausência de sua 

culpabilidade, estão sujeitos ao procedimento e às medidas socioeducativas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, devido ao fato de que a conduta descrita como crime 

ou contravenção penal ser considerada ato infracional. 

Conforme Jesus (2011, p. 515): 

O art. 27 afirma que os menores de 18 anos de idade são “penalmente 
inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação 
especial”. A menoridade penal também constitui causa de exclusão da 

imputabilidade, encontrando-se abrangida pela expressão “desenvolvimento 

mental incompleto”. 

 

Segundo Jesus (2011), a inimputabilidade exclui a possibilidade de punição 

e, portanto, não há que se falar em crime do menor de idade, por se encontrar na fase de 

desenvolvimento mental incompleto, assegurado por garantia constitucional.   

De acordo com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM 

(2015): 

É incontestável que o sistema penitenciário brasileiro é um espaço que não  
recupera nem transforma ninguém, ou seja, não socializa (ao contrário, 
exclui), não educa ( só no que se refere à “escola do crime”) e não oferece 
oportunidade de uma vida pós-prisão. 

 

Isso porque o constituinte reconheceu que os direitos fundamentais são elementos 

integrantes da identidade e continuidade da Constituição, considerando por isso, ilegítima 

qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los. No tocante aos direitos fundamentais, 

o alcance da proibição é impedir a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e 

garantias individuais (tanto os previstos expressamente no artigo 5º d CF, como os previstos 

implicitamente no seu corpo), nos termos do que preconiza o artigo 60, §4º, IV da CF IBCCm 

2015. 

Segundo Tuyama (2014), que aborda as questões sociais e os reflexos que 

a possível redução da maioridade penal pode atingir as garantias individuais do menor de 18 
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anos, não é esta a solução para a redução da criminalidade. Pois o problema da criminalidade 

está no modelo em que o país cuida dos adolescentes e jovens. 

Estudo realizado pelo Instituto Latino-Americano as Nações Unidas para 

Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente ILANUD, na capital de São Paulo durante 

os anos de 2000 a 2001, com 2.100 adolescentes acusados da autoria de atos infracionais, 

constatou-se que a maioria se caracteriza como crimes contra o patrimônio. Furtos, roubos e 

porte de arma totalizam 58,7% das acusações. Já o homicídio não chegou a representar nem 

2% dos atos imputados aos adolescentes, equivalente a 1,4 % dos casos conforme demonstra 

o gráfico abaixo. Portanto, a partir destes dados é possível afirmar que não está comprovada 

de forma potencial que a criminalidade provocada pelo menor infrator é representativa no 

Brasil. Entretanto, sabe-se que os crimes contra o patrimônio como o trafico de drogas entre 

outros, São significativos e retrata a falência das políticas públicas e a má distribuição de 

renda. 

Figura 01 - Ato infracional atribuído ao adolescente de 2000 a 2001 em São 

Paulo: 

 

Estudo realizado pelo Instituto de Economia Aplicada – IPEIA, (2003), 

constatou-se que mais de 60% dos adolescentes que cumpria medida socioeducativa eram 

negros; 51% não freqüentavam escola e 49% não trabalhavam quando cometeram o delito. 

Estas situações em que poderão estão vinculadas a questões socioculturais e de ineficiência 

das políticas públicas.  

Outra pesquisa mais recente realizada em unidades de internação pelo 

IPEIA (2013), em todo Brasil, afirma que impunidade não possui fundamento em dados 

estatísticos e, para pesquisadores está perfeitamente comprovado que a impunidade do 
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menor infrator é mito. A pesquisa traz um recorte de quem são esses adolescentes que estão 

em conflito com a lei. Os números apontam que os crimes praticados por menores infratores 

representam 10% do total de delitos. Deste total apenas 8% são contra a vida. 

A figura de nº 02 demonstra de forma clara que os principais crimes 

praticados pelos menores infratores, são quantitativamente maiores, os crimes de roubo 

(patrimônio) e trafico (drogas), respectivamente: 39,90% e 23,55% em 2013. Sendo que entre 

as 05 primeiras posições, quatro são de crimes contra o patrimônio e apenas um, contra a 

vida. Numa clara idéia que o principal motivo de internação dos menores infratores não são 

os crimes graves, contra a vida (hediondos), mais sim contra o patrimônio( roubos, furtos) e 

tráfico de drogas.  

Ainda de acordo com pesquisa do IPEA, (2015), é possível traçar um perfil 

do tipo de delito praticado e a região em que eles moram. Feito isso, foi encontrado um perfil 

de exclusão social, pois a maioria deles tem origem de famílias muito pobres, com renda de 

até ¼ de salário mínimo per capta e não haviam concluído o ensino fundamental, (70% deles, 

entre 16 e 18 anos). São adolescente que vivem ausentes de políticas públicas (saúde, 

educação, cultura, lazer, etc.), que contribua com a redução das desigualdades sociais, evita 

a concentração de renda e diminua a pobreza. 

Figura 02 – Adolescente em cumprimento de medida/ privação de liberdade 
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Analisando os dados da Fundação Casa de São Paulo, figura nº 03 percebe-

se que 51% destes adolescentes vivem só com a mãe e apenas 23% vive com ambos, e 19% 

sem pai e mãe. Com isso é possível vislumbrar que falta referencial para estes jovens e 

acabam ficando vulnerável a se envolver com a criminalidade. Isto não significa que isto seja 

uma condição, e sim, uma probabilidade, pela situação de risco. 
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Figura 03 – Composição Familiar

 

Fonte: Fundação Casa / Estado de São Paulo 2006 

Estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás 

(UFG, 2012), demonstra que menores são mais vítimas da violência do que autores. O 

levantamento foi realizado pelo Núcleo de Estudos da Violência e da Criminalidade (NECRIVI) 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) e aponta que os adolescentes estão entre as 

principais vítimas de assassinato no país e são aqueles que menos cometem infrações.  

De acordo com dados de 2012 obtidos do Índice de Homicídio de 

Adolescentes (IHA) no país, Goiânia está entre as dez capitais do Brasil com maior número 

de mortes por homicídio nessa faixa etária, com índices maiores do que São Paulo desde 

2006. O estudo demonstra ainda que os adolescentes pratiquem menos crimes que os adultos 

e que a maioria dos delitos dos menores infratores em Goiânia são contra o patrimônio.  

O Estudo demonstrou a prevalência de crime contra o patrimônio e 

predominância do um perfil socioeconômico dos menores infratores (famílias de baixa renda). 

Foi constatado também a baixa escolaridade entre os adolescentes que recebiam medida 

socieducativa e acompanhamento pelo Creas, onde 69,8% não frequentavam a escola e 

94,8% não faziam cursos profissionalizantes. 

Segundo Tuyama (2014), que aborda as questões sociais e os reflexos que 

a possível redução da maioridade penal pode atingir as garantias individuais do menor de 18 

anos, não é esta a solução para a redução da criminalidade. Pois o problema da criminalidade 

está no modelo em que o país cuida dos adolescentes e jovens. 

3. CONCLUSÃO 
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Conclui-se que falta Investimento em políticas públicas, tais como saúde, 

educação, cultura, esporte e lazer, para a população infanto-juvenil. Tendo em vista que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente possui caráter especial e subsidiário nas garantias de 

direitos. 

Os aspectos constitucionais são as garantias individuais e direitos 

fundamentais dos menores de 18 anos, assegurado no ordenamento jurídico brasileiro. 

A redução da maioridade penal é inviável pelo fato de que somente 

faria aumentar a população carcerária de um sistema prisional já superlotado e 

ineficiente, que em vez de reeducar, os qualificam para o mundo do crime. 
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DA IMPORTÂNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE E SUA INCIDÊNCIA NOS 
CRIMES DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS NA CIDADE DE GOIÂNIA 

NO ESTADO DE GOIÁS 
THE IMPORTANCE OF THE PRISON IN THE ACT AND ITS IMPACT ON THE 

CRIMES OF THEFT AND VEHICLE THEFTS IN THE CITY OF GOIANIA IN GOIÁS 
STATE 

                                                                              Bruno Muryel Alves da Silva52 

Goiacymar Campos dos Santos Perla53 

Ronney Francisco de Miranda54 

Erick Ally Santana Faria55                                                   
 RESUMO:  

O presente artigo científico tratou da prisão em flagrante e sua importância à luz da 
Persecução penal, além de demonstrar sua baixa incidência nas ocorrências de furtos 
e roubos de veículos na cidade de Goiânia. Na metodologia foi utilizado o método 
indutivo através da análise de diversas doutrinas jurídicas que tratam desta espécie 
de prisão que possibilitaram deduzir o quão importante é tal prisão. Ainda tratando de 
metodologia foram utilizados dados referentes à ocorrência de tais delitos e 
ocorrências que resultaram na prisão em flagrante dos autores destes no período de 
01/01/2014 à 31/12/2014 que foram obtidos junto ao SIAE (sistema integrado de 
atendimento de emergências) e ao fim das pesquisas fora demonstrada a baixa 
incidência desta espécie de prisão nos crimes objeto de estudo na referida cidade. 
Diante da importância de tal espécie de prisão à luz da aplicação da lei e sua baixa 
incidência chegou se a conclusão que o caminho para se aumentar a incidência deste 
é o investimento no órgão de segurança pública capaz de diminuir o número de crimes 
e aumentar o número de prisões de criminosos sendo este a polícia militar. 

PALAVRAS CHAVE: Próprio. Impróprio. Presumido. Caracterização. Eficiência.  

ABSTRACT: 

This scientific article dealt with the prison in the act and its importance in the light of 
Criminal Prosecution, besides demonstrating its low incidence in instances of theft and 
vehicle thefts in the city of Goiania. In the methodology we used the inductive method 
through the analysis of various legal doctrines dealing with this kind of prison that made 
it possible to deduce how important this prison. Still trying methodology was used data 
on the occurrence of such crimes and incidents that resulted in prison in the act of the 
authors of the period 01/01/2014 to 31/12/2014 that were obtained from the SIAE 
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(integrated service emergencies) and the end of the research demonstrated outside 
the low incidence of this kind in prison subject matter crimes in that city. Given the 
importance of such kind of prison in the light of law enforcement and its low incidence 
reached the conclusion that the way to increase the incidence of this is the investment 
in the public security organ able to decrease the number of crimes and increase the 
number of arrests of criminals which is the military police. 

KEY- WORD: 

OWN . IMPROPER. PRESUMED . DESCRIPTION. EFFICIENCY  

 

1. INTRODUÇÃO 

Conceitua se a prisão como sendo a privação ou restrição do direito 

de locomoção de determinado indivíduo e esta pode ser efetuada mediante ordem 

escrita de uma autoridade competente se observadas as hipóteses legais cabíveis e 

nos casos de flagrante delito sem a necessidade de prévia ordem de autoridade. 

Conforme leciona Capez, (2012, P. 314) "prisão é a privação de 

liberdade de locomoção determinada por ordem escrita da autoridade competente ou 

em caso de flagrante delito". 

Tem se ainda a definição do conceito de prisão trazido por Nucci, 

(2014, P. 413) “É a privação da liberdade, tolhendo-se o direito de ir e vir, através do 

recolhimento da pessoa humana ao cárcere”.  

Já o termo Flagrante significa o que está em chamas, algo que está a 

queimar e tal termo é atribuído ao que está se exaurindo ou acontecendo observando 

sua atualidade.   

Em suas lições, Nestor Távora qualifica a prisão em flagrante como 
sendo:  

Flagrante é o delito que ainda "queima", ou seja, é aquele que está sendo 
cometido ou acabou de sê-lo. A prisão em flagrante é a que resulta no 
momento e no local do crime. É uma medida restritiva de liberdade, de 
natureza cautelar e caráter eminentemente administrativo, que não exige 
ordem escrita do juiz, porque o fato ocorre de inopino (art. 5°, inciso LXI da 
CF). Permite-se que se faça cessar imediatamente a infração com a prisão 
do transgressor, em razão da aparente convicção quanto à materialidade e a 
autoria permitida pelo domínio visual dos fatos.( TAVORÁ, 2013, P. 269) 

Tal hipótese de prisão tem como fundamentos constitucionais os 

dizeres do inciso LXI do artigo 5° da Constituição Federal de 1988 que preceitua que 

ninguém será preso sem que tal ato seja procedido de ordem escrita de autoridade 

judiciária competente ou mediante existência de flagrante delito, sendo ressalvados 
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os casos de prisões advindas de transgressões militares ou crimes propriamente 

militares. 

O Código de Processo Penal brasileiro em seu capitulo II mais 

especificamente no artigo 302, define o que é a prisão em flagrante e suas espécies 

de forma taxativa, sendo elas:  

Artigo 302.  Considera-se em flagrante delito quem: 

 I - está cometendo a infração penal; 

 II - acaba de cometê-la; 

 III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 

pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;                                                

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis 

que façam presumir ser ele autor da infração. 

A prisão em flagrante teve seus primeiros conceitos e definições no 

Brasil no período colonial onde vigorava a legislação Portuguesa. A legislação em 

vigor da época previa como em flagrante delito o individuo que era surpreendido 

cometendo determinada conduta delituosa ou aquele que em um curto intervalo de 

tempo se encontrava fugindo de perseguição por parte de agentes de autoridade. 

Como Leciona PIERANGELLI, (1983, p.57): “No período colonial 

vigorou no Brasil a legislação portuguesa (Ordenações manuelinas, Ordenações 

Filipinas e legislação extravagante ou leis especiais, complementares ás 

ordenações)”. 

 Em tal período era atribuído duplo efeito a prisão em flagrante que 

primeiramente atribuía ao magistrado o direito de proceder tal prisão ex officio e como 

segundo efeito visava permitir a prisão do delinqüente por qualquer do povo, no 

entanto para que esta se configure válida era necessário que o preso fosse 

primeiramente apresentado ao juiz para que depois fosse encaminhado à prisão. 

De conformidade com a doutrina de ALMEIDA JUNIOR, são efeitos 

da prisão em flagrante: 

Resultava da legislação colonial que o flagrante delito tinha um duplo efeito: 
1°. Dar ao juiz o direito de proceder ex officio; 2°. Dar a qualquer pessoa do 
povo o direito de prender o delinquente. Todavia, o preso não podia ser 
levado à cadeia antes de ser apresentado ao juiz. (ALMEIDA JUNIOR, 1930, 
p. 330). 

Com a proclamação da república no país e a vigência da constituição 

de 1891 teve inicio o processo federativo que concedeu a cada unidade federativa o 

direito a instituir seu próprio Código de Processo Criminal e esta inovação deu origem 
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ao surgimento do flagrante presumido quando utilizando se de tal direito em especial 

o Estado de Goiás adotou em seu Código esta espécie de flagrante que era 

consagrada na legislação italiana em seu Código de Processo Criminal na época.  

Ainda segundo os acontecimentos históricos trazidos por, ALMEIDA 

JUNIOR, tem se que: 

Foi criado o processo federativo, que permitiu a cada unidade da federação 
possuir o seu próprio código de processo penal. Entendiam os juristas que os 
casos de flagrante delito não poderiam ser determinados pelas legislaturas 
estaduais, pois esta matéria afetava diretamente o direito à liberdade. 
Contudo, alguns Estados, especialmente Rio Grande do Sul e Goiás, 
inspirados no positivismo adotado pelo Código de Processo Criminal italiano 
de 1865, introduziram em seus códigos de Processo Penal um novo caso de 
flagrância: surpreender-se uma pessoa com objetos que façam presumir ser 
autor ou cúmplice de crime pouco antes cometido. Essas tentativas de 
imitação do direito italiano foram repudiadas pela consciência jurídica 
nacional e ignoradas pelos demais Estados da federação. (ALMEIDA 
JUNIOR, 1930, p. 339). 

A mais recente fundamentação legal referente à prisão em flagrante 

é trata de da na constituição federal de 1988, em seu artigo 5°, LXI que conservou as 

características desta espécie de prisão, inovando apenas na exigência de 

fundamentação para as prisões que originam de ordem escrita. Atualmente os 

conceitos e formas de caracterização da prisão em flagrante estão contidos nos 

artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal.  

Na cidade de Goiânia em especifico no ano de 2014 foram cometidos 

cerca de 8.598 (oito mil, quinhentos e noventa e oito) furtos ou roubos de veículos, 

isto gera uma média de 716,5 (setecentos e dezesseis, cinco) delitos desta natureza 

ocorridos de forma mensal e 23,55 (vinte e três, cinquenta e cinco) delitos diários e 

sobre estes números incidem um percentual de 5,6 % de prisões em flagrante em 

desfavor dos autores destes crimes. 

A justificativa é verificada devido ao fato de a prisão em flagrante 

desde seu surgimento no ordenamento jurídico brasileiro poder ser classificada como 

àquela que proporciona maior eficiência na aplicação da lei aos responsáveis pelos 

mais diversos tipos de delitos, pois devido a suas formas de caracterização que 

exigem a presença de expressivos indícios de autoria e materialidade que são 

precedidos da visualização dos fatos e presença dos componentes do corpo de delito 

de um fato delituoso. No entanto, a incidência de tal espécie de prisão é tida como 

pouco incidente em relação à quantidade de delitos ocorridos na cidade de Goiânia 

no Estado de Goiás como será demonstrado. A discussão do presente assunto nos 

remete a um reexame em relação às políticas de combate de criminalidade que poderá 
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resultar em novos meios de se alcançar maior eficiência na aplicação da lei e 

proporcionar maior segurança à população. 

O objetivo geral do presente artigo científico é demonstrar a eficiência 

que a prisão em flagrante propicia à aplicação da lei devido a suas características e 

formas de caracterização que acabam por reunir provas suficientes de autoria e 

materialidade que resultam na retribuição do mal causado ao autor de determinado 

delito, não possibilitando que este venha a se eximir da responsabilidade de seus atos 

negando autoria. Observada a eficiência propiciada pela prisão em flagrante é notória 

a necessidade de investimento em políticas de segurança pública capazes de 

aumentar os índices de incidência desta espécie de prisão.  

