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APRESENTAÇÃO 

 

A Edição 7 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 “O Direito atuando no auxílio à Preservação dos Patrimônios 

Culturais e Históricos”, a autora Isabella de Faria Bretas discute a respeito de como a 

ciência do Direito auxilia na prática da preservação de Patrimônios Culturais e 

Históricos, os quais influenciam na identidade de cada grupo ou comunidade e são 

resultados das relações sociais ali presentes. 

O autor Fernando da Rocha Rodrigues, reflete no texto “O Catolicismo 

Rústico Modernizado em Goiás e sua imbricação com a Modernização Capitalista e 

sua lógica de mercado” acerca das transformações da cultura popular, expressa pelo 

catolicismo rústico em Goiás e sua imbricação com a modernização capitalista e o 

mercado religioso, este trabalho tem como ponto de partida a modernização rural e as 

metamorfoses do catolicismo rústico, em Goiás, na segunda metade do século XX. 

No artigo “A Relação Professor-Aluno na sala de aula do Ensino 

Superior” os autores Bolívar de Oliveira e Sousa, Ednamar Fátima de Urzêdo Vitória, 

Ivany Rosa da Silva e Liberato Silva dos Santos destacam de que forma o aprendizado 

discente, no ensino superior, é afetado pelo relacionamento professor-aluno e quais 

são as ações docentes que melhor promovem esse aprendizado diante das novas 

exigências de uma sociedade em constante transformação. 

As autoras Vanessa P. Policena e Gislaine Cristina Pereira, no texto 

“A importância do desenvolvimento de equipe frente à mudança organizacional” 

apresentam uma análise crítica do processo de treinamento e desenvolvimento de 

equipe de RH de uma empresa de pequeno porte prestadora de serviços terceirizados 

de recursos humanos que identificaremos como “Y”, no qual vem atravessando por 

algumas mudanças nos últimos anos, influenciando diretamente na cultura 

organizacional e no comportamento das pessoas.   

No texto “Planejamento Estratégico de eventos e o desenvolvimento 

do turismo: uma análise da contribuição da Copa do Mundo 2014” as autoras Kezya 

Silva Coelho Lima, Giovanna Adriana Tavares Gomes e Victória de Melo Leão 

propõem a analisar as ações pensadas e tomadas pelo Ministério do Turismo em 
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relação ao planejamento estratégico para a Copa do Mundo 2014 através do estudo 

de documentos divulgados pelo mesmo. 

Os autores Kelem do Espirito Santo Gonçalves Dias, Goiacymar 

Campos dos S. Perla e Ronney Francisco de Miranda, no texto “Ressocialização do 

menor infrator” apresentam uma pesquisa destinada exclusivamente à 

ressocialização do menor infrator na qual reflete-se sobre possíveis alternativas para 

melhoria da situação atual no Brasil. 

No artigo “Penas Alternativas: uma nova visão do Direito Penal”, os 

autores Neyvaldo Melo Ramos, Goiacymar Campos dos Santos Perla, Ronney 

Francisco de Miranda e José Moacir dos Santos abordam sobre a substituição da 

pena privativa de liberdade, por penas alternativas de ressocialização do indivíduo 

que comete crimes de menor potencial ofensivo, com pena menor do que quatro anos. 

Os autores Ketlin Rodrigues de Souza, Carolina Martins Duarte, 

Rosiane Dias Mota, Oyama Rodrigues da Silva e Renato Silva Marins apresentam no 

artigo “O Agronegócio em Goiás: análise de campanha publicitária” explicam que as 

campanhas publicitárias podem proporcionar além da informação obtida por meio da 

primeira leitura de imagem, elas têm o poder de persuadir e levar o público-alvo de 

uma campanha, a se interessar pelo produto apresentado. Neste contexto eles 

apresentam um estudo a respeito da estruturação e estratégias utilizadas nas 

campanhas publicitárias veiculadas em uma revista, na mídia impressa. 

No texto “Eficácia legal da guarda compartilhada no combate a 

alienação parental” os autores Rubens Batista Teles, Alecssandro Regal Dutra, Ana 

Valéria de Jesus Ribeiro Miranda, Marcelo Catelli Abbatepaulo e Erick Ally Santana 

Faria destacam sobre a temática da guarda compartilhada em um novo modelo de 

responsabilidade parental. Neste sentido os autores concentraram 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 Alessandra de Lima Guimarães, Goiacymar Campos dos 

Santos Perla e Ronney Francisco de Miranda, no artigo “A Lei Maria da Penha (Lei Nº 

11.340/2006) e a importância do Cevam – Centro de Valorização da Mulher na 

proteção das vítimas de violência” fazem uma análise da Lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340/2006) e a importância do CEVAM na proteção das mulheres vítimas de 

violência. 
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No texto “União Estável X Namoro Qualificado” os autores Patrícia 

Alves Belo, Ana Valéria de Jesus Ribeiro Miranda, Marcelo Catelli Abbatepaulo, Erick 

Ally Santana Faria e Alecssandro Regal Dutra fazem uma análise sobre a união 

estável e namoro qualificado, com o objetivo de demonstrar a diferença entre o 

namoro qualificado e a união estável através das características de cada instituto, com 

base no artigo 226, § 3º da Constituição Federal, e no artigo 1.723 do Código Civil, na 

doutrina e nas decisões jurisprudências a respeito do tema. 