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada concentrou se na busca de informações 

relativas à prisão em flagrante e seus modos de caracterização através do método 

dedutivo mediante a leitura de diversas doutrinas jurídicas como as constantes nas 

referências do mesmo, como é o caso dos preceitos doutrinários de Pedro Lenza, 

Guilherme de Souza Nucci, José Henrique Pierangelli, João Mendes de Almeida 

Juinor, Edilson Mougento Bonfim e Vicente Greco Filho dentre outros e que diante do 

conhecimento analisado se faz possível à dedução da importância desta espécie de 

prisão devido a suas características.  

Ainda como metodologia fora utilizada a análise quantitativa de dados 

que proporciona maior exatidão de resultados e que reduz a incidência de 

interpretações fantasiosas ou errôneas sobre determinados assuntos.  

Sobre o método quantitativo utilizado, CORTES se expressa da 

seguinte forma:  

A análise quantitativa traz a objetividade dos dados numéricos, reduz as 
distorções interpretativas e possibilita a generalização (adução), teste de 
hipótese, corroboração e falseamento de afirmação e teorias por meio das 
ferramentas oferecidas, especialmente, pela estatística. Já a análise 
qualitativa busca captar, como nos casos dos balanços “maquiados” 
(CORTEZ, 2002, p. 235) 

Os dados utilizados na analise quantitativa são referentes a 

ocorrências policiais que tiveram como objeto o cometimento de furtos e roubos de 

veículos na cidade de Goiânia no Estado de Goiás no período de 01/01/2014 à 

31/12/2014 e que foram comparados com o numeral de ocorrências com resultado 
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prisão em flagrante pelo crime de receptação combinada com flagrante pelo crime de 

furto ou roubo de veículos neste mesmo lapso temporal. 

Os dados de ocorrências de tais delitos e a incidência de prisões em 

flagrante aos autores dos mesmos foram buscados através de pesquisa de campo, 

onde foi necessário o deslocamento até a sede do 7° Batalhão de Policia Militar onde 

foram obtidos relatórios sobre o assunto, relatórios estes que são produzidos 

automaticamente mediante operação do SIAE (sistema Integrado de atendimentos de 

emergência) que atualmente é o sistema utilizado pela secretária de segurança 

pública e seus órgãos para o registro de todas as ocorrências policiais e de 

atendimentos de situações de emergência no Estado de Goiás e que em uma de suas 

opções propicia a elaboração de relatório de ocorrências em um determinado período 

de tempo utilizando se de filtros quanto à natureza das ocorrências, relatando os locais 

dos fatos, horários e o quantitativo de cada natureza de ocorrência selecionada. Como 

parte da metodologia utilizada fora utilizados os recursos de elaboração de um gráfico 

que demonstrará de forma organizada os dados acimas citados. 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Define se a prisão em flagrante como sendo o ato de privação do 

direito de locomoção de determinado indivíduo que está cometendo ou acabara de 

cometer determinada conduta cujas características estejam tipificadas como crime em 

nosso ordenamento jurídico. Contextualizando esta modalidade de prisão na realidade 

delituosa da cidade de Goiânia logo tem se uma incidência de menos de 6% de prisões 

em alguma das espécies de prisão flagrante oriundas das ações da policia militar 

goiana aos infratores que cometem os crimes de furtos e roubos de veículos nesta 

cidade causando insegurança à população que é vitima constante de uma média de 

quase 24 veículos roubados ou furtados diariamente. 

As espécies da prisão em flagrante são definidas pela doutrina, como 

sendo flagrante próprio ou real, flagrante impróprio ou quase flagrante, flagrante 

presumido ou ficto e tem se ainda outras denominações de flagrante como o flagrante 

forjado ou preparado, no entanto esta hipótese de flagrante não é admitida em nosso 

ordenamento jurídico, passa se a detalhar tais hipóteses:  

Tem se como primeira hipótese o flagrante próprio ou real que é 

conceituado como sendo a prisão do agente delituoso no momento em que este está 
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realizando os atos executórios do crime ou acaba de cometê-los, ou seja, o flagrante 

próprio fica caracterizado no momento em que um agente competente ou qualquer do 

povo detém um criminoso quando este está, por exemplo, desferindo golpes no caso 

da lesão corporal ou tomando para si a posse de coisa que não a pertença. Conforme 

o  

É o que expressam os ditames da doutrina de Lenza: 

Conforme mencionado, trata-se de situação em que o sujeito é visto durante 
a realização dos atos executórios da infração penal ou colaborando para sua 
concretização. Assim, pode ser preso em flagrante, por exemplo, aquele que 
for visto efetuando os disparos contra a vítima do homicídio ou apontando a 
arma para a vítima do roubo. (LENZA, 2012, P. 358). 

A segunda forma de se caracterizar o flagrante próprio está descrita 

no inciso II do art. 302 do código de processo penal que é a prisão do criminoso 

quando este acaba de cometer os atos executórios de determinado tipo penal, como 

por exemplo, quando este acaba de efetuar disparos de arma de fogo em direção a 

outro individuo vindo a lesionar ou até mesmo ceifar a vida do mesmo. O termo logo 

após cometer o crime deve ser precedido da presença do criminoso no local do crime, 

pois no caso de este não ser encontrado no local do crime após o cometimento do 

mesmo pode ensejar a caracterização das hipóteses de flagrante impróprio ou 

presumido. 

Lenza se expressa da seguinte forma em sua doutrina: 

Considerando que nas modalidades flagranciais dos incisos III e IV do art. 
302 do CPP o agente é preso após deixar o local do crime, resta para esta 
modalidade do inciso II a hipótese em que o sujeito é encontrado ainda no 
local dos fatos imediatamente após encerrar os atos de execução do delito. 
(LENZA, 2012, P. 360). 

 

A segunda hipótese de flagrante denominada de impróprio ou quase 

flagrante está contida no art. 302, III do CPP, e possui elementos necessários a sua 

caracterização como o ato de o autor de determinada conduta delituosa ter evadido 

do local do fato e consequentemente ter sido perseguido de imediato ou logo após e 

capturado pelo cometimento da infração penal, podendo tal perseguição ter como 

autores aqueles cuja prisão é um dever ou aqueles que esta seja uma faculdade. O 

inciso III de forma clara acaba por descaracterizar o flagrante próprio quando expressa 

que em tal hipótese de flagrante o individuo é pego em situação que faça presumir ser 

ele o autor da infração ficando claro o fato de que o mesmo não foi surpreendido no 

momento em que estava cometendo o crime nem mesmo no momento em que este 
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acabara de cometer a infração penal, no entanto tal hipótese é admitida devido ao fato 

de se conservarem os indícios de autoria e materialidade dos fatos. 

Esta hipótese de flagrante tem como peculiaridade o fato de não ser 

necessário que o individuo tenha obtido êxito na consumação do crime, podendo 

incidir em crimes tentados como poderia ocorrer no fato de determinado crime ser 

interrompido por circunstâncias alheias a vontade do agente e este ter sido perseguido 

e preso após ter fugido do local. 

Segundo leciona Mougenot em seu entendimento doutrinário: 

Flagrante impróprio (imperfeito ou quase flagrante): é o que decorre de 
situação em que o agente é perseguido pela autoridade, pelo ofendido ou por 
qualquer outra pessoa logo após a prática de fato delituoso, em situação que 
faça presumir ser autor da infração (art. 302, III). (MOUGENOT, 2012, P.639). 

No que tange a doutrina de Lenza: 

Para a configuração do flagrante impróprio é irrelevante que o agente tenha 
conseguido ou não consumar o crime que pretendia cometer. É plenamente 
possível tal modalidade de flagrante em crimes tentados. Ex.: ladrão foge do 
local do crime sem nada levar por ter soado o alarme sonoro existente no 
estabelecimento, sendo, por conta disso, desencadeada uma perseguição 
que culmina em sua prisão. (LENZA, 2012, P. 362). 

O Egrégio tribunal de justiça do Estado do Paraná adotou o seguinte 

posicionamento referente ao lapso temporal de caracterização do flagrante impróprio: 

HABEAS CORPUS CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM 
FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A 
AUSÊNCIA DA SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DA FLAGRÂNCIA. 
PRESUNÇÃO DE AUTORIA VERIFICADA. IMEDIATA E ININTERRUPTA 
PERSEGUIÇÃO. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 302, 
INC. III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU 
O PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E 
LIBERDADE PROVISÓRIA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM 
DENEGADA. 1. Sendo a autoridade acionada logo após o delito com notícia 
da autoria e iniciada imediata e ininterruptamente a perseguição ao autor do 
delito, embora demore algumas horas sua captura, o flagrante se apresenta 
caracterizado (art. 302, inc. III, do CPP). 

(TJ-PR - HC: 5680675 PR 0568067-5, Relator: Macedo Pacheco, Data de 
Julgamento: 21/05/2009, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 153) 

A terceira hipótese de flagrante é tida como presumido ou ficto que 

geralmente tem como objeto crimes de cunho patrimonial, pois para sua 

caracterização exige se que o individuo seja encontrado logo após a ocorrência de um 

crime independente de perseguição com instrumentos, armas, objetos ou papeis que 

façam presumir ser ele o autor de determinada infração.  

Neste contexto, segundo Nucci tem se que: 
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Não deixa essa hipótese de ser igualmente uma modalidade de flagrante 
impróprio ou imperfeito. Constitui-se na situação do agente que, logo depois 
da prática do crime, embora não tenha sido perseguido, é encontrado 
portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por 
presunção, ser ele o autor da infração penal (inciso IV do art. 302 do 
CPP).(NUCCI, 2014, P.426). 

É o que comumente ocorre nos crimes patrimoniais, quando a vítima 
comunica à polícia a ocorrência de um roubo e a viatura sai pelas ruas do 
bairro à procura do carro subtraído, por exemplo. Visualiza o autor do crime 
algumas horas depois, em poder do veículo, dando-lhe voz de prisão. 
(NUCCI, 2014, P.426). 

Os sujeitos da prisão em flagrante são também definidos como as 

partes ou os personagens envolvidos numa prisão em flagrante e este subdividem se 

em sujeito ativo que seriam os agentes competentes para realizar a prisão e sujeitos 

passivos que são tidos como aqueles que possam ser alvos de tal modalidade de 

prisão.  

Ainda fundado nos preceitos doutrinários de Nucci: 

Autoriza-se essa modalidade de prisão na Constituição Federal (art. 5°, LXI), 
sem a expedição de mandado de prisão pela autoridade judiciária, daí por 
que o seu caráter administrativo, já que seria incompreensível e ilógico que 
qualquer pessoa – autoridade policial ou não – visse um crime 
desenvolvendo-se à sua frente e não pudesse deter o autor de imediato. 
(NUCCI, 2014, P. 423). 
Conferiu à lei a possibilidade de qualquer pessoa do povo – inclusive a vítima 
do crime – prender aquele que for encontrado em flagrante delito, num 
autêntico exercício de cidadania, em nome do cumprimento das leis do país 
(art. 301, CPP). É o flagrante facultativo. (NUCCI, 2014, P. 424). 

O auto de prisão em flagrante trata se do documento pelo qual se 

formaliza a prisão em flagrante e segundo os dispostos no art. 304 do CPP tem como 

fases a oitiva do condutor e suas respectivas testemunhas, além de realizar o 

interrogatório da parte à qual está sendo imputada alguma conduta delitiva, realizados 

tais atos o mesmo será lavrado e assinado por todos. De forma geral tem se como 

competente para a lavratura do auto de prisão em flagrante a autoridade policial 

responsável pela circunscrição do local do fato e na inexistência deste o acusado será 

encaminha até a autoridade policial mais próxima de onde ocorreu o fato delituoso.  

Ainda sob os fundamentos de Nucci em seu entendimento doutrinário: 

Preceitua o art. 304 do Código de Processo Penal que, apresentado o preso 
à autoridade competente (como regra, é a autoridade policial) ouvirá esta o 
condutor e as testemunhas que o acompanharem, bem como interrogará o 
indiciado a respeito da imputação, lavrando-se auto por todos assinado. 
(NUCCI, 2014, P. 430). 

Existem hipóteses em que a autoridade competente para a lavratura 

de tal ato não será a autoridade policial como ocorre nos crimes previstos no código 
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penal militar que segundo preceitua a legislação processual militar este documente 

terá como competente para sua lavratura será o oficial militar que fora designado para 

tal função além da titularidade para presidir o inquérito policial militar, além desta 

exceção temos a competência para tal ato atribuída à autoridade judiciária ou até 

mesmo parlamentar. 

Segundo os ditames de Capez: 

Se a infração penal for prevista no Código Penal Militar, a autoridade 
competente para lavrar o auto de prisão em flagrante será o oficial militar, 
presidente do inquérito policial militar, designado para esta função. (Capez, 
2012, P. 322). 

Ainda sob os dizeres de Nucci, tem se que: 

Há possibilidade legal de ser o auto lavrado pela autoridade judiciária ou 
mesmo por um parlamentar, como demonstra a Súmula 397 do Supremo 
Tribunal Federal (“O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, 
consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do 
inquérito”). (NUCCI, 2014, P. 430). 

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante tal documento 

juntamente com a nota de culpa do acusado deverá ser remetido de forma imediata à 

autoridade judiciária para que esta opte por uma das possibilidades legais cabíveis a 

prisão em flagrante que seria o relaxamento da prisão ou a conversão desta em prisão 

preventiva, a exigência de remessa destes autos de forma imediata se fundamenta no 

fato de estar em cheque o direito de liberdade do acusado que deve ser cerceado se 

presentes os requisitos da prisão preventiva ou assegurado no caso de não 

preenchimento destes requisitos leais ou tal prisão ser considerada ilegal fazendo se 

presentes os preceitos constitucionais do art. 5°, LXV, CF. 

Em sua doutrina, Nucci expressa que: 

Registremos ser a remessa dos autos da prisão em flagrante à autoridade 
judiciária competente, antes de tudo, uma imposição constitucional, pois 
somente o juiz pode averiguar a legalidade da prisão, tendo o dever de relaxá-
la, se for considerada ilegal (art. 5.o, LXV, CF). (NUCCI, 2014, P. 433). 

Através do estudo realizado sobre a prisão em flagrante, com foco nas 

formas de caracterização de cada modalidade deste tipo de prisão foi possível 

conceituar a mesma como sendo aquela que possibilita maior eficiência na aplicação 

da lei devido ao fato de esta ser capaz de reunir elementos essenciais à persecução 

penal, elementos estes que se traduzem na existência de provas concretas quanto á 

autoria e materialidade dos fatos que são resultado de uma prisão onde se faz 

necessária a intervenção de um agente da lei ou de qualquer do povo no momento 
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em que determinado delito está acontecendo, acabara de acontecer, quando se 

persegue o autor dos fatos e até mesmo quando se encontra o mesmo de posse de 

objetos que se faça presumir ser ele o autor da infração. 

Sobre a importância e existência desta prisão, GREGO (2012, p.412) 

defende que: “Duas são as justificativas para a existência da prisão em flagrante: a 

reação social imediata à prática da infração e a captação, também imediata, da prova”. 

Foi tratado da importância e o quão eficiente é tal modalidade de 

prisão em face da aplicação da lei penal, mas em contra partida após a analise de 

dados relativos à incidência desta em especifico nos delitos de furtos e roubos de 

veículos na cidade de Goiânia chegou se a resultante que no ano de 2014 em Goiânia 

ocorreram de forma mensal um total de 716,5 (setecentos e dezesseis, cinco) delitos 

desta natureza e 23,55 (vinte e três, cinquenta e cinco) delitos diários que somaram 

ao fim do ano o total de 8.598 (oito mil, quinhentos e noventa e oito) delitos e que o 

percentual de incidência deste tipo de prisão gira em torno de 5,6 % em relação ao 

quantitativo de delitos ocorridos na referida cidade no ano como será demonstrado no 

gráfico e na tabela a seguir:  

Quantitativo de ocorrências de furtos e roubos de veículos em Goiânia e prisões em flagrante relativas 
a estas, 2014. 

Base de cálculo de ocorrências Quantitativo  Modalidade 
de prisão 

Quantitativo 

Ocorrências diárias        22 Flagrante 1,23 

Ocorrências mensais 
 
Ocorrências anuais 

     716,5 
 

     8.598 

Flagrante 
 

Flagrante  

40,12 
 

481,48 
    
Percentual de incidência da prisão em flagrante: 
5,6 %  

             

Fonte: SIAE (sistema integrado de atendimentos de emergências) (2014). 

4. CONCLUSÃO 

Os índices de incidência da prisão em flagrante são fomentados em 

sua maioria por ações do órgão de segurança pública responsável pelas ações 

repressivas em relação à criminalidade, este órgão é denominado já na constituição 

federal de 1988 como as polícias militares que segundo o § 5° do artigo 144 desta 

carta magna a estes órgãos cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública, sendo assim tem se que uma grande maioria das prisões realizadas em 
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flagrante parte do exercício de policia ostensiva que se caracteriza pela proximidade 

com o cotidiano de uma sociedade através do emprego de policiamento por servidores 

fardados e em viaturas policiais que possibilitam a visualização de fatos criminosos 

quando estes estão se exaurindo ou que acabaram de acontecer.  

Desta forma torna se notória a solução para os baixos índices de 

incidência desta prisão, pois se este órgão é o responsável por fomentar tais índices 

logo tem se que são necessários investimentos em tal atividade Estatal onde com o 

incremento de efetivo desta força de segurança pública este se fará mais eficiente em 

desencadear maior número de prisões em flagrante como lhe é de costume, além do 

incremento de efetivo outra solução que deverá caminhar junto à primeira seria os 

investimentos em tecnologias como é o caso do monitoramento eletrônico que acaba 

por estender de forma expressiva os olhares do Estado em relação aos atos 

criminosos existentes em uma determinada sociedade. 