Os autores Elidio Costa e Silva e Alecssando Regal Dutra, no texto 

“Violência intrafamiliar contra pessoa idosa na Cidade de Anápolis-Go” abordam a 

questão da violência intrafamiliar contra idoso. Para os autores tal violência não pode 

ser definida apenas com agressões físicas, mas também por omissões, ações que 

prejudiquem a integridade física, emocional da vítima. 

No artigo “As modalidades de empréstimos pessoa física em um 

banco múltiplo na cidade de Goiânia” os autores Alessandra Silva Souza, Tânia Maria 

De Andrade, Wagner Pedro De Morais e Leandro Ilídio Da Silva apresentam uma 

análise das modalidades de empréstimos oferecidas por um banco múltiplo na cidade 

de Goiânia. 

Os autores Leibson Teixeira Da Silva, Ana Valéria de Jesus R Miranda 

e José Moacir dos Santos, no artigo “O empoderamento da mulher nas relações de 

trabalho” mostraram aspectos relacionados ao empoderamento da mulher e as 

mudanças ocorridas com a presença feminina no mercado de trabalho e a forma do 

direito e sua evolução a partir da inserção desta em cargos expressivos da economia, 

além de abordam quais as leis que a mulher trabalhadora dispõe em benefício próprio, 

as igualdades de homens e mulheres perante as Leis trabalhistas. 

No artigo “Direitos e deveres dos companheiros na União Estável”, os 

autores Luziene Carvalho De Melo Nogueira, Alecssandro Regal Dutra e Ana Valéria 

de Jesus Ribeiro Miranda refletem sobre que a função social da família advém do 

direito brasileiro, na qual vem amparar a tutela jurisdicional de cada pessoa na qual 

vive uma nova união. Neste ínterim a reflexões apresentadas pelos autores concluem 

que a união estável, assim como casamento civil, integra a base da sociedade e tem 

especial proteção do estado. 

Os autores Marcelo Oliveira Queiroz, Tércia Duarte Almeida, Gil 

Eduardo Morato e Rosiane Dias Mota, destacam no texto “Estudo Das Ações Do Pa 

– Portugal (Ponto De Apoio Da Av. Portugal): as formas que contribuem para a 
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diminuição dos acidentes de trânsito” que os dados coletados não são tratados e o 

departamento não repassa nenhuma informação aos demais PA’s para balizamento 

das atividades setorizadas. 

No artigo “Atendimento Ao Cliente: estudo de caso em um 

supermercado e papelaria na cidade de Goiânia” os autores Dayane Silva, Tânia 

Maria de Andrade, Renato Silva Martins, Isis Moreno de Farias Borges e Oyama 

Rodrigues da Silva apresentam uma análise sobre o atendimento prestado no 

Supermercado e Papelaria Cinco Estrelas e realizam uma reflexão sobre o grau de 

satisfação dos clientes com relação ao atendimento recebido. 

Os autores Jurandir Souza de Jesus, Rosiane Dias Mota, Priscila 

Carolina Giroto e Arédio Teixeira Duarte, descrevem no artigo “Percepção do corpo 

discente e docente do curso de direito da Faculdade Lions sobre o Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação” afirmam que a partir da 

década de 1930 implantou-se o sistema de ensino superior no Brasil. Todavia, os 

autores afirmam que ao longo dos anos este passou por várias modificações que 

foram influenciadas pelas reformas institucionais e transições políticas. Concluindo 

que atualmente, a sociedade possui um maior acesso ao ensino superior, no entanto, 

passaram a entrar nos cursos superiores alunos com uma formação deficiente. 

 

Boa leitura! 

Conselho Editorial 
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O DIREITO ATUANDO NO AUXÍLIO À PRESERVAÇÃO DOS 

PATRIMÔNIOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 

Isabella de Faria Bretas1 

RESUMO 
O texto apresentado encontra-se inserido na discussão a respeito de como a ciência 
do Direito auxilia na prática da preservação de Patrimônios Culturais e Históricos, os 
quais influenciam na identidade de cada grupo ou comunidade e são resultados das 
relações sociais ali presentes. Ainda que, atualmente, práticas festivas e demais 
manifestações ligadas à cultura de um povo, possam movimentar o comércio e o 
turismo, como é o caso dos Kalunga, no Estado de Goiás, o Direito deve propor ações 
para que determinadas características se perpetuem, principalmente, no que se refere 
à edificações, objetos e outros bens materiais, além das próprias práticas cotidianas 
entre os indivíduos daquela comunidade. É possível observar a existência de uma 
variedade relevante de instrumentos e mecanismos legais e judiciais de promoção, 
proteção e preservação dos bens patrimoniais, além de órgãos Federais, Estaduais e 
Municipais cuja função é exatamente garantir que se cumpram tais exigências 
normativas. A ação popular encontra-se, possivelmente, como a mais eficaz de todas 
as medidas desde que inserida em discussões sobre Educação Patrimonial para 
maior conhecimento da população sobre formas legais de atuação e preservação de 
suas culturas e histórias. 
Palavras-chave: preservação, bens patrimoniais, mecanismos legais. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

No âmbito da linguagem cotidiana a palavra patrimônio significa 

propriedade. Segundo o dicionário Aurélio (2012), ao defini-la, diz: herança paterna; 

bens de família; dote dos ordenados; riqueza; complexo de bem, materiais ou não, 

direitos, ações, posse e tudo o mais que pertença a uma pessoa ou empresa e que 

seja suscetível de apreciação econômica. Complementando essa ideia, o patrimônio 

definido por Barreto (2000, p. 11) é o “conjunto de todos os utensílios, hábitos, usos e 

costumes, crenças e formas de vida cotidiana de todos os segmentos que 

compuseram e compõem a sociedade”. 