Com foco nas ocorrências de furtos e roubo de veículos tem se uma 

solução que possibilitaria êxito nas prisões de grande parte dos autores deste tipo de 

delito que seria a utilização de rastreadores via satélite em todos os veículos nacionais 

e esta solução é tida como a mais econômica e vantajosa tanto para o proprietário do 

veículo como para as empresas seguradoras destes. 
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DA EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NO PROCESSO DE 
EXECUÇÃO FISCAL 

 
 

Emily Drielle Passos do Amaral Moraes56 
Ana Valéria de Jesus Ribeiro Miranda57 

 
RESUMO 
 
Este artigo foi elaborado buscando analisar como se dá o processo de inscrição em 
dívida ativa, e se a certidão que acompanha a execução fiscal é requisito 
indispensável para a propositura do processo de Execução Fiscal. Foi adotada uma 
abordagem utilizando o método dedutivo, por meio de pesquisa bibliográfica, partindo 
de dados gerais para dados particulares sobre o assunto. Observou-se por meio de 
entendimento doutrinário e jurisprudencial, que de fato o título executivo é documento 
importante para ajuizar a Execução Fiscal, pois a Certidão da Dívida Ativa emitida 
pelos órgãos fazendários é considerada pela doutrina requisito indispensável para que 
o processo executivo se desenvolva obedecendo aos preceitos legais, além de haver 
entendimento no sentido de que o procedimento administrativo é mais importante para 
a emissão do título, do que o título já emitido para a cobrança do tributo. 
 
PALAVRAS CHAVE: Exigibilidade. Título Executivo. Tributo. 

 
ABSTRACT 
 
This article was drawn up trying to analyze how is the application process in 
outstanding debt, and if the certificate followins the tax enforcement is an essential 
requirement for bringing the Tax Foreclosure process. An approach using the 
deductive method was adopted, using the literature, from general data to private data. 
It was observed, by means of doctrinal and jurisprudential understanding, that in fact 
the enforcement order is important document for filing the Tax Enforcement, because 
the Certificate of Outstanding Debt issued by Public Finances is considered by 
mandatory doctrine for the executive process moves obeying the legal requirements, 
and there is an understanding in the sense that the administrative procedure is more 
important to the issuance of the title, than the title already issued for the exaction of 
the tax. 
 
KEYWORDS: Liability. Enforcement. Tribute. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
                                                           
56 Graduada em Direito. 
57 Professora no Curso de Direito da Faclions. 



MORAES, E.D.P.A.; MIRANDA, A.V.J.R.. Da exigência da Certidão de Dívida Ativa no Processo de ... 

 Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume V. Número 1. Ano 3 - 2016/1 - ISSN 2358-6079 198 

 
 

Com a finalidade de promover organização de um povo, o Estado detentor 

de personalidade jurídica de direito público e de poder, através de um Governo, dentro de 

uma base territorial, se constituiu de modo a gerir as funções estatais básicas. Tais funções 

são atualmente reconhecidas, segundo entendimento clássico, por meio de suas funções que 

são: a legislativa, a judiciária e executiva. 

É através desse modo de organização que são geridas as atividades 

financeiras do Estado, pela Administração Pública. Segundo Bartine: “A principal finalidade 

do Estado no exercício da atividade financeira é a realização do bem comum, ou seja, buscar 

o atendimento das necessidades da coletividade” (BARTINE, 2013, p.27). 

Diante dessa perspectiva o Estado, para se organizar jurídica política e 

administrativamente, busca os meios arrecadatórios para manter os serviços públicos. Tais 

meios são organizados por meio de controle administrativo, financeiro e tributário. Nesse 

sentido: 

 

O serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade pública e 
comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas 
fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como 
pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem  lhe faça as 
vezes, sob regime de direito público. (MELLO apud BARTINE, 2013, p.27). 

  
Desse modo nota-se que, por meio de regime jurídico de direito público, o 

Estado obtém receitas e utiliza de meios legais, e até mesmo coercitivos para garantir a ordem 

estatal em âmbito interno e internacional. 

Assim, este artigo pretende abordar sobre o processo administrativo 

tributário que tramita perante os Órgãos Fazendários, constituídos pela administração pública, 

com a finalidade de gerir as finanças do Estado. Será analisado se Certidão da Dívida Ativa 

emitida pelos órgãos fazendários é requisito indispensável para que o processo de execução 

fiscal se desenvolva obedecendo aos preceitos legais, no que tange à cobrança do tributo. 

Tal estudo é de suma relevância, pois o sujeito ativo (fisco), ao proceder no 

ato de fiscalização e cobrança do sujeito passivo (contribuinte), deve cumprir o objetivo da 

atividade estatal, que é “estimular o cumprimento espontâneo da obrigação tributária por 

intermédio da identificação e punição daqueles que não as cumprem” (Alexandre, 2015, p. 

530).  

Nota-se que o Estado possui deveres de fiscalização, mas o contribuinte tem 

os seus direitos resguardados, para que não sofra fiscalizações arbitrárias, pois há limitações 

ao poder Estatal para exigir o adimplemento do tributo, conforme previsto em lei. Assim, é 

preciso entender se a forma de cobrança utilizada pelo Estado obedece aos preceitos legais. 
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Além de tal estudo buscar compreender se a legislação que disciplina a atividade de 

fiscalização estatal concede aos contribuintes direitos inerentes ao seu dever perante o 

Estado. 

O tipo de pesquisa utilizado é a pesquisa bibliográfica. O estudo se deu por 

meio do método dedutivo, partindo de dados gerais para dados específicos. 

O objetivo principal da pesquisa é analisar como se dá o processo de 

inscrição em dívida ativa, e se a certidão que acompanha a execução fiscal é requisito 

indispensável para a propositura do processo de Execução Fiscal. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa utilizado foi a pesquisa bibliográfica. O estudo se deu por 

meio de leitura, fichamentos e estudo da legislação pátria, doutrinas e jurisprudência, usando 

o método dedutivo: 

 

Um tipo de raciocínio que parte de argumentos gerais para argumentos 
particulares. Primeiramente, são apresentados os argumentos que se 
consideram verdadeiros e inquestionáveis para, em seguida, chegar a 
conclusões formais, já que essas conclusões ficam restritas única e 
exclusivamente à lógica das premissas estabelecidas. (MEZZAROBA, 2009, 
p.65). 
 

Destarte, a pesquisa foi elaborada de modo gradativo, para atender às 

etapas específicas do trabalho tendo em vista a versão final do artigo. Para eficaz 

compreensão dos estudos investigou-se a exigência da Certidão de Dívida Ativa no Processo 

de Execução Fiscal, buscando verificar se esse título executivo é requisito indispensável para 

o deslinde regular do processo. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 
3.1 CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E SEUS DESDOBRAMENTOS 
 

3.1.1 Relação jurídico-tributária 

 

 O Direito Tributário é regido por um instituto presente no âmbito das 

relações civis, o direito das obrigações, pois as relações tributárias são de cunho obrigacional. 

Assegura Alexandre: 

 

A relação jurídico- tributária é eminentemente obrigacional, tendo no pólo 
ativo (credor) um ente político (União, Estados, Distrito Federal ou Município) 
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ou outra pessoa jurídica de direito público a quem tenha sido delegada a 
capacidade ativa e, no pólo passivo, um particular obrigado ao cumprimento 
da obrigação. Essas duas pessoas necessariamente presentes para que 
forme o vínculo obrigacional, constituem os elementos subjetivos da 
obrigação tributária (ALEXANDRE, 2015, p.270). 
 

 Para os civilistas há um vínculo entre o devedor e o credor, que assume 

uma prestação de cunho econômico sendo elas negativas ou positivas, classificadas como 

obrigação de dar, fazer ou deixar de fazer algo, nestes termos: 

 

No Direito Tributário, temos, como regra geral, as prestações de dar como 
‘dar dinheiro’. As prestações de fazer e não fazer, por outro lado, abrangem 
qualquer coisa que não envolva entrega de dinheiro, como a entrega de 
declarações, a emissão de notas fiscais, a escrituração de livros contábeis, a 
abstenção de embaraçar o trabalho da fiscalização etc. (ALEXANDRINO; 
PAULO, 2007, p.200). 
 

 É importante aqui enfatizar que a Administração Pública, por meio de 

seus órgãos fazendários, arrecada soma de dinheiro que se destina intrinsecamente a 

satisfazer os compromissos contraídos pela Administração. Esta soma de dinheiro é 

destinada ao pagamento de serviços, obras e pessoal. 

 

O objetivo principal do Direito Tributário é regular as prestações de dar, 
porque esse ramo do direito justamente regula as relações jurídicas, que 
possibilitam ao Estado, legitimamente, obter recursos (dinheiro) dos 
particulares para o atingimento dos fins de interesse público descritos na 
Constituição do País (ALEXANDRINO; PAULO, 2007, p.200). 
 

Com efeito, essa soma de dinheiro compõe a receita pública, advinda de 

tributos e outros meios arrecadatórios. A arrecadação como bem esposado, tem por finalidade 

organizar o Estado, para constituir meios que propicie a satisfação do interesse público. 

 

 

3.1.2 Fato gerador e a atividade do lançamento 

 

O Código Tributário Nacional- CTN- no seu artigo 114, define o fato gerador 

como sendo a situação definida em lei, necessária e suficiente à ocorrência da obrigação 

principal. Ataliba conceitua o fato gerador: 

 

Fato imponível é o fato concreto, localizado no tempo e no espaço, 
acontecido efetivamente no universo fenomênico, que – por corresponder 
rigorosamente à descrição prévia, hipoteticamente formulada pela hipótese 
de incidência legal- dá nascimento à obrigação tributária. Cada fato imponível 
determina o nascimento de uma obrigação tributária (2006, p.209). 
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Diante disso, nota-se que fato gerador pode ser compreendido como algo 

que está concretamente verificado no âmbito das obrigações assumidas pelas pessoas, e tais 

obrigações estão plenamente definidas na lei. Daí a denominação de fato gerador. Instrui 

Alexandre: 

 

Definir os fatos geradores de uma exação é- juntamente com a definição das 
alíquotas, bases de cálculo e contribuintes- criar o tributo, o que somente 
pode ser feito por lei ou ato normativo de igual hierarquia (medida provisória), 
respeitada a reserva a lei complementar nacional para a definição dos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos (ALEXANDRE, 
2015, p.278). 
 

Tendo em vista esse apontamento, verifica-se que o Direto Tributário em 

sua regra matriz para que se crie ou majore determinado tributo, é necessário que haja 

previsão em lei. Além disso, deve obediência aos preceitos constitucionais, tais como as 

regras de competência disciplinadas na Carta Maior. 

Desse modo, em matéria tributária, entende-se por tributo “toda prestação 

pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada” (artigo 3° CTN). Tendo em vista tal conceito, suscitamos que tributo é a obrigação 

conferida, por meio de lei, às pessoas físicas e jurídicas de recolher aos cofres públicos 

valores determinados. 

De acordo com entendimento doutrinário, “verificada no mundo dos fatos a 

situação definida em lei como fato gerador do tributo, nasce à obrigação tributária” (Alexandre, 

2015, p.365). Como explicado no subitem anterior, o fato gerador é interpretado como um 

conjunto de fatos que, reunidos, constituem obrigação jurídica de adimplir o tributo. Desse 

modo, é necessária uma organização administrativa para que o crédito seja 

constituído.Segundo Alexandre: 

 

Daí a exigência de um procedimento oficial consistente em declarar 
formalmente a ocorrência do fato gerador, definir os elementos materiais da 
obrigação surgida (alíquota e base de cálculo), calcular o montante devido, 
identificar o respectivo sujeito passivo, com o fito de possibilitar que contra 
este seja feita a cobrança do tributo ou da penalidade pecuniária. Todo esse 
procedimento é denominado de lançamento. (Alexandre, 2015, p.366). 
 

A atividade do lançamento é realizada em âmbito administrativo. Desse 

modo concretizar-se-á a identificação do sujeito ativo e do sujeito passivo, materializando a 

relação obrigacional para o pagamento da dívida, por meio de processos administrativos, que 

são movimentados obedecendo a preceitos legais preestabelecidos. Para Neto & Torres, “o 
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processo administrativo equivale a uma sucessão de atos realizados pela administração, no 

intuito de se alcançar um objetivo relacionado à atividade administrativa” (2015, p.547). 

Como vimos, o crédito tributário necessita ser documentado 

administrativamente. Preconiza Bartine: “o crédito tributário depende de uma formalização 

para que se torne exigível. Esta formalização se dá pela existência do lançamento.” (2013, 

p.200). O Código Tributário Nacional- CTN estatuíu: 

 

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir 
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação 
da penalidade cabível. (grifo nosso) 
 

Atualmente, há também a lei 9.784/99, que institui normas gerais para o 

processo administrativo, concedendo o alcance de meios eficazes de controle dos atos 

administrativos. Essa lei estabelece as normas básicas, não obstante todos os entes 

federativos possam estabelecer regras adequadas de seu processo administrativo. 

 

3.1.3 Crédito tributário e posterior inscrição em dívida ativa 
 

Superada a fase do lançamento tributário, e vencida a fase administrativa 

com a discussão da dívida, temos a formalização do crédito tributário. A partir desse momento 

o crédito tributário é constituído definitivamente com a emissão da certidão da dívida ativa. 

Versa o CTN, “Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma 

natureza desta.” Caio Bartine, explica: 

 

Ensina Ruy Barbosa Nogueira que o crédito tributário tem a mesma natureza 
da obrigação porque ele é a própria obrigação depois de apurada e 
matematicamente expresso em conceito absolutamente determinado, ou 
seja, em quantia (BARTINE, 2013, p.199). 
 

Nesse sentido, observa-se que o crédito tributário vincula o sujeito passivo 

(devedor) a uma obrigação tributária de adimplemento. Assim, haverá uma obrigação imposta 

pelo sujeito ativo (credor), e por se tratar de crédito de natureza tributária poderá ser imposta 

a obrigação por qualquer dos entes federativos a depender do fato gerador do tributo. 

Assegura Alexandre: 

 

A constituição do crédito tributário tem como principal efeito tornar líquida, 
certa e exigível a obrigação já existente. A exigibilidade impõe ao sujeito 
passivo o dever de adimplir a obrigação e, em caso de descumprimento, 
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permite que a Administração Tributária promova os atos executivos 
necessários para o recebimento coativo do que lhe é devido (2015, p.395). 
 

Por conseguinte, considerando a situação de inadimplemento da obrigação 

por parte do sujeito passivo (devedor), a Administração Pública utiliza de mecanismos legais 

para forçar o cumprimento da obrigação tributária por meio de atos coativos. 

Obedecendo às limitações constitucionais, o ente fiscalizador valer-se-á das 

regras legais e de procedimentos administrativos, e através desses procedimentos previstos 

em lei o contribuinte que está inadimplente terá o seu nome inscrito em dívida ativa. Preceitua 

Silva:  

 

A certidão da dívida ativa é basicamente, a reprodução textual e autêntica 
daquilo que consta no escrito original da inscrição da dívida ativa. Uma vez 
fielmente extraída, passa a constituir um título executivo público extrajudicial, 
com o qual se ajuíza a execução fiscal como medida final extrema (SILVA, 
2001, p.93). 
 

Como se infere, a dívida ativa consiste num conjunto de valores originados 

de dívidas tributárias. Tais dívidas estão dispostas num sistema de controle, feito pelo Estado, 

composto por pessoas físicas e jurídicas que estão inadimplentes. A Lei 6.830/80 traz em sua 

redação: 

 

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 
tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com 
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. (Grifo nosso) 
 

Assim, o ato de inscrição em dívida ativa é o meio utilizado pelo fisco para 

“incluir um devedor num cadastro em que estão aqueles que não adimpliram suas obrigações 

no prazo.” (Alexandre, 2015 p.547). A jurisprudência indica que a certidão de dívida ativa deve 

conter os requisitos impostos na Lei 6.830/90: 

 

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA QUE NÃO 

ATENDE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 6.830/80 

- LEF. NULIDADE DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO. A Certidão de 

Dívida Ativa - CDA, como título executivo apto a sustentar execução 

fiscal, deve conter os mesmos elementos do Termo de Inscrição de 

Dívida Ativa (art. 2º, § 6º, da LEF), que se encontram discriminados no § 

5º, do art. 2º, da LEF, dentre eles 'a origem, a natureza e o fundamento 

legal ou contratual da dívida' (inciso III). A identificação da 

fundamentação legal na CDA deve ser suficiente à precisa identificação 

pelo contribuinte da norma que dá suporte ao crédito que lhe está sendo 

executado, sob pena de nulidade. Não se trata de formalidade acidental, 

mas requisito imposto pelo devido processo legal no que tange à 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L4320.htm
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cobrança do crédito público. [...] 
(TRF-4 - APELREEX: 50673002820134047100 RS 5067300-

28.2013.404.7100, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data 

de Julgamento: 29/10/2014, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

29/10/2014). (Grifo nosso) 
 

Para melhor compreensão, ponderamos que a Administração Pública, por 

meio de procedimento administrativo, gera um documento conhecido como Termo de 

Inscrição. Tendo por base esse documento, gerar-se á a Certidão de Dívida Ativa. É o que 

prevê o artigo 2°, § 6°, da Lei 6.830/80: “A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. Destarte 

esses requisitos estão enumerados no artigo 2°, § 5°, da Lei 6.830/80, quais sejam: 

 

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: 
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o 
domicílio ou residência de um e de outros; 
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular 
os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; 
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização 
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o 
cálculo; 
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e 
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles 
estiver apurado o valor da dívida. 

 

Esses elementos contidos no termo de inscrição devem obrigatoriamente 

estar dispostos na Certidão de Dívida Ativa. Para Silva: 

 

A falta de um desses requisitos essenciais da certidão, havendo prejuízo para 
o sujeito passivo, é motivo suficiente para a nulidade desta. Todavia, a 
nulidade da certidão, em algumas hipóteses, pode ser sanada em virtude da 
possibilidade de ser emendada ou substituída até a decisão de primeira 
instância, assegurando-se ao sujeito passivo a devolução do prazo para 
embargos (§8° do art. 2° da Lei 6.830/80) ( 2001, p.95). 

 

Os tribunais já posicionaram o seguinte entendimento: 

 

Apelação cível. Embargos à execução fiscal. ICMS. Certidão de dívida ativa. 

Presunção juris tantum de exequibilidade. Demonstrativo de evolução do 

débito. Apresentação desnecessária em sede de executivo fiscal. [...] A 

apresentação de certidão de dívida ativa formalmente perfeita basta à 

instrução do processo executivo, incumbindo ao embargante provar 

cabalmente a existência de vícios capazes de comprometer a 

exequibilidade do título [...] Por não constar dentre os requisitos 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 6.830/80, a ausência de demonstrativo 

da evolução do débito não tem o condão de tornar nulo o processo de 

execução fiscal [...] (TJ-SC - AC: 20120773478 SC 2012.077347-8 

(Acórdão), Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 01/07/2013, 
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Terceira Câmara de Direito Público Julgado, Data de Publicação: 12/07/2013 

às 08:17. Publicado Edital de Assinatura de Acórdãos Inteiro teor   Nº Edital: 

6404/13 Nº DJe: Disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Edição n. 

1670 - www.tjsc.jus.br) (Grifo nosso) 
 

Nesse passo, no que tange à exigibilidade do título executivo, se não 

cumprido o procedimento administrativo paulatinamente: “A certidão de Dívida Ativa mostra-

se imprestável para embasar processo executivo fiscal se não houve o prévio lançamento do 

crédito tributário e a respectiva notificação do devedor, nos termos do art.142 e 145 do CTN 

(RT 756/377).” (NEGRAO; GOUVÊA, 2008, p.1443). 

Como antevisto, prevalece o entendimento de que a certidão de dívida é 

requisito obrigatório no processo de execução fiscal, no entanto parte da jurisprudência traz 

como essencial o procedimento administrativo, entendido como lançamento utilizado para a 

lavratura desse título. Segundo a doutrina: 

 

“Uma vez efetivada a inscrição do crédito como dívida ativa, extrai-se 
prontamente a respectiva certidão de dívida ativa, que deverá ser autenticada 
pela autoridade competente, a fim de que se possa instruir a petição inicial 
da ação de execução fiscal em juízo, como preceitua o §6° do artigo 2° da Lei 
6.830 de 22.09.1980” (SILVA, 2001, p.92).  

 

Uma vez analisado como se dá a inscrição em Dívida Ativa, pode-se 

assegurar que é de suma importância o procedimento realizado na esfera administrativa, para 

que o processo executivo seja realizado sem vícios de irregularidade, pois todo título executivo 

deve cumprir os requisitos de certeza e liquidez já previstos no Código de Processo Civil. 

 

3.1.4 Execução fiscal 

 

O processo de execução fiscal se constitui inicialmente com a emissão da 

Certidão da Dívida Ativa emitida por Órgãos Fazendários, e a juntada dessa CDA (Certidão 

da Dívida Ativa) é requisito para que o processo de execução fiscal se desenvolva de modo 

regular. Mister destacar o entendimento de Harada: 

 

Uma vez efetuado o lançamento tributário, na forma do art.142 do CTN, 
notificado o sujeito passivo e esgotado procedimento administrativo, torna-se 
exigível o crédito tributário; porém, não exeqüível. A exequibilidade só surgirá 
com a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, quando então passará a 
gozar da presunção relativa de liquidez e certeza. A certidão de inscrição da 
dívida ativa constitui título executivo extrajudicial conforme inciso V do art. 
585 do CPC. O processo de execução fiscal para a cobrança da dívida ativa 
da União, dos Estados e do DF, dos Municípios e de suas respectivas 
autarquias, atualmente, está regulado pela Lei n° 6.830, de 22-09-1980, 

http://www.tjsc.jus.br/
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aplicando-se subsidiariamente, no que couber as disposições do Código de 
Processo Civil (HARADA, 2012, p.608). 
 

Como é cediço, no Brasil a lei 6.830/1980 rege a execução fiscal, e 

regulamenta também o procedimento judicial a ser utilizado para satisfazer o fim da 

administração pública, que é “a execução das normas jurídicas para atendimento direto e 

imediato do interesse da coletividade, [...] submetido a um regime jurídico próprio (o 

administrativo)” (NETO; TORRES, 2015, p.29).  

Nesse passo, a Lei 6.830/1980, que se encontra em vigor, já prevê: “Art. 1º 

- A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo 

Código de Processo Civil.” Dessa forma, há que se reconhecer o ponto de vista sobre o 

assunto, à luz do entendimento de alguns doutrinadores: 

 

Todavia, conforme destaca Ary de Almeida Elias da Costa, a possibilidade 
jurídica e a legitimação para agir consubstanciam-se no título executivo. A 
seu turno, o título executivo é, segundo Leo Rosenberg, o que define os 
limites objetivo e subjetivos da ação de execução e do respectivo processo. 
Mas José Afonso da Silva lembra que a existência do título, por si só, não 
define o interesse de agir na via executiva jurisdicional, pois ele se manifesta 
com o inadimplemento da obrigação consubstanciada naquele. Daí conclui-
se que as condições da ação de execução em geral, como as da ação de 
execução fiscal, se resumem naquilo que Artur Anselmo de Castro denomina 
de pressupostos específicos do processo executivo, ou seja: a) a presença 
de um título (título executivo), como meio de certificação do direito ou 
obrigação (nulla executio sine titulo); e b) a certificação do inadimplemento 
da obrigação e do seu precioso montante (exigibilidade; certeza e liquidez). 
No mesmo sentido, José Frederico Marques esclarece que a existência de 
título executivo é que torna a prestação imediatamente exigível pelos meios 
coativos da execução forçada, enquanto do inadimplemento do devedor 
revela a necessidade de coação, para que seja atendida e satisfeita a 
prestação (SILVA, 2001, p.172). 

 

Importante asseverar que há ponderação no sentido de considerar não só a 

existência do título executivo para a cobrança do crédito, mas também a necessidade pautar 

pela observância de pressupostos específicos para exigir o pagamento do débito. Para 

Cunha: 

 

“Não havendo certidão de dívida ativa, não será possível o ajuizamento da 

execução fiscal. O título executivo que autoriza a propositura da execução 
fiscal é a certidão de dívida ativa. E, como todo e qualquer título executivo, a 
certidão de dívida ativa contém os atributos de certeza liquidez e 
exigibilidades” (CUNHA, 2005, 234). 
 

Observa-se, por oportuno, que a exigibilidade do título executivo no 

processo de execução Fiscal é imprescindível. Pode-se afirmar certamente que a Fazenda 
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Pública somente poderá propor execução fiscal caso haja um crédito tributário vencido e não 

liquidado. 

Faz mister destacar que a emissão do título executivo para embasar a 

execução é necessária, mas por outro lado o procedimento administrativo se apresenta 

essencial para se evitar eventuais riscos de irregularidade, que podem atravancar o processo 

executivo. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante das perspectivas ora apontadas, pode-se assegurar que todo 

procedimento realizado na esfera administrativa é de suma importância para a obtenção da 

Certidão da Dívida Ativa, que é um título executivo público extrajudicial.  

A exigibilidade desse título é um requisito para que o processo de execução 

fiscal se dê regularmente. Deve obrigatoriamente conter os requisitos legalmente impostos no 

art. 2°, da Lei n° 6.830/80 para a válida constituição da Dívida Ativa. 

Neste sentido, abordamos, por meio de alguns autores, que o tributo é uma 

obrigação conferida por meio de lei, às pessoas físicas e jurídicas de recolher aos cofres 

públicos determinados valores. 

Pugna a maioria dos autores aqui apresentados que o procedimento 

administrativo é um processo que em âmbito administrativo, a autoridade competente constitui 

o crédito tributário. Tal procedimento possibilita a inscrição do contribuinte em Dívida Ativa. 

Ressai evidente que a juntada da Certidão de Dívida Ativa cabe ao Estado 

que executa o débito tributário, sendo este o documento inicial para efetivamente pleitear em 

juízo a cobrança do tributo a ser executado.  

Considerando os apontamentos doutrinários e jurisprudenciais, certifica-se 

que prevalece o entendimento que esse documento realmente tem o condão de garantir a 

justa cobrança do tributo, pois este é o único documento que, formalizado na esfera 

administrativa, apresenta as informações básicas para forçar o contribuinte, por meio de 

processo de Execução Fiscal a cumprir suas obrigações tributárias inadimplidas. 

Ante o exposto, ressalte-se que o objetivo primordial deste trabalho foi expor 

como se dá o processo de inscrição em dívida ativa, e se a certidão que acompanha a 

execução fiscal é requisito indispensável para a propositura do processo de Execução Fiscal.  

Com relação a esse tema, foi apresentado um panorama geral do assunto, 

não impedindo que a busca por mais indagações sobre o tema possam ser objeto de futuros 

estudos em trabalhos acadêmicos, até mesmo porque o tema enseja outras nuances sobre o 

processo executivo dos débitos das Fazendas Públicas.  
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A propósito, a administração pública do Estado, para manter a máquina 

estatal, deve forçar o cumprimento de obrigações tributárias, contrário sensu, está o 

contribuinte parte, muita das vezes, hipossuficiente, que deve obediência aos ditames do ente 

público. A fiscalização do Estado é um poder-dever que encontra limitações no texto 

constitucional, por meio de regra e princípios que limitam as atividades de fiscalizar e 

arrecadar tributos. 
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GUARDA COMPARTILHADA: UM NOVO MODELO DE 
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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é analisar a temática sobre a guarda compartilhada em um novo 
modelo de responsabilidade parental, neste sentido visou-se concentrar na problemática das 
questões da paternidade após separação ou divórcio revendo as intervenções relacionadas 
com o divórcio potencialmente disponíveis aos pais neste contexto. Justifica-se esta temática 
tendo em vista os extensos debates sobre a ausência de pais separados na vida das crianças 
e dos custos emocionais deste para crianças, pais, mães, e governos. Como metodologia 
utilizou-se a pesquisa qualitativa de cunho descritivo e dedutivo, sendo pesquisadas as 
plataformas de ensino virtuais: Scielo, Beremes e Lilacs, bem como obras literárias que 
abordassem na integra o tema selecionado. Notou-se como resultado que atualmente no 
ordenamento jurídico brasileiro a guarda compartilhada é o modelo de guarda mais adepto 
para atender à realidade social e a necessidade da lei nos dias atuais em nossa jurisdição. 
PALAVRAS-CHAVE: Divórcio. Guarda Compartilhada. Paternidade. Responsabilidade 
Parental. Vida familiar. 

 
ABSTRACT 
The aim of this study is to analyze the shared custody on a new parental responsibility model, 
focusing on the issue of parenting after separation or divorce and reviewing related 
interventions divorce potentially available to parents in this context. Justified this issue with a 
view that there has been extensive debate and great anxiety about the absence of divorced 
parents in children's lives and material and emotional costs of this to children, parents, and 
governments. The methodology we used qualitative research of descriptive and deductive, 
being researched virtual learning platforms: Scielo, Beremes and Lilacs, as well as literary 
works that addressed in full the selected theme. As a result that it is currently noticed in the 
Brazilian legal system shared custody is the most adept guard model to meet the social reality 
and the need of the law these days in our jurisdiction.  

 

KEYWORDS: Divorce. Shared Custody. Paternity. Parental Responsibility. Family Life 
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1 INTRODUÇÃO 

Do contexto emocional visou-se frisar que para ser pai é necessário em primeiro lugar 

colocar sempre as necessidades dos filhos à frente dos seus próprios. Neste sentido, neste 

estudo objetiva-se em demonstrar a análise da guarda compartilhada sobre um novo modelo 

de responsabilidade parental. 

Apesar dos muitos desafios, porém, é possível desenvolver uma relação de trabalho 

cordial com o ex parceiro de um casamento para o bem dos filhos. Acordos de custódia 

conjunta, especialmente depois de uma separação amarga, pode ser desgastante e irritante.  

É extremamente difícil após um passado doloroso com o ex  conjuge a superação de qualquer 

ressentimento construído. Tomar decisões compartilhadas, interagindo uns com os outro, ou 

apenas falar com uma pessoa que você preferiria esquecer tudo,  pode parecer tarefas 

impossíveis.  

Mas, embora seja verdade que a co-parentalidade não é uma solução fácil, é 

necessário assumir, que esta é a melhor maneira de garantir que as necessidades das 

crianças sejam atendidas e que as relações com ambos os pais possam ser estreitadas. 

Justifica-se esta temática  vislumbrando que a guarda compartilhada implica em uma 

partilha das responsabilidades relativas à criança, incluindo decisões sobre a educação, 

assistência médica, disciplina e outras questões relacionadas com a educação da criança. 

O termo "guarda" é geralmente dividido em dois componentes: a custódia física ou 

"real" e custódia legal. A guarda conjunta típica é o plano que vai atribuir períodos de tempo 

para a custódia física entre os pais e assim promover a partilha de cuidados e custódia da 

criança de forma a assegurar que a criança frequente e tenha contatos mantidos com ambos 

genitores (CASABONA, 2012). 

Observando-se o contexto desta pesquisa, levantou-se como problemática a forma 

de como se aplicar a guarda compartilhada, preocupando-se com o bem estar da criança e 

neste mesmo segmento observou-se como hipótese que há  sempre a necessidade de se ter 

um consenso comum entre ambos os pais, deixando as desafetividades pessoais passadas 

de lado. 

Na forma metodologica os instrumentos utilizados para elaboração deste estudo, foi 
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realizada pesquisa de cunho bibliográfico em obras literárias identificadas por autores que 

abordassem na integra a temática, tais como: Silva, Strenger, Casabona, Amaral, dentre 

outros. Levantou-se também a pesquisa virtual na plataforma do Senado Federal dando-se 

veracidade aos textos constitucionais e leis relatadas neste estudo.  

A guarda compartilhada por, ser um tema bem atual na sociedade brasileira, tendo 

tomado forma em nosso ordenamento jurídico com a criação da lei 11.698 de 2008.  Esse 

tema é considerado um novo modelo de responsabilidade parental e necessita de estudo, pois 

no país ainda há muita confusão por parte dos aplicadores do direito que confundem este 

modelo com outros existentes e mais consolidados. 

O tema da guarda compartilhada é amparado pela lei 11.698 de 2008, e é muito 

importante para a sociedade brasileira, uma vez que é um assunto que pode mudar nas 

pessoas o sentimento de que com a ruptura conjugal o relacionamento entre pais e filhos 

acaba ou enfraquece em relação a uma das partes, como acontece, por exemplo, com a 

determinação da guarda exclusiva.  

O objetivo jurídico deste estudo embasa-se na Constituição Federal  de 1988, que 

consagra o Estado com o dever de promover o bem de todos sem qualquer forma de 

discriminação, conforme se observa em seu artigo 3º,IV: “Promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, e qualquer forma de discriminação”. Na mesma 

Constituição Federal de 1988, tem-se a família, base social da sociedade, com especial 

proteção do Estado. Ainda na CF há o princípio da igualdade entre homem e mulher nos 

direitos e deveres referentes a sociedade conjugal 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia dessa pesquisa, quanto aos fins, pode ser classificada como 

qualitativa e seu método como descritivo. Qualitativa, porque se refere-se ao método dedutivo 

utilizado para pesquisar a temática exposta em obras literárias que acoplassem  o 

desenvolvimento e a compreensão do fenômeno em estudo.  

Quanto aos meios, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, pois com esse estudo 

procura-se o embasamento teórico que se enquadra no método dedutivo de abordagem, 

entretanto, no fim teoria e prática se estabelecem.  

No caso deste estudo, o mesmo foi elaborado através de pesquisa em obras 

literárias, bem como artigos científicos, teses e dissertações que foram selecionadas e 
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separadas para leitura e entendimento sobre a temática, sendo feitas  a partir de buscas 

eletrônicas nas Plataformas Educacionais: Scielo, Lilacs, Beremes  com vistas a responder a 

questão norteadora sobre a guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade 

parental, para o qual foram usadas as palavras chaves indexadas no DeCS: Palavras-chave: 

Divórcio. Guarda compartilhada. Paternidade. Responsabilidade parental. Vida familiar. 

Segundo Oliveira (2009, p.38) a pesquisa  bibliográfica  propõe  uma visão de 

diferentes pontos de vista em relação a um mesmo problema, que podem ser realizadas 

através de diversas fontes bibliográficas. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

3.1 Evolução e conceito de guarda compartilhada  

Poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à 

pessoa e aos bens dos filhos menores. A terminologia “Poder Familiar” é nomenclatura 

utilizada pelo Código Civil de 2002, que substituiu o pátrio poder adotado pelo Código Civil de 

1916, vez que as relações familiares sofreram significativas e profundas modificações. No 

contexto da reorganização familiar não mais correspondia à indicação de igualdade jurídica 

entre os cônjuges (AMARAL, 2007). 

O Pátrio Poder teve sua origem no Direito Romano. Era um direito absoluto quase 

ilimitado e sem fim, tendo como escopo reforçar a autoridade paterna, consolidando assim a 

família romana. Os filhos eram tidos como objetos, propriedades dos pais. Com o evoluir da 

sociedade, esse poder teve as suas prerrogativas modificadas. O poder paterno foi 

minimizado, resultado da própria evolução da sociedade e das novas formas de família 

recepcionadas pela Constituição (STRENGER, 2008). 

 O poder ilimitado e sem fim ficou restrito às leis, passando do poder para o dever. 

Foi repassado a ambos os pais o dever de educar e administrar ou colaborar na administração 

dos bens dos menores. 

Seguindo a evolução surgiu o Estatuto da Mulher Casada, lei nº 4.121, de 1962, que 

assegurou a ambos os pais o pátrio poder. Contudo o exercício pertencia somente ao marido, 

restando à mulher a condição de colaboradora do pai no exercício deste. Além disso, acabou 

com a discriminação da mulher, conferindo à mãe o poder de exercer igualitariamente a 

sociedade conjugal, mesmo quando contraísse novas núpcias inclusive sem ingerência do 

marido. 