                                                           
1 Aluna do doutorado no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás e Professora do curso de 
Direito da Fundação Educacional de Goiás (Faclions). 
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Em outras interpretações, para além de simples propriedade, o 

Patrimônio Cultural de um povo é formado pelo conjunto de saberes, fazeres, 

expressões, práticas e seus produtos, “que remetem à história, à memória e à 

identidade desse povo [...] ou seja, são os valores, os significados atribuídos pelas 

pessoas a objetos, lugares ou práticas culturais que os tornam patrimônio de uma 

coletividade” (BRAYNER, 2007, p. 12-13). Ampliando ainda mais o conceito, entende-

se, atualmente, que são patrimônios:  a vida, o corpo, a linguagem, as “coisas” 

(arquitetura, artesanato, música, literatura, costumes, modos de fazer algo, ...), os 

sonhos, as lendas, os “causos”, as histórias, etc. 

No que se refere ao Direito propriamente dito, a Constituição Federal 

de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou legalmente a noção de Patrimônio 

Cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial 

além de estabelecer outras formas de preservação. O Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN), órgão do Ministério da Cultura, ligado ao Governo 

Federal, reconhece que os Bens Culturais de Natureza Imaterial, dizem respeito: 

às práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios 
e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, 
musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que 
abrigam práticas culturais coletivas). [...] O Patrimônio Cultural é transmitido 
de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos 
em função de seu ambiente e de sua interação com a natureza e de sua 
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo 
para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. É 
apropriado por indivíduos e grupos sociais como importantes elementos de 
sua identidade (IPHAN, 2016, s/n)   

 

 

 Esse conceito leva em conta a heterogeneidade, os modos de 

vida e o cotidiano, pautado na memória e nas relações sociais, atribuindo a elas 

valores e significados. É a partir do cotidiano que os indivíduos tecem relações e dão 

sentido à sua existência coletiva, sendo o Patrimônio Cultural entendido como aquilo 

que é compartilhado por experiências comuns, significados pelo cotidiano e pela 

vivência (ALMEIDA, 2012).  

Nesse sentido, compreendendo do que se trata os chamados 

Patrimônios Culturais, torna-se mais fácil aplicar a legislação vigente e os 

instrumentos normativos que regem, preservam e protegem esses elementos 

identitários de um povo. 
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2 OS PATRIMÔNIOS E SUAS SUBDIVISÕES 

  

A noção de patrimônio como “propriedade coletiva”, juntamente com 

as ideias de “nação” e “cidadania”, foi produzida no final do século XVIII no período 

em que ocorria a Revolução Francesa. Nesse contexto, a história e a arte francesas 

foram apropriadas pelos revolucionários como instrumentos de construção de uma 

representação da nação que se forjava. Isso aconteceu porque, mediante o desejo do 

revolucionário de se destruir obras de arte, castelos, templos e objetos pertencentes 

à nobreza e ao clero, alguns intelectuais franceses se pronunciaram contra esta 

atitude, argumentando que tais bens possuíam um valor histórico que ia além da 

simples história dos reis, já que contavam a história da França em sua totalidade, 

devendo, portanto, ser preservados (BRAYNER, 2007). 

 Nessa perspectiva, os bens que passaram a compor os diferentes 

“patrimônios histórico e artístico nacionais” foram sempre selecionados a partir de um 

“valor nacional” fundamentado no sentimento de pertencimento a uma comunidade 

que, por sua vez, deu origem ao Estado-Nação moderno. O “patrimônio histórico-

cultural” surgiu no Ocidente, enfim, como elemento legitimador da identidade nacional. 

 A delimitação do patrimônio histórico-cultural e artístico garante a 

preservação e o contato com os símbolos de uma comunidade fortalecendo os laços 

de memória, cultura e identidade entre os membros. Todavia, as formas de 

interpretação dos diferentes patrimônios culturais de um povo não são fixas, se 

modificando constantemente ao longo do tempo, de modo que os diferentes grupos 

sociais vão sempre reelaborando as antigas significações para produzir através desta 

mudança, novas identidades coletivas. 

 Esse processo de reinterpretação dos significados do patrimônio 

histórico-cultural é um dos mais importantes motivos da existência dos bens culturais, 

haja vista que, se houver preservação dos símbolos da história de um povo, a memória 

sobre os acontecimentos, princípios ou grupos sociais, que em um determinado 

período histórico tenham sido interpretados e representados negativamente, pode, 

num outro contexto, ser reelaborada. Considerando, portanto, que o patrimônio 

cultural agrega, ao mesmo tempo, valor, interesse, história, informação e cultura, além 

dos aspectos correspondentes às origens de um povo, é difícil defini-lo com exatidão. 

Segundo o IPHAN, independentemente dos mais diversos significados que possam 

ser atribuídos a uma manifestação ou bem cultural, considera-se patrimônio aquele 
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que é reconhecido pelo grupo social como referência de sua cultura, de sua história, 

algo que está presente na memória das pessoas do lugar e que faz parte do seu 

cotidiano. Brayner (2007), explica: 

 

O patrimônio cultural de uma sociedade é também fruto de uma escolha que, 
no caso das políticas públicas, tem a participação do Estado por meio de leis, 
instituições e políticas específicas. Essa escolha é feita a partir daquilo que 
as pessoas consideram ser mais importante, mais representativo de sua 
identidade, da sua história, da sua cultura (BRAYNER, 2007, p. 13). 

 

 

 Dessa forma, para que, tanto os agentes do Direito quanto os 

próprios cidadãos comuns moradores e representantes do local possam atuar de 

maneira consistente na preservação dos patrimônios, algumas divisões desses bens 

são necessárias ser conhecidas. 

 

2.1 – Bens Naturais 

 Os bens ou patrimônios naturais são aqueles não produzidos pelo 

homem mas que foram assimilados ao longo do tempo, servindo de referências e 

influenciando culturalmente o ser humano. Como exemplo tem-se os rios, as 

cachoeiras, as matas, serras, montanhas, entre outros. 

 

2.2 – Bens Materiais / Bens Tangíveis 

 Os patrimônios e/ou bens materiais tangíveis são aqueles 

concretos, possíveis de serem tocados e manuseados, como por exemplo, estruturas 

arquitetônicas, mobiliários, quadros de imagem, etc. 

 Cada sociedade tem a sua própria maneira de transformar o 

espaço em que vive, realizar trabalhos e produzir objetos, utensílios, edificações, que 

são úteis no dia-a-dia dos moradores. Muitos objetos já foram tomados como 

representativos de uma cultura, como a porcelana chinesa ou a cerâmica marajoara, 

no caso do Brasil. Para produzir esses objetos é necessário algum conhecimento e 

aprendizado e eles são a testemunha de que esse “saber” foi transmitido por alguém. 

 Enfim, pode-se dizer que a cultura material representa uma 

determinada sociedade e/ou um grupo específico. Ela permite que os estudiosos 

atuais possam conhecer e interpretar as histórias e modos de vida de povos antigos, 

que já não habitam mais o país. 
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2.3 – Bens Imateriais / Bens Intangíveis 

 São as representações da cultura que, mesmo acontecendo em 

espaços e lugares, não podem ser tocadas fisicamente, mas somente apreendidas 

pela capacidade sensorial por meio dos sentidos do corpo humano. São as referências 

culturais de um grupo social, comunidade, povo ou nação – as práticas, as formas de 

ver e pensar o mundo, as cerimônias, celebrações e festas religiosas, as danças, as 

músicas, as lendas, os contos, histórias, causos, brincadeiras, modos de ser e fazer 

de um povo, as formas de expressões, os lugares e espaços onde se reproduzem 

práticas culturais coletivas. 

 Com a publicação do Decreto número 3.551, em 4 de agosto de 

2000, instituiu-se o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou-se o 

Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, os quais vêm implementando políticas 

públicas voltadas para o reconhecimento, a valorização e o apoio sustentável aos 

chamados bens culturais de natureza imaterial. Desde então, ofícios e modos de fazer 

tradicionais, formas de expressão (musicais, coreográficas, cênicas, literárias e 

lúdicas), lugares onde se concentram ou se reproduzem práticas culturais e 

celebrações coletivas passaram a ser, de modo sistemático, objetos de inventários, 

de proposições de registros e de ações ou projetos de salvaguarda. Conforme define 

o artigo 2º da Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ocorrida 

em Paris, no ano de 2003, a expressão patrimônio imaterial designa:  

[...] as práticas, representações, conhecimentos e técnicas – junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são associados – que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 
parte integrante de seu patrimônio cultural. Este Patrimônio cultural imaterial, 
que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas 
comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a 
natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 
continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade 
cultural e à criatividade humana (CURY, 2004, p. 373). 

 

  

Os Bens Imateriais também conhecidos como Intangíveis ou bens 

incorpóreos, são aqueles que não constituem uma realidade física e que não podem 

ser tocados. São as manifestações culturais humanas as quais não podemos tocar, 

mas apreender subjetivamente. O antropólogo Antônio Augusto Arantes (2000, p. 26) 

discorre sobre o tema: 

 

São as artes, os ofícios, as formas de expressão e os modos de fazer. São 
as festas e os lugares a que a memória e a vida social atribuem sentido 
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diferenciado: são as consideradas mais belas, são as mais lembradas, as 
mais queridas. São fatos, atividades e objetos que mobilizam a gente mais 
próxima e que reaproximam os que estão longe, para que se reviva o 
sentimento de participar e de pertencer a um grupo, de possuir um lugar. Em 
suma, são práticas e lugares apropriados pela cultura na construção de 
sentidos de identidade, são o que popularmente se chama de raiz de uma 
cultura. 

 

 Como consequência dos avanços para o reconhecimento das 

tradições populares como imaterial, em 18 de março de 2001, a UNESCO criou o título 

de “Obras Primas do Patrimônio Oral e Intangível da Humanidade”, para homenagear 

alguns espações culturais ou formas de expressão de diferentes regiões do mundo, e 

a cada ano mais obras-primas são acrescidas nesse contexto. Os critérios utilizados 

na seleção desses valores foram as raízes das tradições culturais, a afirmação da 

identidade cultural, a fonte de inspiração e as trocas interculturais, a cultura 

contemporânea e o papel social, a excelência na aplicação das práticas, o testemunho 

único de uma tradição cultural viva e o risco de desaparecimento. 