Com a Constituição Brasileira de 1988, que definitivamente reconheceu a igualdade 
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de direitos e deveres entre homens e mulheres, conforme descrito nos artigos 226 e 227 da 

Carta Magna: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 4º 
- Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes.§ 5º - Os direitos e deveres referentes 
à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.  

A responsabilização conjunta de direitos e deveres atribuidos ao pai e a mãe que 

vivam sob o mesmo teto em prol dos filhos comuns é definida pela lei 11.698/2008, que altera 

os artigos 1583 e 1584 da Lei 10.406/2002, do Código Civil como Guarda Compartilhada. 

De acordo com Silva, guarda compartilhada é: 

Locução indicativa, seja do direito ou do dever, que compete aos pais ou a 
um dos cônjuges, de ter em sua companhia ou de protegê-los,nas diversas 
circunstancias indicadas na Lei Civil”. E guarda, neste sentido, tanto significa 

custódia como proteção que é devida aos filhos pelos pais (SILVA, 2007, p. 
36). 

A palavra guarda tem origem do alemão “wargen” (guarda, espera) e do latim 

“guardare” e é o ato de resguardar o filho enquanto menor, cuidando e preservando seus 

interesses mesmo após a ruptura conjugal. Não há uma definição específica para o instituto 

da guarda no direito brasileiro.  

No final do ano de 2014 é sancionada pela presidente Dilma Roussef a Lei n.º 

13.058/2014 que alterou a Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 do atual Código Civil 

Brasileiro. 

Afirma Strenger (2008) que guarda compartilhada é:  

O poder-dever submetido a um regime jurídico-legal, de modo a facilitar, a 
quem de direito, prerrogativas para o exercício da proteção e amparo daquele 
que a lei considerar nessa condição. Leva- nos à crença de que a guarda não 
só é um poder pela similitude que contém com a autoridade parental, com 
todas as vertentes jurídicas, como é um dever, visto que decorre de 
impositivos legais, com natureza de ordem publica razão pela qual se pode 
conceder esse exercício como um poder-dever (STRENGER, 2008, p.26). 

Na dissolução consensual prevaleceria o que os cônjuges acordassem sobre a 

guarda dos filhos. Na dissolução não consensual, a questão da guarda obedeceria a critérios 

mais peculiares: os filhos ficariam com o cônjuge que não deu causa a separação; os filhos 
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ficariam com o cônjuge em cuja companhia estavam durante o tempo da ruptura da vida em 

comum; ficariam os filhos com o cônjuge que estivesse em melhores condições de assumir a 

responsabilidade por sua educação e criação. Nos casos de separação consensual por culpa 

de ambos os genitores os menores ficariam com a mãe (SILVA, 2007). 

Segundo Casabona (2012, p.28) a guarda compreende: "um conjunto de direitos e 

obrigações que se estabelece entre um menor e seu guardião, visando a seu desenvolvimento 

pessoal e integração social.”  

Após sancionamento da Lei n.º 13.058/2014 pela Presidente da República Federativa 

do Brasil, Dilma Roussef, no final do ano de 2014, sua vigoração veio alterar os arts. 1583, 

1584, 1585 e 1634 do Código Civil Brasileiro, dando a seguinte redação: 

A aplicação da guarda compartilhada aos genitores, sempre que possível, 
uma vez que, mesmo separados fisicamente, os genitores ainda deveriam 
continuar como responsáveis pela manutenção, convívio, educação e criação 
dos filhos comuns, em prol das próprias crianças, as quais se beneficiariam 
com a presença de ambos os genitores 

3.1.1 Aplicabilidade da guarda compartilhada 

Pode-se entender que a guarda dos filhos é um direito e um dever de protegê-los e 

educá-los, garantindo-lhes um crescimento saudável.  Essa proteção está prevista na 

legislação brasileira nos artigos 1583, § 1º ao 5º, do Código Civil Brasileiro:  

A guarda será unilateral ou compartilhada. § 1º  Compreende-se por guarda 
unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 
1.584, § 5º) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o 
exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo 
teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. § 2º  A guarda 
unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para 
exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os 
seguintes fatores: § 2º  Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com 
os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, 
sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos:   I – 
afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; I -  II – saúde e 
segurança;  (Incluído pela Lei nº 11.698, de 2008). II – educação.    § 3º  A 
guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os 
interesses dos filhos.    Na guarda compartilhada, a cidade considerada base 
de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos 
filhos. (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, Art. 1583, §1º ao 5º). 

Para que possa haver a igualdade de direitos tão preconizados na família moderna, 

é importante ressalvar que o amor materno não é superior ao amor paterno, no sentido de 

que não vem predeterminado, mas, sim, que é construído nas relações estabelecidas como 

qualquer outro amor, e a sua intensidade vai depender de cada relação e de cada pessoa. Na 

guarda compartilhada, ambos os pais participam das necessidades vitais do filho.Com a 

criação da Constituição de 1988, a regulamentação da guarda dos filhos atingiu seu momento 
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fundamental, uma vez que esta reforçou em seu artigo 227 a relevância desse instituto 

dispondo sobre o direito a convivência familiar. A Constituição impulsionou a criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069\90). Dessa forma o artigo 227 da CF/88, 

define que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, as determinações sobre a guarda 

dos filhos passaram a se encontrar nos artigos 1.583 a 1.590. Deve-se ressaltar que a Lei 

11.698/2008 que institui e disciplina a guarda compartilhada, alterou os artigos 1.583 e 1.584, 

trazendo uma referência quanto à guarda compartilhada como veremos posteriormente nesse 

trabalho. 

3.2 Sanção da Lei 13.058/2014 

O Senado Federal aprovou no final de novembro de 2014, a lei 13.058/14 que 

determinam as novas regras da guarda compartilhada mesmo em caso de separação 

conflitosa.  Anteriormente a esta sanção, a compartilha aplicava-se "na medida do possível" 

mais em casos de divórcio ou separação consesual, cabendo ao juiz definir seu julgamento 

baseado nos interesses da criança.  

ALTERAÇÃO DE GUARDA, DE VISITAÇÃO E DE ALIMENTOS – GUARDA 
COMPARTILHADA - LITÍGIO ENTRE OS PAIS - DESCABIMENTO - 1. Não 
é a conveniência dos pais que deve orientar a definição da guarda, mas o 
interesse do filho. 2. A chamada guarda compartilhada não consiste em 
transformar o filho em objeto, que fica à disposição de cada genitor por um 
semestre, mas uma forma harmônica ajustada pelos genitores, que permita 
ao filho desfrutar tanto da companhia paterna como da materna, num regime 
de visitação bastante amplo e flexível, mas sem que o filho perca seus 
referenciais de moradia. Para que a guarda compartilhada seja possível e 
proveitosa para o filho, é imprescindível que exista entre os pais uma relação 
marcada pela harmonia e pelo respeito, onde não existam disputas nem 
conflitos. 3. Quando o litígio é uma constante, a guarda compartilhada é 
descabida. Recurso Desprovido (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE 
DO SUL - AC 70005760673 - 7ª C.Cív. - Rel. Des. Sérgio Fernando de 
Vasconcellos Chaves - DOERS 26.03.2003) 

A nova redação dada a guarda compartilhada diz que, tanto o pai quanto a mãe têm 

direito a supervisão quando tratado aos interesses dos filhos, necessitando para isso a 

solicitação de informações dos filhos juntamente as instituições educacionais, de saúde e 

prestações de contas.  

MODIFICAÇÃO DE GUARDA - Pretendida modificação em sede liminar de 
medida cautelar - Momento processual inadequado e precoce para 
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autorização de tal medida - Manutenção do statu quo de guarda 
compartilhada - Solução que, por ora, melhor atende ao interesse e bem estar 
dos menores - Agravo improvido. (SÃO PAULO, T.J., AGRAVO DE 
INSTRUMENTO, 5217434400, 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
RELATOR SEBASTIÃO CARLOS GARCIA, Julgamento em 13/03/2008). 

Observa-se em muitos julgados o magistrado aplicando a guarda compartilhada a 

partir de um mútuo consentimento dos pais, pois o objetivo é resguardar o bem-estar da 

criança e do adolescente, e impor uma guarda conjunta entre genitores que vivem em conflitos 

e com resquícios da separação conjugal seria por em risco o desenvolvimento físico, mental 

e intelectual do menor. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
LITIGIOSA. PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA. DESCABIMENTO. 
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA DECRETAÇÃO. A guarda compartilha 
está prevista nos arts. 1583 e 1584 do Código Civil, com a redação dada pela 
Lei 11.698/08, não podendo ser impositiva na ausência de condições 
cabalmente demonstradas nos autos sobre sua conveniência em prol dos 
interesses do menor. Exige harmonia entre o casal, mesmo na separação, 
condições favoráveis de atenção e apoio na formação da criança e, 
sobremaneira, real disposição dos pais em compartilhar a guarda como 
medida eficaz e necessária à formação do filho, com vista a sua adaptação à 
separação dos pais, com o mínimo de prejuízos ao filho. Ausente tal 
demonstração nos autos, inviável sua decretação pelo Juízo. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO 
GRANDE DO SUL - Agravo de Instrumento nº 70025244955, Sétima Câmara 
Cível, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 24/09/2008, 
Publicado em 01/10/2008). 

É notável a jurisprudência caminhando no sentido de que progressivamente se 

aplique a guarda compartilhada de filhos, pautando-se no bem-estar e interesse primordial da 

criança e do adolescente. A guarda única e o direito de visita, embora sejam os modelos 

predominantemente usados nas decisões judiciais, tendem a entrar em desuso se os juízes 

conservadores se atentarem para uma nova ordem jurídica e inovações do Direito de Família.  

3.3 Mudanças na Lei 13.058/2014 

Nas mudanças na redação da lei 13.058/2014, frisou-se como ponto mais importante 

a preservação e garantia dos interesses  da criança, existindo assim o princípio do interesse, 

visando os pontos em que a criança será melhor atendida.  

O primeiro ponto consiste no fato de os pais estarem aptos a exercê- la, é preciso 

que eles possuam condições morais, intelectuais e que tenham capacidade legal e habilidade 

para desempenhar as funções determinadas pela guarda, uma vez que a inaptidão nesse 

caso poderia acarretar vários problemas, sendo nesse caso melhor para o interesse da 

criança a prevalência com o genitor capaz, ou seja, a inaptidão por parte de um dos pais 

acaba com a possibilidade da guarda conjunta e abre espaço para a guarda unilateral 
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(CASABONA, 2012). 

O segundo e mais importante pressuposto é que haja entre os genitores um bom 

relacionamento, pois uma separação e um divórcio geram inevitavelmente sentimentos de 

magoa que podem afetar no desempenho da guarda, e para se garantir o melhor interesse da 

criança é necessário que haja uma boa comunicação e relacionamento entre os ex-cônjuges. 

O que garante o bom desempenho da guarda compartilhada é o bom relacionamento dos pais 

combinado com o respeito recíproco e com uma boa capacidade para se comunicar  

(CASABONA, 2012). 

 

Figura 01 - Antes e depois da mudança constitucional na Lei 13.058/2014 

 

Fonte: Disponível em http://www.jornalcidade.net Acesso em 02-set-2015 

 

 

Outro pressuposto exigível se encaixa nos casos que envolvem a guarda 

compartilhada com alternância de residências, pois nestes casos se faz necessário que as 

normas e regras sejam as mesmas para as crianças nas duas casas a fim de garantir a 

estabilidade que necessitam (AMARAL, 2007) 

Não importa o lugar em que se encontram os filhos. As decisões deverão ser tomadas 
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em conjunto para se evitar a instabilidade na cabeça da criança. Como por exemplo, ela poder 

fazer algo na casa do pai e não fazer a mesma coisa na casa da mãe. No caso da alternância 

de residências o critério que deve ser levado em consideração é o tempo, a distância e a 

idade da criança. 

Pontos positivos e negativos trazidos pela Lei 13058/2014 e a Responsabilidade do 
Código Civil 

A lei 13058/2014, que entrou em vigor em 22/12/2014, estabeleceu o significado da 

expressão “guarda compartilhada” como sendo o tempo de custódia física dos filhos, a ser 

dividida de forma equilibrada com a mãe e com o pai, tendo em vista as condições fáticas e o 

melhor interesse da criança. 

As mudanças trazidas pelo Código Civil foram:  Antes da lei era uma opção a guarda 

compartilhada, agora virou uma regra, a não ser em casos especiais em que o juiz determine 

o contrário. 

Não havendo acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada a 

guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar que não deseja a guarda da 

criança, delegando-se, ao Juiz, a escolha.  

Este poderá ou não se embasar em orientação de equipe técnica-profissional, para 

estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência da guarda 

compartilhada”. 

Ponto positivo 

Relação entre o pai e a mãe separados e as crianças, o maior tempo de convivência 

com os genitores, independentemente da ruptura da sociedade conjugal, bem como a 

participação efetiva dos genitores na sua criação, formação, e bem estar. 

Baseada no bem estar da criança e na convivência com seus dois genitores, a 

relação quanto aos filhos, comparada a guarda compartilhada em nada mudou no sentido de 

se manter os laços parentais.  

A guarda compartilhada veio para somar benefícios na vida da criança, onde as 

principais decisões pertinentes a sua criação, focando em um desenvolvimento saudável e 

uma ampla convivência com os pais biológicos em prol de sua qualidade de vida serão de 

grande valia. 
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Ponto Negativo 

Como aspecto negativo define Santos (2014) que com a divisão equilibrada da 

custódia física, muitos pais poderão entender que deverá haver alternância de moradia, e com 

isto, a saúde e higidez mental da criança e ou adolescente estará prejudicada, pois seus 

referenciais não serão definidos, e sua estabilidade, estará adquirido.  

Na ótica de Casabona (2012) se a guarda compartilhada for imposta, e não fruto de 

consenso, existindo litígio entre os genitores, a alienação parental continuará a existir, pois, 

se os pais não conseguem administrar o conflito, fatalmente transferirão aos filhos, suas 

mágoas e queixas, criando um ambiente propício para a instalação da indiferença por parte 

da criança para com algum dos genitores.  

Tendo em vista que a guarda compartilhada visa ao bem estar da criança sob o 

cuidados de dois genitores e não extingue classes ou posições sociais de ambos, a 

interpretação restritiva que está sendo imposta à nova lei vem comparar os antigos 

dispositivos anteriormente empregados. 

Pode-se observar que tais críticas impostas à responsabilidade parental é uma 

questão de cultura que gradativamente vem sendo modificada aos olhares dos genitores, que 

estão percebendo que a criança não é culpada pelos desentendimentos afetivos por parte dos 

pais que resultaram na sua separação, mas sim, valoriza o mais importante que é o bem estar 

da criança e a permanência dentro do convívio familiar.  

 
4 CONCLUSÃO 

O convívio com ambos os pais é essencial para o desenvolvimento sádio do menor. 

Porém, não há como coagir alguém a conviver com a criança. O que se pode fazer, no 

máximo, é estabelecer uma multa pelo descumprimento desta obrigação.  

O novo modelo de Família exige a participação mútua dos pais, onde ambos são 

responsáveis pela provisão do lar e pelos encargos com os filhos. A Guarda Compartilhada 

com a ruptura da relação conjugal tornou-se o modelo que melhor se adapta à nova família.  

Essa modalidade de guarda mantém a união entre pais e filhos, facilita a questão dos 

alimentos, os genitores continuam a cumprir com as obrigações concernentes aos filhos 

menores. A figura paterna e materna para as crianças é um referencial importante, vez que 

reduz os riscos psicológicos que aparecem após separação dos pais. 

A guarda compartilhada privilegia o melhor desenvolvimento físico mental dos 
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menores. Há uma maior interação dos genitores com seus filhos, reproduzindo de forma 

positiva no desenvolvimento deles. Trazendo maior auto-estima em relação àqueles que 

vivem sob a guarda única. 

No entendimento dos Tribunais a guarda compartilhada busca a plena proteção do 

melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização 

social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo 

gênero dos pais. 

Ambos os pais têm a obrigação de contribuir para o sustento da criança dentro da 

sua possibilidade, independentemente da convivência. Assim, o juiz irá fixar o valor da pensão 

correspondente à condição financeira do genitor. Caso ele não cumpra a decisão judicial, 

pode sofrer uma execução (cobrança).  

Se ele, de fato, não puder, os avós paternos deverão complementar a pensão ou 

pagar em seu lugar. Pela nova lei da guarda compartilhada, a guarda unilateral é a exceção. 

Assim, o que precisa ser discutido é o melhor interesse da criança, apresentando para o juiz 

elementos que atestem qual a residência que melhor atende às necessidade da menor.  

No entanto, para evitar desgastes financeiros e emocionais, o melhor é estabelecer 

um diálogo aberto entre os genitores de forma a propiciar um ambiente sádio. 

Dessa forma, é de se concluir que o instituto Guarda Compartilhada é uma alternativa 

frente aos demais modelos de guarda, pois  torna efetiva a igualdade de direitos e deveres 

entre os genitores, provoca menos conflitos que a guarda única, já são relevantes a sua 

inserção no nosso ordenamento jurídico, vez que possibilitará um maior vínculo dos pais com 

seus filhos, tornando crescente a responsabilidade parental, protegendo amplamente os 

interesses das crianças. 

Esta noção aparece da vontade dos pais em participarem diretamente da criação de 

seus filhos, atuando em pontos cruciais para sua formação como educação e saúde. Este 

modelo tenta reequilibrar os papéis dos genitores, pois a guarda unilateral, quase 

invariavelmente concedida à mãe, impede ao outro genitor o exercício do pátrio poder.  

E assim, pode-se dizer com toda segurança que o instituto da guarda compartilhada 

é o modelo mais indicado entre todas as formas de guarda de menor. 
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DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL 
NAS EDIFICAÇÕES PREDIAIS 

 

Robson Inácio de Moraes61 
Ana Valéria de Jesus Ribeiro Miranda62 

Priscila Carolina Giroto63 
Fernando Couto Gondim Naves64 

RESUMO 

Este artigo, embasado em pesquisa bibliográfica, tem por escopo analisar a 
Responsabilidade Civil do profissional engenheiro civil atuante no ramo das 
edificações prediais, levando-se em conta a sua forma de atuação – empresário, 
autônomo construtor, prestador de serviços e empregado. Para tanto, foi utilizado o 
método dedutivo, que parte do geral para o particular. Como resultado da pesquisa, 
têm-se que a Responsabilidade do profissional engenheiro civil atuante nesse ramo é 
sempre contratual, pode ser subjetiva ou objetiva, poderá responder pelo Código Civil, 
Código de Defesa do Consumidor e Código de Ética do profissional engenheiro, 
conforme a sua atuação no mercado – empresário, autônomo construtor, prestador 
de serviços e empregado. 
Palavras chave: Responsabilidade Civil. Profissional de Engenharia. Construções. 

 
 

ABSTRACT 

 
This article, based on research, is to analyze the scope Liability of active professional 
civil engineer in the field of gross buildings, taking into account their way of acting - 
entrepreneur, self- builder, service provider and employee. For this, we used the 
deductive method, which departs from the general to the particular. As a result of 
research, it has that the Professional Responsibility vibrant civil engineer in this 
business is always contractual , may be subjective or objective , you can reply by the 
Civil Code , the Consumer Protection Code and Professional Code of Ethics engineer, 
after his market performance - entrepreneur, self- builder, service provider and 
employee. 
Keywords: Civil responsability. Engineering professional. Buildings. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O profissional engenheiro civil dedica-se ao planejamento, projeto e 

construção de obras civis, sendo estas o gênero, da qual é espécie as edificações 

prediais. 

Por edificações prediais, entende-se as construções, os prédios e 

edifícios, destinados a residências, comércios, igrejas, etc., de forma que pode se 

excluir desse ramo, dentre outras, as obras de arte e de infraestrutura, como rodovias, 

pontes, viadutos, redes de esgoto e redes de água tratada. 

A atuação do profissional engenheiro civil nas edificações prediais 

pode se dar de várias formas, como por exemplo: empresário, profissional liberal 

autônomo construtor, profissional liberal autônomo prestador de serviços e 

profissional liberal empregado pelo regime celetista. É de acordo com essas formas 

de atuação no mercado, que é delineada a Responsabilidade Civil do profissional 

engenheiro civil, pois assim prevê a legislação. 

Nos últimos anos, o mercado imobiliário sofreu grande expansão, 

implicando em um aumento exponencial da oferta e fabricação de novas unidades 

habitacionais e comerciais. Diante dessa expansão imobiliária, muito tem se 

questionado a respeito da responsabilidade do construtor e prestador de serviços 

quanto aos defeitos e vícios nas edificações prediais.  

Para a realização do presente artigo, foi utilizado o método dedutivo, 

que conforme ensinamento de Mezzaroba e Monteiro: “O método dedutivo parte de 

argumentos gerais para argumentos particulares”. (Mezzaroba & Monteiro, 2009, 

p.65) 

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo geral, a 

necessidade de analisar a Responsabilidade Civil do profissional engenheiro Civil nas 

suas vertentes de atuação - empresário, profissional autônomo ou profissional 

empregado - em face do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e legislação 

específica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), a fim de 

elucidar as dúvidas de todos que se acharem interessados ou envolvidos na questão 

da Responsabilidade Civil, em se tratando de edificações prediais. 
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2 METODOLOGIA 

 
Para a execução do presente artigo foi realizada consulta a doutrinas, 

sítios eletrônicos – Conselho Fiscalizador da profissão do engenheiro civil, Poder 

Legislativo – leis, artigos científicos e jurisprudência pátria. 

O método utilizado para a consecução do presente trabalho foi o 

dedutivo, que parte do geral para o particular, conforme ensinamento de Mezzaroba 

e Monteiro: “O método dedutivo parte de argumentos gerais para argumentos 

particulares”. (Mezzaroba & Monteiro, 2009, p.65) 

Após a minuciosa leitura e análise dos materiais consultados, bem 

como da utilização do método dedutivo para a particularização da problemática 

caracterizada, foi elaborado o presente artigo, que aborda a responsabilidade civil do 

profissional engenheiro civil em suas diversas formas de atuação nas edificações 

prediais. 

 
3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
 

Antes de passar ao conceito de responsabilidade civil, necessário se 

faz trazer o conceito jurídico do termo responsabilidade, pois não apenas no ramo do 

direito civil, mas também em outros ramos do direito, como no criminal, por exemplo, 

há o uso do termo responsabilidade. Gagliano & Filho conceituam a responsabilidade, 

como sendo “[...] a obrigação que alguém tem de assumir com as consequências 

jurídicas de sua atividade”. (Gagliano & Filho, 2012, p.46). 

Dessa forma, para que haja responsabilidade, necessário é que haja 

uma atividade ou ato, e essa atividade ou ato há de ser danoso. Nesse sentido, 

Gagliano & Filho ensinam: 

 

[...] responsabilidade pressupõe a atividade danosa de alguém que, atuando 
a priori ilicitamente, viola uma norma jurídica preexistente (legal ou 
contratual), subordinando-se, dessa forma, às consequências do seu ato 
(obrigação de reparar). (Gagliano & Filho, 2012, p. 53) 
 

Do ensinamento de Gagliano & Filho acima exposto extrai-se que, 

para haver responsabilidade, há de existir violação a norma jurídica, sendo que essa 

norma pode ser legal ou contratual, ou seja, o fato gerador da responsabilidade pode 
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ser contratual ou extracontratual, nesse sentido, Diniz classifica a responsabilidade 

quanto ao fato gerador: 

 

1) Quanto ao seu fato gerador: a) Responsabilidade Contratual: decorrente 
de inexecução de negócio jurídico bilateral ou unilateral, caso em que o dever 
de reparação é originado de uma violação de obrigação anteriormente 
contratada, cabendo ao devedor comprovar a inexistência de sua culpa ou a 
excludente do dever de indenizar. b) Responsabilidade Extracontratual: dever 
de reparar é decorrente de inobservância da lei, sem que haja relação jurídica 
preexistente, caso em que cabe à vítima o ônus de provar a culpa do agente. 
[...] (Diniz, 2009, p.130) 

 

Passado o conceito do termo responsabilidade, pode-se definir a 

responsabilidade civil, que nos termos do ensinamento de Diniz: 

 

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa 
a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por 
ela mesmo praticado, por pessoa a quem ela responde, por alguma coisa a 
ela pertencente ou de simples imposição legal. (Diniz, 2009, p.35) 

 

Em relação ao conceito de responsabilidade civil esposado por Diniz, 

depreende-se que o ato danoso pode ser praticado pelo próprio responsável ou por 

pessoa por quem ela responde. Nesse sentido Diniz esclarece: 

 

[...] Quanto ao agente: 
a) Responsabilidade direta: o agente responde por ato próprio. 
b) Responsabilidade indireta: é proveniente de ato de terceiro, com o qual o 
agente tem vínculo legal de responsabilidade, de fato de animal e de coisas 
inanimadas sob sua guarda. (Diniz, 2009, p.37) 

 

A responsabilidade civil pode ser subjetiva ou objetiva, conforme a 

necessidade da comprovação da culpa ou dolo ou da simples demonstração de nexo 

causal, respectivamente. Nesse sentido, Diniz explica:  

 

a) A Responsabilidade Civil será subjetiva, se encontrar sua justificativa na 
culpa ou dolo por ação ou omissão, lesiva a determinada pessoa. Desse 
modo, a prova da culpa do agente será necessária para que surja o dever de 
reparar; b) A Responsabilidade Civil será objetiva, se fundada no risco, que 
explica essa responsabilidade no fato de haver o agente causado prejuízo à 
vítima ou a seus bens. É irrelevante a conduta culposa ou dolosa do causador 
do dano, uma vez que bastará a existência do nexo causal entre o prejuízo 
sofrido pela vítima e a ação do agente para que surja o dever de indenizar. 
(Diniz, 2009, p.130) 
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O ser humano vivente em sociedade está sujeito a normas jurídicas, 

derivadas de leis ou contratos, que trazem em seu bojo a obrigação, cujo 

descumprimento prévio é necessário para que haja responsabilização, nesse sentido 

Gagliano ensina que, “Em geral, toda obrigação descumprida permite a 

responsabilização patrimonial do devedor [...]”. (Gagliano & Filho, 2007, p.10) 

A obrigação está presente no conceito do termo responsabilidade, 

sem ela, essa não pode existir, e é um vínculo pelo qual uma pessoa é adstrita a dar, 

fazer ou não fazer em favor de outrem. Nesse sentido, Rodrigues explica acerca da 

obrigação: “É o vínculo de direito pelo qual um sujeito passivo fica adstrito a dar, fazer 

ou não fazer alguma coisa em favor de sujeito ativo, sob pena de, se não o fizer, 

espontaneamente, seu patrimônio responder pelo equivalente”. (Rodrigues, 2002, p.6) 

Além do vínculo de direito, que é a obrigação, para que reste 

configurada a existência de Responsabilidade Civil e consequentemente obrigação de 

reparação, é necessário, a presença de alguns requisitos, cuja discussão é acalorada 

na doutrina.  

De acordo com Diniz (2009), os requisitos para a concretização da 

Responsabilidade Civil são: ação comissiva ou omissiva; ocorrência de um dano 

material e/ou moral e nexo de causalidade entre o dano e a ação. 

Ação comissiva ou omissiva é o fato humano gerador da 

responsabilidade, que conforme ensinamento de Diniz: 

 

A ação, elemento constitutivo da responsabilidade, vem a ser o ato humano, 
comissivo ou omissivo, ilícito ou lícito, voluntário e objetivamente imputável, 
do próprio agente ou de terceiro, ou o fato de animal ou coisa inanimada, que 
cause dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado. 
(Diniz, 2005, p.43) 

 

O dano é um pressuposto da responsabilidade ligado a prejuízo. Diniz 

assim defende o conceito de dano: “O dano pode ser definido como a lesão 

(diminuição ou destruição) que, devido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra 

a sua vontade, em qualquer bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral”. (Diniz, 

2005, p.66) 

Já o nexo de causalidade, também pressuposto da responsabilidade, 

é o vínculo que faz ser o ato lesivo decorrente da ação. Nesse sentido, Diniz ensina a 

respeito do nexo de causalidade: “O vínculo entre o prejuízo e a ação designa-se 
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“nexo causal”, de modo que o fato lesivo deverá ser oriundo da ação [...]”. (Diniz, 2005, 

p.109) 

Dessa forma, havendo os três requisitos, poderá haver a obrigação 

de reparação em função do instituto da responsabilidade civil. 

3.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL NOS CONTRATOS DE EMPREITADA GLOBAL  
 

O profissional engenheiro civil como pessoa física, e a pessoa jurídica 

autorizada a construir, podem realizar contrato de empreitada de obras, de forma que 

na lei civil a responsabilidade para ambos é definida de maneira uniforme. Diniz define 

quais pessoas são empreiteiras: “O empreiteiro, (...), é o construtor, engenheiro, 

arquiteto, habilitado legalmente ao exercício da profissão, ou pessoa jurídica 

autorizada a construir. Em suma, é o profissional da construção civil”. (Diniz, 2012, 

p.361) 

Ressalte-se que a empresa de construção poderá atuar na 

contratação de obra certa e determinada (empreiteira), cuja responsabilidade é 

matéria disciplinada no Código Civil ou atuará no mercado de consumo, cuja 

responsabilidade é matéria disciplinada no Código de Defesa do Consumidor. 

A responsabilidade da empresa que explora o ramo da construção 

civil é objetiva. Nesse sentido, Gagliano & Filho, ensinam: 

 

Tratando-se de pessoa jurídica, não subsumível no conceito de “profissional 
liberal”, a sua responsabilidade deverá ser considerada de natureza objetiva, 
por força do risco criado (art. 927 do CC). E caso atue no mercado de 
consumo, é o próprio CDC, que consagra esta espécie de responsabilidade, 
em benefício do consumidor (arts. 12 e s. E 18 e s.). (Gagliano& Filho, 2012, 
p. 368) 

 
Tanto o profissional engenheiro civil como a pessoa jurídica 

autorizada a construir – empreiteira - realiza com os clientes contrato de construção. 
Nesse sentido, Gonçalves ensina: 

 
A expressão contrato de construção é mais ampla e se desdobra em duas 
modalidades: a empreitada e a administração. Pode-se dizer que contrato de 
construção é o gênero, enquanto o contrato de empreitada é uma das 
espécies desse gênero. (Gonçalves, 2012, p.289) 

 

Do ensinamento de Gonçalves acima exposto, pode-se concluir que 

o contrato de empreitada é espécie de contrato de construção, de forma que não se 

pode confundir contrato de obra por empreitada, ora em comento, com contrato de 

administração de obras. 
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Com relação à natureza da obrigação contida nos contratos de 

construção por empreitada, Diniz explica: “A empreitada contém uma obrigação de 

resultado, por ter em vista a obra executada, de modo que só será devida a 

remuneração se a obra for realmente feita”. (Diniz, 2012, p.368) 

Por conter obrigação de resultado, o contrato de empreitada submete 

o contratante devedor, no caso, o profissional habilitado da construção civil – 

engenheiro ou pessoa jurídica autorizada a construir - a uma responsabilidade 

objetiva, ou seja, que independe de dolo ou culpa em suas ações ou omissões. Essa 

responsabilidade é disciplinada pelos artigos 610 a 626 do Código Civil de 2002, que 

compõem o capítulo VIII do referido diploma legal, cujo título é: Da Empreitada. 

O contrato de empreitada pode conter o fornecimento apenas da mão 

de obra ou de material e mão de obra. Nesse sentido prevê o artigo 610 do Código 

Civil, veja-se: 

 

Art. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu 
trabalho ou com ele e os materiais. 
§ 1o A obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou 
da vontade das partes. 
§ 2o O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de 
executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. 

 

Se o contrato de construção por empreitada prever o fornecimento de 

materiais, os riscos correm por conta do empreiteiro até o momento da entrega da 

obra, se o seu dono não estiver em mora de a receber, assim determina o artigo 611 

do Código Civil de 2002, veja-se: “Art. 611. Quando o empreiteiro fornece os materiais, 

correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem 

a encomendou, se este não estiver em mora de receber. Mas se estiver, por sua conta 

correrão os riscos”. 

Além da responsabilidade por todos os riscos até a entrega da obra 

ao proprietário, na forma do artigo 611 do Código Civil, o empreiteiro, caso forneça 

também os materiais, responde pela segurança e solidez da obra durante o prazo de 

5 (cinco) anos, prazo esse de garantia, na forma do artigo 618, veja-se: 

 

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o 
prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim 
em razão dos materiais, como do solo. 
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Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra 
que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias 
seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 

Nesse sentido é a jurisprudência: 

 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSTRUTOR. 
CONTRATO DE EMPREITADA INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE 
RESPONSABILIZAÇÃO DO CONSTRUTOR PELA SOLIDEZ E 
SEGURANÇA DA OBRA COM BASE NO ART. 1.056 DO CCB/16 (ART. 389 
CCB/02). AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. 
Controvérsia em torno do prazo para o exercício da pretensão indenizatória 
contra o construtor por danos relativos à solidez e segurança da obra. 2. 
Possibilidade de responsabilização do construtor pela fragilidade da 
obra, com fundamento tanto no art. 1.245 do CCB/16 (art. 618 CCB/02), 
em que a sua responsabilidade é presumida, ou com fundamento no art. 
1.056 do CCB/16 (art. 389 CCB/02), em que se faz necessária a 
comprovação do ilícito contratual, consistente na má-execução da obra. 
Enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil. 3. Na primeira hipótese, a 
prescrição era vintenária na vigência do CCB/16 (cf. Sumula 194/STJ), 
passando o prazo a ser decadencial de 180 dias por força do disposto no 
parágrafo único do art. 618 do CC/2002. 4. Na segunda hipótese, a 
prescrição, que era vintenária na vigência do CCB/16, passou a ser decenal 
na vigência do CCB/02. Precedente desta Turma. 5. O termo inicial da 
prescrição é a data do conhecimento das falhas construtivas, sendo que 
a ação fundada no art. 1.245 do CCB/16 (art. 618 CCB/02) somente é 
cabível se o vício surgir no prazo de cinco anos da entrega da obra. 6. 
Inocorrência de prescrição ou decadência no caso concreto. 7. Recurso 
especial da ré prejudicado (pedido de majoração de honorários advocatícios). 
8. RECURSO ESPECIAL DA AUTORA PROVIDO, PREJUDICADO O 
RECURSO ESPECIAL DA RÉ. (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA). 
(grifo nosso) 

 
3.2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

 

O profissional liberal engenheiro civil autônomo enquanto prestador 

de serviços é aquele que se dedica a projetar, planejar e prestar consultoria técnica. 

O contrato de prestação de serviços, conforme se extrai do artigo 593 

do Código Civil, é aquele que não está sujeito à lei trabalhista ou lei especial, e é 

regido pelos artigos 593 a 609 do mesmo diploma legal, que compõem o Capítulo VII, 

cujo título é: Da Prestação de Serviço. 

O artigo 610 do Código Civil traz em seu bojo, uma nuance do contrato 

de prestação de serviços, fazendo claro que a contratação de serviços de projeto não 

implica em contrato de empreitada de obras ou de sua fiscalização, veja-se: 

 

Art. 610. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu 
trabalho ou com ele e os materiais. 
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§ 1o A obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou 
da vontade das partes. 
§ 2o O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação 
de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. (grifo nosso) 

 

Dessa forma, para uma mesma obra pode se ter dois ou mais 

contratos: para a elaboração de projetos, execução da obra e sua fiscalização. 