Essa iniciativa tem por objetivo preservar a cultura tradicional popular, 

repensando a valorização dos bens, tomando medidas, criando leis e incentivando 

projetos que, apesar de não serem completamente satisfatórios, impulsionam um 

avanço para o reconhecimento da autenticidade de uma identidade cultural. Nessa 

perspectiva, é possível perceber que a escolha dos patrimônios culturais de um povo 

depende das interações sociais entre moradores e cidadãos de determinada 

comunidade. Também é necessário analisar a importância e a real eficácia que o 

Direito pode e deve atingir na produção de leis de salvaguarda e na fiscalização da 

atuação dessas leis.  

O Direito, enquanto ciência, valoriza, qualifica e atribui consequências 

a um determinado comportamento, não considerando aspectos subjetivos como os 

religiosos, mas sim em função da utilidade social. Nesse sentido, o Direito deve se 

preocupar com a ordem da sociedade, com as necessidades sociais e com a 

segurança. A partir do momento em que um grupo elege os bens materiais, imateriais 

e/ou naturais que os representa, é função do Direito protege-los e compreendê-los 

enquanto extensão daquela comunidade. São símbolos reais que representam a 

identidade, a crença e os valores de pessoas que possuem vínculos entre elas e com 

o espaço físico.  

 

3 OS KALUNGA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE GOIÁS 
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As comunidades negras do Norte Goiano são reconhecidas como 

comunidades quilombolas e possuem como característica principal a organização de 

seus membros no ambiente rural. Constituem-se como grupos cuja organização 

social, política, econômica e cultural se estabelece na relação com a terra em que 

vivem por dezenas ou centenas de anos, em razão de processos socioeconômicos 

decorrentes da escravidão e perpassados pela questão agrária no Brasil (GUSMÃO, 

2011). 

Em 1974, Silva, cujo estudo aborda a história do negro em Goiás e 

sua influência na cultura goiana, ressaltou a existência de inúmeros quilombos no 

território em questão e escreveu um breve relato sobre as características observadas 

por ele desses grupos: 

As cidades mais velhas do norte e nordeste goiano (...) conservam nos 
municípios muitas vilas e aglomerados humanos constituídos quase que 
exclusivamente de pretos. E a maioria é formada de uns negros bastante 
tímidos, mesmo até ariscos. Sabe-se que, quando vêm ao comércio, é um 
“Deus nos acuda”. (...) andam espantados como se fossem bois de boiada 
retratando que vivem – ainda em péssima condição sócio-cultural, higiênica 
e de alimentação. (...) São por lá os chamados negros Calunga, podendo-se 
dizer que vivem enfurnados e anônimos no Chamado “Vão das Almas” em 
Cavalcanti (SILVA, 1974, p. 78). 

 

Esses grupos se formaram por meio de ocupações de terras devolutas 

após a abolição, a partir de lotes comprados por negros libertos ou ainda devido às 

fugas dos escravos que eram comuns nesse período. Nessas terras de uso comum, 

esses grupos rememoram a conquista dos seus fundadores, vivem a solidariedade 

nas relações entre si, obtém o seu sustento, mantém e reconfiguram as tradições 

culturais herdadas. 

Ressalta-se que a definição de comunidade quilombola, concebida 

nesse artigo, ultrapassa as dimensões sociais e a quantidade populacional. Como 

Almeida (2013, p. 119) reitera, o sentido de comunidade tem significados simbólicos: 

É uma comunidade e, como tal, passa a ser uma unidade viva, um lócus de 
produção material e simbólica. Institui-se como um sistema político, 
econômico, de parentesco e religioso que margeia ou pode ser alternativo à 
sociedade abrangente. 

 

A diversidade de formas de ocupação e permanência das 

comunidades rurais negras em terras por elas ocupadas exige entender suas 

realidades a partir da relação que cada grupo mantinha com a terra. Relação esta que 
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configura em laços espaciais porque o espaço vivido não representa somente 

moradia, ele está repleto de sentimentos de resistência, de fortalecimento de cultura, 

de enraizamento. É o lugar onde constroem e afirmam suas identidades 

constantemente e, principalmente, onde sentem segurança. Nesse sentido Soares 

(1993, p. 45) diz que “O quilombo Kalunga não foi destruído. Permaneceu. Prosperou. 

Criaram-se comunidades isoladas na região, permanecendo naquele ambiente 

camponês as mesmas tradições dos quilombos”. 

Cada grupo possui suas especificidades e estas devem ser 

consideradas, como diz Carvalho (2006, p. 1), “é preciso considerar a diversidade 

histórica e a especificidade de cada grupo”. O mesmo autor manifesta-se criticamente 

a uma visão estática de quilombo e insiste no seu aspecto relacional e contemporâneo 

contrapondo a ideia de isolamento ainda nos dias atuais. 

Hoje, os trabalhos mais recentes focam na falta de condições dignas 

nas atividades de campo daquela região, nas práticas turísticas que são facilmente 

encontradas em quantidades expressivas e na exposição da riqueza natural oferecida. 

Há uma tendência em transformar o Kalunga em atração turística por sua condição 

como remanescente de quilombo e agrupamento supostamente “isolado”. Essa 

perspectiva é possível ser vislumbrada em sites midiáticos como o exemplo a seguir: 

Mas o que levaria alguém a percorrer 100km além de Alto Paraíso para 
chegar a Cavalcante? Anote aí: em primeiro lugar as mais de 150 cachoeiras 
de águas cristalinas da região. Em segundo a tranquilidade de um lugar 
pouco conhecido e que preserva ainda o ritmo de uma cidade interiorana, 
com suas festas e tradições que remontam ao século XVIII. Ou seu rico 
artesanato, ou suas águas quentes – e quando digo quente, é quente de não 
se conseguir ficar embaixo de seu jato – ou por abrigar em seu território o 
quilombo mais importante do Brasil, o Sítio Histórico Kalunga. Mas tem e 
oferece muito mais que isso... 
A área Kalunga, situada no nordeste do município, com mais de 230 mil 
hectares de cerrado protegido, é a maior comunidade remanescente de 
quilombo do Brasil, com cerca de 4.000 cidadãos que só tiveram contato com 
a “civilização” há menos de 30 anos – um povo mágico de forte sangue negro. 
(disponível em http://www.dicasdacapital.com.br/material/1517/cavalcante-
de-goias) 

 

Diante do exposto, o fator “isolamento”, na atualidade, se configura 

mais como um mito, elemento para atração de turistas, uma vez que os Kalunga 

tiveram e têm contato com os centros urbanos. Moura (1997, p. 42-43) relata, sobre 

os Kalunga, que “os negros dessas comunidades valorizam as tradições culturais dos 

antepassados, religiosas ou não, recriando-as no presente”. As tradições e os 

costumes das comunidades negras rurais são reconstruídos, constantemente, na 
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relação com as gerações mais novas e também pelo contato com as populações 

vizinhas. Com a possibilidade de lutarem pela posse de terras juridicamente, tais 

grupos afirmam suas identidades de remanescentes de quilombos, visto que estas se 

tornam instrumentos de luta e garantia de direitos (ALMEIDA, 2013). Este é mais um 

exemplo da proximidade existente entre a ciência do Direito e o Patrimônio Cultural 

brasileiro. 

As questões referentes à essas comunidades rurais negras em geral, 

no que diz respeito aos conflitos em torno da posse da terra e à afirmação de uma 

identidade enquanto remanescentes de quilombos, perpassam a realidade de grande 

parte dos grupos conhecidos e/ou reconhecidos a partir de 1988. O estar na terra, 

nela vivendo, produzindo o sustento do grupo representa mais do que um direito para 

os Kalunga, é também uma apropriação simbólica de importante significado para as 

comunidades que vivem nessas terras imersas nos costumes, tradições e nas 

manifestações culturais de cada grupo rural negro. Nesse sentido, compreender a 

espacialidade daqueles tidos como quilombolas é mais do que localização geográfica, 

é adentrar o universo Kalunga e entender que a sua relação com a terra representa 

todo o passado histórico de seus ancestrais. As tradições culturais e costumes desse 

grupo estão ligados à religiosidade e são parte de um processo permanente de criação 

e reelaboração uma vez que são influenciados pelos contatos, cada dia mais vigentes, 

entre Kalunga e a população residente no centro urbano. 

Por fim, essa diversidade de povos, colonizadores, indígenas e 

negros caracterizou os municípios do Estado de Goiás que possuem uma cultura 

mesclada entre os costumes de todos eles e tal fato se constitui como notável 

patrimônio cultural da região. 

 

4 A ATUAÇÃO DO DIREITO NA PRESERVAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS 

 

Sabe-se que todo o bem, material ou não, referente à cultura 

brasileira, à identidade e memória integra a categoria de bem ambiental e, nesse 

sentido é necessário protege-lo e/ou preservá-lo. Para que tal fato ocorra, a ciência 

do Direito faz-se essencial como principal fonte mantenedora da integração dos 

patrimônios culturais. Miranda (2006, p. 16) assevera que:  

a proteção do patrimônio cultural insere-se, sem dúvida, no conceito 
fundamental de terceira geração, sendo inconteste que a tutela desse direito 
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satisfaz a humanidade como um todo na medida em que preserva a sua 
memória e seus valores, assegurando a sua transmissão às gerações futuras. 

 

Isso significa dizer que tal “categoria” de direito diz respeito ao 

ambiente equilibrado, consagrando o princípio da fraternidade e respeitando o 

conceito de “bem-estar” desenvolvido nessa área. Como representação viva da 

história e do legado de uma sociedade, comunidade, povo e/ou etnia, o patrimônio 

cultural é uma referência contra uma possível “desterritorialização” pela qual passam 

grupos sociais, culturas, etc. Essa “desterritorialização” pode ser simbólica também, 

uma vez que, os povos sofrem influências, mudanças, rupturas e estão a todo o 

momento reinventando seus próprios costumes. 