Assim como previsto no Código Civil, a lei 6.496, de 7 de dezembro 

de 1977, que regula o exercício da profissão de engenheiro, prevê em seu artigo 1º, 

a possibilidade da realização de contratos separados para a prestação de serviços de 

projeto e para execução da obra ou de sua fiscalização, veja-se: 

 

Art 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou 
prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, 
à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de 
Responsabilidade Técnica" (ART). (grifo nosso) 

 

Perante o Conselho Fiscalizador da profissão, o que diferencia o 

contrato de prestação de serviços de elaboração de projeto e contrato pela 

fiscalização da obra é a Anotação de Responsabilidade Técnica pela Execução (ART), 

conforme preceitua o artigo 2º da lei 6.496 de 7 de dezembro de 1977, veja-se:      

“Art. 2º - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo 

empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia”. 

Dessa forma, o profissional que apenas elaborar o projeto da obra 

jamais deve assumir a reponsabilidade pela execução, emitindo ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) sobre esta. Sua ART deve conter apenas a elaboração 

dos projetos ou serviços contratados. 

Insta notar que caso o profissional emita ART pela execução, mesmo 

que ele não tenha contratado a sua execução propriamente dita, com administração 

de bens e serviços, ele será responsável pelo empreendimento perante o Conselho 

Fiscalizador da profissão, na forma do artigo 2º da lei 6.496, de 7 de dezembro de 

1977, e também será responsabilizado civilmente, nesse sentido é a jurisprudência, 

veja-se: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPREITADA. OBRA. DANOS. 
RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO SUBSCRITOR DA ANOTAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). CONFIGURAÇÃO. O 
engenheiro civil subscritor da anotação de responsabilidade técnica 
(ART) é responsável pelos danos supervenientes no imóvel que deveria 
acompanhar a execução, por ser aquela, instrumento assegurador da 
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realização de obra sob supervisão de profissional especializado (Lei n. 
6.496/77, arts. 1º e 2º). Recurso improvido. 
(TJ-SP - APL: 00021070920098260614 SP 0002107-09.2009.8.26.0614, 
Relator: HamidBdine, Data de Julgamento: 10/09/2014, 29ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2014). (grifo nosso) 

 

O profissional liberal engenheiro civil prestador de serviços, tem 

responsabilidade subjetiva por força do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
[...] 
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 
mediante a verificação de culpa. (grifo nosso) 

 

O preconizado no artigo acima transcrito, é confirmado pela 
jurisprudência, veja-se: 

Responsabilidade civil. Defeito em construção. Ação movida por 
adquirentes de imóvel contra engenheiro responsável pelo respectivo projeto. 
Improcedência. Ausência de demonstração de culpa do réu, contratado 
para, tão-somente, elaborar e aprovar o projeto junto aos órgãos 
competentes, sem obrigação de fiscalização das demais etapas 
construtivas. Danos decorrentes da má qualidade do material empregado. 
Sentença mantida. Apelação não provida. . 
(TJ-SP - CR: 3246004600 SP , Relator: José Roberto Bedran, Data de 
Julgamento: 21/10/2008, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
30/10/2008). (grifo nosso) 

 

Nesse diapasão, preconiza o Código de Ética Profissional da 

Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia (Resolução 

1002 de 26 de novembro de 2002) do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia), em seu artigo 9º, inciso III, alíneas e, f, e g, que deve o profissional alertar 

o cliente sobre as prescrições técnicas, consequências da sua inobservância, 

devendo ainda adequar sua forma de expressão e normas aplicáveis às necessidades 

dos clientes, veja-se: 

Artigo 9º. No exercício da profissão são deveres do profissional: 
[...] 
III) nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores: 
[...] 
e) considerar o direito de escolha do destinatário dos serviços, ofertando-lhe, 
sempre que possível, alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas 
propostas;  
f) alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições 
técnicas e às conseqüências presumíveis de sua inobservância;  
g) adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do cliente e às 
normas vigentes aplicáveis; (grifo nosso) 
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Dessa forma, é a inobservância do dever profissional de zelar pelas 

prescrições técnicas que torna o profissional engenheiro civil culpado nos termos do 

Código de Defesa do Consumidor, podendo inclusive, sofrer processo ético disciplinar 

na esfera administrativa, nos termos do artigo 1º, § 2º do Regulamento para a 

condução do processo ético disciplinar (Resolução 1004 de 27 de junho de 2003) do 

CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), veja-se: 

Artigo 1º Este regulamento estabelece procedimentos para instauração, 
instrução e julgamento dos processos administrativos e aplicação das 
penalidades relacionadas à apuração de infração ao Código de Ética 
Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da 
Meteorologia, adotado pela Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2002.  
§ 1º Os procedimentos adotados neste regulamento também se aplicam aos 
casos previstos no art. 75 da Lei nº 5.194, de 1966. 42  
§ 2º Os procedimentos estabelecidos aplicam-se aos profissionais da 
Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, em 
seus níveis superior e médio, que transgredirem preceitos do Código de Ética 
Profissional, e serão executados pelos vários órgãos das instâncias 
administrativas do Sistema Confea/Crea. 

 
3.3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL NOS CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE 
OBRAS 

 

Conforme já visto, o profissional liberal engenheiro civil autônomo, 

enquanto construtor, realiza com os clientes, contrato de construção, nesse sentido, 

Gonçalves ensina: 

A expressão contrato de construção é mais ampla e se desdobra em duas 
modalidades: a empreitada e a administração. Pode-se dizer que contrato de 
construção é o gênero, enquanto o contrato de empreitada é uma das 
espécies desse gênero. (Gonçalves, 2012, p.289) 

 

Destarte, além dos contratos de empreitada global (material e mão de 

obra) e contrato de empreitada apenas de mão de obra nos termos do artigo 610 do 

Código Civil, o profissional também pode realizar contrato de administração de obras. 

Nesse caso, a responsabilidade é subjetiva e depende da demonstração de culpa do 

profissional, caso em que as regras sobre contrato de empreitada são aplicadas 

subsidiariamente. Nesse sentido, Gonçalves explica: 

Embora o Código Civil não regulamente o contrato de construção por 
administração, aplicam-se-lhe, subsidiariamente, as regras sobre a 
empreitada. Os riscos correm por conta do dono da obra, a menos que seja 
provada a culpa do construtor. (Gonçalves, 2012, p. 291) 

 

Insta observar que o Contrato de Administração de Obras é aquele 

em que o proprietário confia a um profissional habilitado a condução da sua obra, para 
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realizar compras, admissão e pagamento de funcionários e fiscalização técnica entre 

o projetado e o que está sendo executado, com os riscos correndo por conta do 

proprietário. 

Como já citado, o profissional responderá nos termos da lei civil, de 

forma subjetiva, com as regras aplicáveis aos contratos de empreitada de forma 

subsidiária, o que coaduna com o previsto no artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que reza ser a responsabilidade dos profissionais liberais subjetiva, veja-

se: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
[...] 
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 
mediante a verificação de culpa. (grifo nosso) 

 

No entanto, se o profissional for também responsável técnico pela 

execução, poderá sofrer processo ético disciplinar na esfera administrativa do 

Conselho Fiscalizador da profissão e responder civilmente. 

 

3.4 DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO MERCADO DE CONSUMO 

 

O profissional liberal engenheiro civil enquanto empresário, é aquele 

cujas atividades se enquadram no artigo 966 do Código Civil, veja-se: “Art. 966. 

Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. 

Estando, o profissional revestido da condição de empresário, tendo 

constituído empresa segundo os requisitos da lei, inclusive inscrição na Junta 

Comercial, responderá pelas ações e omissões, a pessoa jurídica, e não a pessoa 

física, como ocorre com o profissional autônomo que contrata obra por empreitada, 

por administração ou presta serviços como pessoa física. 

A empresa de construção poderá atuar na contratação de obra certa 

e determinada, cuja responsabilidade é matéria disciplinada no Código Civil ou atuará 

no mercado de consumo, cuja responsabilidade é matéria disciplinada no Código de 

Defesa do Consumidor. 

A responsabilidade da empresa que explora o ramo da construção 

civil é objetiva. Nesse sentido, Gagliano & Filho ensinam que: 
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[...] Tratando-se de pessoa jurídica, não subsumível no conceito de 
“profissional liberal”, a sua responsabilidade deverá ser considerada de 
natureza objetiva, por força do risco criado (art. 927 do CC). E caso atue no 
mercado de consumo, é o próprio CDC, que consagra esta espécie de 
responsabilidade, em benefício do consumidor (arts. 12 e s. E 18 e s.). 
(Gagliano & Filho, 2012, p. 368) 

 

O ensinamento de Gagliano & Filho acima exposto é confirmado pelo 

artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, por ele citado, veja-se: 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 
importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem 
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
utilização e riscos. (grifo nosso) 

 

Dessa forma, depreende-se do artigo 12 do Código de Defesa do 

Consumidor acima transcrito, que a pessoa jurídica construtora atuante no mercado 

de consumo responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de 

culpa, por todos os defeitos de projeto, construção, montagem e por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e riscos do produto. 

A pessoa jurídica construtora, somente não será responsável pelo 

produto quando provar que houve uma das hipóteses previstas no artigo 12, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor, veja-se: 

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será 
responsabilizado quando provar: 
I - que não colocou o produto no mercado; 
II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 
III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

 

No caso em comento, trata-se da construção de edificações para 

serem vendidas no mercado de consumo, sendo essas edificações bens duráveis. 

Assim, o direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 

90 (noventa) dias contados da entrega do bem, nos termos do artigo 26, do Código 

de Defesa do Consumidor, veja-se: 

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 
caduca em: 
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não 
duráveis 
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 
duráveis. 
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva 
do produto ou do término da execução dos serviços. (grifo nosso) 
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Já quando se tratar de vício oculto, o prazo decadencial será de 

noventa dias, só que contados do momento em que ficar evidenciado o defeito, nos 

termos do artigo 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, veja-se: “§ 3° Tratando-

se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado 

o defeito”. 

Quanto a prescrição a pretensão à reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço, têm-se 5 (cinco) anos contados a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa 

do Consumidor, veja-se: 

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 
Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano 
e de sua autoria. 

 

Nesse sentido é a jurisprudência: 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL.VÍCIO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRETENSÃO DIRECIONADA CONTRA A 
CONSTRUTORA RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL. 
REJEIÇÃO. DECADENCIA. ART. 26 DO CDC, NÃO INCIDÊNCIA. VÍCIO 
AFETO À SOLIDEZ E SEGURANÇA DO EMPREENDIMENTO. PRAZO 
DECADENCIAL QUINQUENAL. ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL. CDC E 
CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 
PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO. 
MÁ EXECUÇÃO DA OBRA.AREA COMUM. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Em relações consumeristas a 
responsabilidade dos fornecedores e solidária, tendo em vista que, consoante 
dispõe o parágrafo único do artigo 7º do CDC, de forma que pode o 
consumidor Intentar sua pretensão contra todos os que estiverem insertos na 
cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do produto no mercado 
de consumo, o que denota a plena responsabilidade da empresa responsável 
pela edificação de empreendimento imobiliário para ocupar o pólo passivo da 
ação que objetiva a reparação de danos por vício do produto. 2. O prazo 
decadencial de 90 dias previsto no art. 26 do estatuto consumerista é 
decadencial, e volvido à pretensão constitutiva derivada de vícios de 
fácil constatação no produto, não se aplicado aos vícios ocultos, que se 
revelam somente durante a fluência do prazo legal e contratual de 
garantia conferido ao consumidor. 3.Na hipótese, não se tratando de 
vício de fácil constatação, mas sim de defeito estrutural que 
compromete a segurança e a regular fruição do empreendimento 
imobiliário, tanto que o condomínio autor foi autuado pela 
administração pública local pelo defeito imputado à construtora ré, não 
incide o prazo decadencial de 90 dias previsto no Código de Defesa do 
Consumidor, estando a pretensão deduzida submetida tão somente ao 
prazo prescricional de cinco anos definido no art. 618 do Código Civil. 
4.Havendo a constatação de vício que comprometa a solidez e à 
segurança do imóvel dentro do decurso do prazo de garantia previsto 
nos art. 618, caput, do CC/2002, a responsabilidade do construtor é 
objetiva, máxime em se tratando de relação de consumo, ante ao que 
dispõe o art. 12, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.5. A 
constatação de que determinado vício de construção compromete à 
solidez e segurança do empreendimento imobiliário, não exige a 



MORAES, R.I.; MIRANDA, A.V.J.R.; GIROTO, P.C.; NAVES, F.C.G.. Da Responsabilidade Civil do ... 

 Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume V. Número 1. Ano 3 - 2016/1 - ISSN 2358-6079 238 

demonstração de que o defeito compromete suas condições estruturais, 
mas sim que o problema, derivado da ação do construtor, impede a 
plena habitabilidade e fruição da edificação. 6. Na hipótese, não pairam 
dúvidas de que o vício constatado na área comum do condomínio afeta 
a solidez e a segurança do empreendimento objeto do litígio, já que 
representa falha no isolamento acústico de sala de máquinas, que 
resultou na lavratura de auto de infração contra o condomínio pelo 
Distrito Federal, de forma que, caso não solucionado, poderia resultar, 
inclusive, na interdição parcial do empreendimento. 7. Tratando-se de 
responsabilidade objetiva, caberia à ré a apresentação de prova de fato 
excludente de sua responsabilidade, o que não se divisa na hipótese, 
pois não há que se falar em excludente de responsabilidade por perda 
de garantia, pelo fato de o defeito ter sido reparado por terceiro 
contratado pelo autor, já que esse fato se deu em função da inércia da 
apelante em promover a resolução do problema, e ante a urgência que 
a medida exigia, já que o empreendimento era alvo de ação fiscalizatória 
do Distrito Federal. 8.Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e a 
prejudicial de decadência ventiladas no apelo. No Mérito, recurso conhecido 
e desprovido.  
(TJ-DF - APC: 20140111623230, Relator: ALFEU MACHADO, Data de 
Julgamento: 06/05/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 
DJE: 08/05/2015. Pág. 200). (grifo nosso) 

 

Ressalte-se, que muito embora em eventual responsabilização, seja 

os bens da pessoa jurídica executados e não os de seus sócios, poderá haver a 

critério do juiz, a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, poderá os bens 

dos sócios serem executados, conforme hipóteses enumeradas no artigo 28 do 

Código de Defesa do Consumidor, veja-se: 

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade 
quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de 
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 
social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, 
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração. 

 

3.5 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENGENHEIRO CIVIL EMPREGADO  

 

O profissional engenheiro civil contratado pelo regime da CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalho), como qualquer outro profissional, é a pessoa 

física, que contratada, presta serviços de natureza não eventual com pessoalidade, 

com subordinação e mediante salário, nos termos do artigo 3º da CLT, veja-se: 

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 
salário. 
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à 
condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. 
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A responsabilidade do profissional contratado pelo regime da CLT (Consolidação das 

Leis do Trabalho) para com a empresa, é prevista no artigo 462 do mesmo diploma 

legal, veja-se: 

Art. 462 - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários 
do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositvos 
de lei ou de contrato coletivo. 
§ 1º - Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, 
desde de que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de 
dolo do empregado. (grifo nosso) 

 

Dessa forma, o empregado que agir com dolo, causando algum tipo 

de dano a empresa, pode ter desconto em seu salário na forma do artigo 462 da CLT, 

acima transcrito. Nesse sentido é a jurisprudência dominante: 

DESCONTOS INDEVIDOS. Na forma do artigo 462 da CLT, é possível o 
desconto no salário do empregado quando este resulta de adiantamentos, 
dispositivos de lei ou de convenção coletiva, sendo certo ainda que, 
conforme dispõe o parágrafo 1º deste mesmo dispositivo, em caso de 
dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que esta 
possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do 
empregado. (TRT-1 - RO: 00013101320125010343 RJ, Relator: Claudia de 
Souza Gomes Freire, Data de Julgamento: 08/04/2014, Nona Turma, Data de 
Publicação: 14/05/2014). (grifo nosso) 

 

Insta notar que se o profissional engenheiro civil empregado, assumir 

a responsabilidade técnica sobre a obra de propriedade da empresa empregadora, irá 

assumir a responsabilidade perante o Conselho Fiscalizador da profissão, CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), podendo também, nesse caso, ser 

responsabilizado civilmente, nos termos da jurisprudência pátria. 

4 CONCLUSÃO 

 

Após vasta pesquisa da doutrina e jurisprudência, conclui-se que a 

Responsabilidade Civil do profissional engenheiro civil sempre está ligada a existência 

de um contrato, que o torna devedor no sentido de fazer ou dar a coisa. 

A responsabilidade civil do profissional engenheiro civil autônomo 

construtor e pessoa jurídica autorizada a construir, quando contratam por empreitada 

global, é objetiva, sendo que se estende do início da construção até a entrega, 

devendo depois desta, garantir a obra pelo prazo de garantia de 5 (cinco) anos, 

observado o prazo prescricional de 180 (cento e oitenta) dias contados do 

aparecimento do vício ou defeito. 
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O profissional engenheiro civil autônomo que realizar contrato de obra 

por administração responderá nos termos da lei civil, de forma subjetiva, com as 

regras aplicáveis aos contratos de empreitada de forma subsidiária, o que coaduna 

com o previsto no artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, que reza ser 

a responsabilidade dos profissionais liberais subjetiva. 

O empresário da construção civil, que registrou pessoa jurídica 

construtora atuante no mercado de consumo responde objetivamente, ou seja, 

independentemente da existência de culpa, por todos os defeitos de projeto, 

construção, montagem e por informações insuficientes ou inadequadas sobre a 

utilização e riscos do produto. Vale ressaltar, contudo, que eventuais requisições de 

bens recairão primeiramente sobre os da empresa e somente em alguns casos poderá 

haver desconstituição da personalidade jurídica, com a requisição dos bens pessoais 

dos sócios. 