É aceitável que práticas populares, tradições, saberes, sejam 

recriados e adaptados pelas novas gerações que surgem com mentalidades diversas 

e modos de fazer diferenciados. Tal característica, de mutação constante, é inerente 

ao ser humano. O Direito, nesse ponto, age como um defensor no sentido de não 

permitir que determinadas manifestações desapareçam pela ação de outras pessoas, 

garantindo a permanência de um direito fundamental do ser humano. Trata-se de uma 

proteção contra as rápidas transformações sociais a que são submetidos alguns 

grupos sociais, devido à implantação de práticas tecnológicas e consumistas. Sob a 

ditadura do capital, destinado a promover lucro em qualquer escala, são sacrificados 

centros de tradição cultural e importantes marcos históricos regionais, facilitando a 

“extinção” do que se considera Patrimônio Cultural. Práticas e saberes são 

constantemente ameaçados pela implantação do turismo em larga escala em 

territórios antes considerados inatingíveis. Exemplo disso, no Estado de Goiás, são 

os próprios Kalunga, exemplificados anteriormente, que, no momento atual, são 

atrativos de turistas. Esses acontecimentos podem ser observados em todo o território 

nacional e muito já foi perdido, tendo em vista que a preocupação com a preservação 

dos bens é recente. 

Concomitantemente à desvalorização das práticas culturais 

tradicionais há uma inserção de padrões e valores comportamentais tidos como 

“mundiais” e sem conexão com a história, experiência e vivência das comunidades e 

povos atingidos. Contra esse modelo de “desterritorialização” o Direito deve agir no 

sentido de consolidar uma proteção eficaz ao patrimônio cultural, inclusive no âmbito 

dos Direitos Humanos. A preservação dos bens pode ser o último fator aglutinador 

dos valores e cultura de um povo, capaz de assegurar a continuidade de saberes 
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transmitidos por gerações por meio da oralidade e modos de fazer. Pires (2011, p. 2) 

esclarece: 

A proteção do patrimônio cultural deve ser, assim, tratada em uma dimensão 
humana. As medidas acautelatórias e de preservação são fundamentadas 
pelo poder que os bens culturais carregam, de referência para a identidade 
dos seres humanos, pelos valores que traduzem ou expressam, pela 
capacidade de transmitir testemunho ou sentimento. Essa perspectiva 
antropocêntrica afasta a compreensão de um patrimônio cultural divorciado 
do olhar, dos tantos sentidos e do sentimento das pessoas.  

 

 

Dessa forma, o Patrimônio Cultural é uma referência da identidade de 

um povo e não somente bens com valores materiais herdados. Ao contrário, a carga 

valorativa que lhe é atribuída diz respeito ao modo de vida, à memória, às crenças, 

aos sentimentos e emoções de determinado grupo. Os objetos e modos de agir, 

festas, tradições, não existem por si só, mas estão relacionados aos sujeitos, em um 

processo de identidade-objeto ou identidade-manifestação. “Não há expressão 

possível do patrimônio cultural dissociado das pessoas que o ergueram e daqueles 

que lhe constituíram o destino” (PIRES, 2011, p. 2).  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, concede aos 

cidadãos o direito à cultura ao afirmar que “O Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. O trecho também 

mostra que o Estado possui o dever de preservar o patrimônio cultural mas a 

sociedade deve partilhar dessa responsabilidade. Isso se deve ao fato de que os 

cidadãos moradores do local em questão são os que mais se identificam com seus 

patrimônios e estes representam suas histórias e memórias. Conforme salienta 

Reisewitz (2004, p. 101) ao participar da proteção ao patrimônio cultural, o cidadão 

exerce sua cidadania e participa da construção da sociedade: 

O grande papel do patrimônio cultural é o da manutenção, construção e 
reconstrução da identidade (pessoal e coletiva) de modo sobretudo a 
proporcionar, ao indivíduo e ao grupo: a) um sentimento de segurança, uma 
raiz, diante das acelerações da vida cotidiana na atualidade; b) o combate 
contra o estranhamento das condições de existência, ao proporcionar a 
vinculação do indivíduo e do grupo a uma tradição, e, de modo particular, a 
resistência contra o totalitarismo, que faz da criação de massas 
desenraizadas o instrumento central da manipulação em favor da figura do 
ditador apresentado como único ponto de referência e orientação. 

 

Por meio da ação participativa na proteção ao patrimônio cultural a 

sociedade possibilitará a manutenção de vínculos com o passado, com a sua própria 
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história e memória. Para a efetiva proteção dos bens existem alguns meios citados 

por Dutra (2011, p. 2) mas que nem sempre são funcionais necessariamente: 

O artigo 216, parágrafo 1º da CF/88 apresenta instrumentos de tutela do 
patrimônio cultural, como o tombamento, a desapropriação, a vigilância, o 
registro e o inventário, abrindo ainda a possibilidade de outras formas de 
acautelamento e proteção. Ocorre que estes dependem de ação direta do 
Poder Público, o que não raras vezes torna frágil a tutela do patrimônio, seja 
pela omissão destes ou pela elevada burocracia em seus trâmites. Assim, 
tais instrumentos tornam-se morosos, e sua efetividade muitas vezes ineficaz. 

 

Nesse sentido, apesar do cidadão ter assegurado o direito à cultura 

e, inclusive, o dever de participação na preservação dos patrimônios, muitas vezes os 

instrumentos constitucionalmente assegurados mostram-se inapropriados devido à 

necessidade de ação direta do Poder Público. Ainda assim, os cidadãos tidos como 

comuns são, de fato os grandes responsáveis por assegurar a manutenção de sua 

história por meio de seus bens patrimoniais. 