A responsabilidade do profissional engenheiro civil empregado pelo 

regime celetista (Consolidação das Leis do Trabalho) é restrita ao previsto nesse 

diploma legal e limita-se às relações com a empresa, como em qualquer outra relação 

de trabalho, a não ser que assuma a Responsabilidade Técnica sobre a obra de 

propriedade da empresa, caso em que poderá responder na esfera cível, conforme 

jurisprudência pátria e perante o Conselho Fiscalizador da profissão, Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 

Por fim, conclui-se que de maneira geral a responsabilidade do 

engenheiro tem como fato gerador um contrato, que é uma norma jurídica, portanto, 

trata-se de responsabilidade contratual. Da inobservância, ou má-execução desse 

contrato, que traz relação jurídica entre o profissional e seu cliente, obrigando-o a dar 

ou fazer a obra, é que surge o dever de reparar, delineando então, o instituto da 

Responsabilidade Civil.   
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HUNTER, James C. De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de 

liderança e trabalho em equipe - tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Sextante, 
2014. 

 

“De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de liderança e 

trabalho em equipe”, escrito por James C. Hunter e traduzido por Vera Ribeiro, é 

dividido em capítulos no qual o autor descreve em sua narrativa os três dias de um 

retiro sobre liderança, com um grupo de sete pessoas que são líderes tanto na vida 

pessoal quanto profissional. No primeiro capítulo o autor narra à sensação de fracasso 

que o personagem principal do livro sente por não ter conseguido colocar em prática 

as técnicas de liderança servidora aprendidas no retiro há dois anos, e sentia-se 

envergonhado porque o monge que o ensinou foi um grande empresário de sua 

época. 

No segundo capítulo o autor descreve a volta de (os) outros seis 

personagens ao mosteiro para um novo retiro aonde eles iriam se reencontrar após 

dois anos do último. A partir deste capítulo a narrativa se desenvolve entorno dos três 

dias que estes permaneceram no local. Deste modo, do terceiro ao décimo primeiro 

capítulo são apresentados os acontecimentos do primeiro dia. Neste todos os seis 

relembram os conceitos de liderança que aprenderam anteriormente.  

O terceiro capítulo trás o reencontro dos personagens, momento em 

que eles contam superficialmente o que lhes aconteceu após a experiência do retiro.  

Simeão (o monge) lhes propõe rever os conceitos apreendidos anteriormente, pois 

apenas um dos personagens conseguiu colocar em prática o que aprendeu. 

                                                           
65 Graduada em Adminsitração. 
66 Professora da Faclions. 
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Entre os vários conceitos refletidos está o conceito de liderança como 

“habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem com entusiasmo por objetivos 

identificados como voltados para o bem comum”, desse modo, para ser um líder é 

preciso ter a habilidade de envolver quem está a sua volta. Além disso, definiram 

também que a liderança está ligada à responsabilidade, a influência, a habilidade, a 

autoridade, ao serviço e ao amor.  

Com relação a ligação da liderança a responsabilidade, o livro destaca 

que é preciso ter cuidado, por esta envolver outras pessoas. Quando se assume um 

cargo de liderança em uma organização ou até mesmo assume uma relação com 

outra pessoa, esta foi de livre e espontânea vontade. Organizações saudáveis 

possuem em seu quadro de colaboradores vários líderes, que assumem a 

responsabilidade pelo sucesso ou fracasso das atividades. 

O grupo destacou, também, que todas as pessoas ao longo da vida 

influenciam ou são influenciados por outras pessoas, como por exemplo, os pais, 

professores, amigos, vizinhos, entre outros. Independentemente se tem ou não um 

cargo de liderança dentro de uma empresa ou do meio social que se está inserido, 

este pode exercer uma influência positiva ou negativa. 

A liderança, neste contexto, é uma habilidade de influenciar e inspirar 

as pessoas que estão a sua volta e que se adquire ou aprende ao longo da vida 

pessoal e profissional. Uma vez que a liderança é uma habilidade adquirida, aprendida 

não pode ser desenvolvida apenas por meio de livros ou seminários, pois o 

conhecimento tem que ser colocado em prática todos os dias, no cotidiano. 

A liderança também está associada a autoridade, esta última é a 

capacidade de fazer com que outras pessoas realizem determinadas atividades por 

vontade própria mediante a uma influência pessoal. A obra cita também que as formas 

de autoridade é algo próprio de cada pessoa. Se por um lado a liderança é a base 

para a construção da autoridade, por outro a liderança também está associada ao 

serviço.  

Por meio do serviço é possível identificar e atender as necessidades 

legítimas das pessoas, e é natural que estas se sintam gratas e retribuam do mesmo 

jeito, servindo. Deste modo, servir é atender as necessidades e não as vontades 

simplesmente. O significado de vontade é o desejo que não leva em consideração as 

consequências. Já as necessidades “é um requisito físico ou psicológico legítimo para 

o bem-estar de um ser humano”.  



OLIVEIRA, M.V.; MOTA, R.D.. RESENHA - De volta ao mosteiro: o monge e o executivo falam de... 

 Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume V. Número 1. Ano 3 - 2016/1 - ISSN 2358-6079 245 

O autor afirma que a liderança tem relação também com o amor e o 

define como o ato de dar o melhor de si, que identifica e atende a suas necessidades 

e visa o bem de quem está a sua volta. Ele esclarece que amor não é o que sentimos 

um pelo outro e sim o que fazemos, as atitudes tomadas com os liderados ou no grupo, 

na equipe que se participa. Algumas organizações lidam de maneira equivocada 

quando se trata da palavra amor no ambiente corporativo, e acreditam 

equivocadamente que uma liderança com amor está associada ao incentivo do 

assédio sexual dentro da organização. Mas, para os grandes líderes da história da 

humanidade o ato de amar na liderança é dar aos outros aquilo que se deseja receber, 

assim como agir com empatia. 

No enredo da narrativa o autor relata que nesse mesmo dia os 

personagens conceituam a liderança como sendo diferente de gerenciamento e poder, 

e que pode – se gerenciar coisas, materiais, mas não pessoas. Os gerentes são 

definidos, portanto, como pessoas que não possuem habilidades de liderança e o que 

conseguem é a obediência, a mediocridade e ditam ordens a serem seguidas.  

Neste contexto, o autor faz uma citação sobre o comentário de Henry 

Ford, que diz o seguinte: “Por que é que toda vez que eu peço um par de mãos, elas 

vêm ligadas a um cérebro?”. Para Ford os colaboradores não precisavam pensar, e 

sim, apenas executar as atividades que foram designadas pelo gerente. Ao contrário, 

o verdadeiro líder é aquele que aprendeu a habilidade de conquistar o coração e a 

mente das pessoas, com isso consegue inspirá-los a cumprir com os compromissos 

com excelência. 

Para ser um líder não é preciso usar o poder, nem todos que tem poder 

são líderes. O poder é a “capacidade que alguém tem, por causa de sua posição, de 

forçar ou coagir os outros para cumprirem sua vontade, ainda que eles preferissem 

não fazê-lo”. É ainda, a possibilidade de obrigar uma pessoa ou um grupo fazer a sua 

vontade por meio do medo, da manipulação ou até da dominação.  

O segundo dia do retiro traz formas de se colocar a liderança em prática 

e desenvolver equipes de alto desempenho. Essa é a segunda parte do livro, que 

abrange do décimo segundo capítulo ao décimo nono. 

O primeiro ponto citado no segundo dia do retiro sobre o uso do afago 

e das palmadas no âmbito da liderança. As pessoas que estão sobre a liderança de 

alguém precisam ser reconhecidas pelo trabalho realizado e ter as suas necessidades 

atendidas. E a respeito das palmadas seria a cobrança pelo cumprimento das metas, 
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a busca pelos resultados, ambos acompanhados de formas de aprimoramento 

contínuo. Os líderes servidores usam cuidadosamente essa técnica, pois quando se 

elogia demais os comandados podem achar que não precisam mais de orientação, e 

com relação às palmadas em excesso pode ocorrer um desgaste no relacionamento 

dentro da equipe. 

Outro ponto é o treinamento como uma prática na liderança. O líder é 

aquele que motiva e desenvolve as pessoas que estão sob a sua orientação para 

serem os melhores possíveis e deem o máximo a sua equipe. Essa motivação deve 

vir de dentro das pessoas ao invés de serem por meio de punições e recompensas, 

pois, isso pode até funcionar, mas será temporário. Para uma pessoa se motivar 

verdadeiramente, é preciso dar a elas condições, como: estimular o senso de missão, 

valores, envolvimento.  

Os personagens da obra abordam também o desenvolvimento das 

pessoas por meio da técnica que auxilia o treinamento denominada de três Fs. “O 

primeiro F é de Fundamentos, que significa estabelecer padrões, condutas”. O líder 

precisa definir de forma simples e concisa, quais são as regras que a sua equipe irá 

seguir, porque o que acontecer depois dependera dessa fundamentação.  

O segundo F é de Feedback, após a definição dos padrões a serem 

seguidos pela equipe é preciso que o líder dê um retorno do desempenho de quem 

está sob a sua orientação. Pois, quando um colaborador, ou uma pessoa, está tendo 

um desempenho diferente do estabelecido cabe ao líder mostrar onde pode ser 

melhorado, modificado para que este entre nos padrões estabelecidos. Assim como, 

quando a conduta do indivíduo está dentro dos padrões, torna-se necessário também 

o seu reconhecimento. O feedback serve não apenas para chamar a atenção, mas 

também para reconhecer o bom desempenho. Este deve ser feito direto, no momento 

oportuno e com muita franqueza. 

O terceiro F significa Fricção ou atrito. E ocorre quando o resultado da 

equipe está abaixo do padrão necessário pelo líder. Para se eliminar os atritos é 

necessário montar um plano de ação com ferramentas corretivas. 

O autor cita os três Es, como ferramentas corretivas da defasagem, que 

são: estabelecer a defasagem, explorar as razões da defasagem e eliminar a 

defasagem. O estabelecimento da defasagem é o passo mais importante por conta 

do reconhecimento que há um problema a ser corrigido. Assim, explorar as razões da 

defasagem, é saber o que levou a defasagem, e para isso é necessário o envolvimento 
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tanto do líder quanto do subordinado na busca das causas do atrito. Para que o 

terceiro E aconteça é imprescindível que haja um plano de ações, com o detalhamento 

dos comportamentos passíveis de mudanças, como as datas, os horários das 

reuniões de acompanhamentos e também as consequências, se a defasagem não for 

corrigida. 

Para se considerar um líder como excelente, é indispensável que este 

tenha compromisso com o aprimoramento contínuo e a excelência. É por meio de sua 

própria excelência e disposição de crescer e aprimorar, que este inspira seus liderados 

a crescerem e dar o melhor de si para a equipe.  

O autor reflete ainda, que para determinadas pessoas o líder humilde é 

uma pessoa fraca, sem poder de influência, de inspiração, passiva que permite 

anarquia na equipe. Contudo, o líder humilde é entendido nesta obra como uma 

pessoa forte, determinada, que não tem pensamentos negativos, e, que possui pouco 

tempo para pensar em si, pois está concentrado nas necessidades da organização e 

da equipe. 

Nesse capítulo, o caráter é considerado como parte da liderança e que 

o mesmo é flexível e mutável. O senso do certo ou errado, responsável ou 

irresponsável, paciente ou impaciente se desenvolve conforme há o amadurecimento 

moral, isso ocorre por meio das escolhas feitas e das consequências dessas escolhas. 

O autor destaca também o controle como outro elemento fundamental 

no verdadeiro líder. Não perder o controle sobre a sua equipe descontando em todos 

as suas frustrações pelo que está acontecendo ou aconteceu. A postura correta de 

um líder é perceber a defasagem, e saber como lidar com as suas responsabilidades 

e mostrar para sua equipe que cada um possui responsabilidades pelo sucesso ou 

fracasso do grupo. E, que uma crise pode ser a oportunidade para o crescimento e 

desenvolvimento de todos. 

O terceiro e último dia dos personagens no mosteiro é voltado para uma 

reflexão sobre a construção de uma comunidade dentro de uma organização, da 

família e amigos objetivando o alto desempenho. Essa parte vai do capítulo vinte ao 

vinte e sete. 

O capítulo vinte mostra a história do mosteiro onde acontece o retiro e 

um fato que aconteceu com os monges anos antes ganha destaque. O mosteiro não 

conseguia atrair novos membros e estava se tornando uma comunidade agonizante, 

por conta da deterioração dos princípios fundamentais. O líder dos monges procurou 
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o rabino em busca de conselhos para os problemas que estavam acontecendo no 

mosteiro, mas o rabino disse que não tinha nenhum conselho para ele. Contudo, o 

rabino disse uma coisa que deixou todos os monges intrigado e sem saber o 

significado, passaram a refletir sobre o fato e mudaram algumas atitudes deles. Com 

o passar do tempo os visitantes notaram essas mudanças que estavam acontecendo 

no mosteiro e passaram de uma comunidade agonizante para uma comunidade 

próspera. 

No capítulo seguinte são discutidos os pontos de vista de cada 

personagem sobre a história que ouviram fazendo uma relação com o que eles tinham 

conversando durante o retiro. Com isso o autor refere que as equipes de alto 

desempenho precisam da combinação de bons líderes com a prática de uma cultura 

de excelência e carinho uns com os outros.  

O autor afirma que a organização é formada por duas ou mais pessoas 

juntas para a realização de um objetivo. Diz também que os princípios de liderança, 

cultura e comunidade pode ser relacionado a qualquer organização, incluindo família, 

empresas, casais, entre outras. E, define a cultura como um conjunto de hábitos e 

atitudes que determinam o modo que nos comportamos na organização, sendo que a 

cultura é como fazemos as coisas. Já a comunidade é definida como um ambiente em 

que as pessoas aceitam as diferenças, resolvem os seus conflitos ao invés de evita-

los, assumem responsabilidades pelo grupo, desse modo, a comunidade é onde as 

pessoas possam ser elas mesmas. 

Ainda nesse capítulo o autor afirma que para se construir uma 

comunidade saudável existe um processo em que os grupos passam para chegar a 

ela. Este é constituído pelo: fingimento, fricção, formação e funcionamento. Esse 

processo se inicia com o estágio do fingimento, é o estágio em que os grupos fingem 

estar unidos, sem diferenças reais de opiniões, ideias ou visões de mundo. Para 

identificar esse estágio existe três sintomas sendo eles: evitar conflitos, a conversa 

sobre generalidades e o último o tédio. O sintoma mais claro para identificar esse 

estágio é quando o grupo evita os conflitos que possam causar desconforto entre os 

membros do grupo, e seus membros usam a regra do bom anfitrião. 

Quando os grupos começam a demonstrar o último sintoma do 

fingimento, inicia-se os atritos necessários para que os sujeitos entrem no próximo 

estágio do desenvolvimento, o da tormenta ou fricção. Sendo que nessa fase as 

máscaras, as diferenças veem à tona, mas as diferenças e as discordâncias são 
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comuns também para grupos saudáveis e não apenas para grupos em 

desenvolvimento. A principal diferença da briga em um grupo saudável e um em 

desenvolvimento, é que a briga é improdutiva, caótica e os membros não procuram 

compreender o ponto de vista do outro. Assim para se tornarem equipes de alto 

desempenho é preciso aprender a resolver as diferenças que há entre os seus 

membros, a se colocarem no lugar dos outros, praticarem a empatia. 

O terceiro estágio é o da formação ou construção, pois é nele que os 

grupos começam a transformação e se tornam uma equipe saudável. É quando os 

membros da equipe se empenham na busca do seu desenvolvimento. Para que isso 

aconteça é necessário que haja um feedback, informações sinceras que auxiliam no 

desenvolvimento de cada integrante da equipe. 

Hunter cita uma frase de Phil Jackson, um treinador de basquete da 

NBA que exemplifica o último estágio do desenvolvimento de grupo. Jackson diz que 

“Criar um time de sucesso exige que os indivíduos envolvidos abram mão de interesse 

pessoal em prol do bem comum, para que o todo seja mais do que a soma das partes”. 

Assim, para construir uma equipe eficiente, de sucesso é preciso que os membros da 

mesma se envolvam e abrem mão de propósitos individuais para o bem do grupo. 

No penúltimo capítulo o autor traz dicas para a construção de 

comunidades, como por exemplo, assumir a responsabilidade pelo sucesso do grupo, 

eliminação de barreiras, formar um grupo só de líderes, entre outros. Ainda afirma que 

as organizações que são eficientes possuem duas coisas cruciais, sendo elas: uma 

grande liderança e uma grande cultura. E, no último capítulo os personagens retornam 

suas vidas, suas casas e seus trabalhos, mas agora possuem ferramentas para 

lidarem com os problemas que deixaram antes de irem para o retiro e com os que 

possam aparecer durante a construção da comunidade em suas empresas e nas suas 

famílias. 

De modo geral, o autor chama a atenção dos leitores para a importância 

da liderança para a construção da comunidade. E, por meio de uma história vivida ao 

longo de três dias no mosteiro, os distintos personagens da trama relatam as 

dificuldades vividas após a aprendizagem dos princípios da liderança. Estas mesmas 

dificuldades são vivenciadas pelas pessoas na vida real. O autor demostra domínio 

do tema e traz ao longo de sua obra uma leitura do papel de liderança intercalada com 

reflexões de grandes líderes da história.  A obra apresenta um equilíbrio na quantidade 

de capítulos e na sua divisão em partes.  
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Para concluir, trata-se de um livro envolvente e com leitura atraente. É 

indicado para adolescentes, jovens, adultos e idosos. No campo acadêmico é leitura 

sugerida para estudantes, professores, pesquisadores, distintas áreas, com destaque 

para os cursos de administração, gestão de pessoas, entre outros. E, no meio 

profissional é essencial para todos níveis, desde o operacional, até a alta esfera de 

tomada de decisões.  O período vivenciado pelos personagens no mosteiro 

proporciona aos leitores uma imersão no desejo de atingir a excelência na liderança. 
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