Diante da premissa de que, é por meio do passado que se norteia o 

futuro, verifica-se a necessidade de preservação do patrimônio cultural e vislumbra-

se a importância dos diversos instrumentos administrativos e judiciais disponíveis para 

tal tutela. Salienta-se a expressa manifestação constitucional acerca do 

reconhecimento do valor cultural desses patrimônios e a proximidade existente entre 

a comunidade e a ciência do Direito. Caminhando juntos a eficácia dos meios de 

proteção é mais garantida. 
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O CATOLICISMO RÚSTICO MODERNIZADO EM GOIÁS E SUA 

IMBRICAÇÃO COM A MODERNIZAÇÃO CAPITALISTA E SUA LÓGICA DE 

MERCADO 

                                                                                                                                              

Fernando da Rocha Rodrigues2 

 

RESUMO 
No desejo em refletir acerca das transformações da cultura popular, expressa pelo 
catolicismo rústico em Goiás e sua imbricação com a modernização capitalista e o 
mercado religioso, este trabalho tem como ponto de partida a modernização rural e as 
metamorfoses do catolicismo rústico, em Goiás, na segunda metade do século XX. É 
necessário observar que toda e qualquer forma de manifestação religiosa, mesmo que 
essa possa provocar estranhamento e até indignação a muitas pessoas, deve ser 
historicamente situada, tanto no campo espacial, temporal e imaginário. A realidade 
das manifestações referentes ao catolicismo popular em Goiás esteve, 
historicamente, imbricada as relações comerciais e econômicas advindas dos 
processos de troca dos produtos do campo, visando, subsistência e relações 
lucrativas. Nesse viés, pretende-se demonstrar as transformações culturais e 
econômicas ocorridas no catolicismo popular com o advento da modernização 
econômica e as relações econômicas no interior do estado. 

 

1 A RELIGIOSIDADE COMO EXPRESSÃO DO ETHOS DA CULTURA POPOULAR 

EM GOIÁS. 

 

Para (Geertz 1989), cultura é um padrão de significados transmitidos 

historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas, 

expressas em formas simbólicas por meio dos quais os homens comunicam, 

perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. A 

cultura, em sua consistência mais elementar, conta com os aspectos morais e 

estéticos, que o autor denomina de ”ethos”, como os elementos valorativos da cultura, 

o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral, estético e sua disposição, 
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a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo que a vida reflete. São 

nessa gama de significações que se atribui a construção da cultura camponesa em 

Goiás, como “rústica”, tomando emprestado o termo já utilizado por Maria Isaura 

Pereira de Queiroz e no clássico de Antônio Cândido, os parceiros do rio bonito (1964). 

A religiosidade popular, no campo goiano, estrutura a forma de vida 

do camponês despossuído, o posseiro, o pequeno produtor rural e interfere, 

sistematicamente, em sua cosmovisão em relação a aceitabilidade e a fragilidade de 

suas relações sociopolíticas, principalmente no que diz respeito ao acesso à terra e 

a interpretação do poderio dos chefes locais, em Goiás. O fato relevante nesse 

momento consiste em compreender que a religiosidade auxilia o camponês em nível 

de seu imaginário, na aceitabilidade dessas condições de vida, ou seja, não tendo 

nesse momento, meios de se relacionar com o novo universo modernizante o homem 

deposita suas esperanças na religião. O distanciamento do camponês em relação a 

cidade no que se refere aos valores urbanos como o afloramento de debates, 

realidades expressas em filmes, escolas, mercados e acesso a bens de consumo, 

fez com que este não conseguisse construir uma possibilidade de reinvindicação no 

que se refere aos direitos de posse da terra.  Outra questão relevante, nesse 

momento, é a divisão social do trabalho, uma vez que o trabalho da cidade está mais 

ligado ao conhecimento técnico e intelectual, enquanto que no campo goiano, as 

relações camponesas contavam com a agricultura familiar de subsistência ou 

pequenas relações comerciais desenvolvidas, com mais intensidade, durante as 

festividades religiosas.  

Durante a principal festa religiosa em Goiás, a romaria do Divino Pai 

Eterno, na cidade de Trindade, camponeses de diversas regiões se deslocavam em 

carros de bois, para fins duplos, em primeiro lugar, exercer a fé no poder da trindade 

cultuada, em segundo momento, esses romeiros vinham munidos de produtos para 

fins comerciais. Os carros vinham carregados de arroz, feijão, carne e banha de porco, 

toucinho, polvilho, açúcar etc, e esses produtos eram trocados em plena feira religiosa. 

Trocava-se banha por açúcar, carne por sal, polvilho entre outros. È importante 

destacar que a festa do Divino Pai Eterno, sempre fora organizada pelos fieis, no início 

devida a força da fé católica popular, posteriormente a festa passou a ser organizada 

pela Igreja com o apoio do estado de Goiás, nesse sentido, o estado e a Igreja 

promovia ao mesmo tempo o espaço de fé e o espaço comercial, vale destacar que 

atualmente a festa do Divino Pai Eterno está entre as maiores romarias do Brasil, e 
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que atualmente está sendo construída a nova basílica chamada “A Casa do Pai” com 

uma estrutura maior que a de Aparecida do Norte. As festividades religiosas 

organizadas pela Igreja e o estado de Goiás, é permeada pelas relações comerciais 

de todo tipo, desde hotéis, alimentação e grupos de turismo religioso, o que para 

(Polanyi 2000) e (FLIGSTEIN 2001) o Estado é um componente essencial no mercado 

e na construção de mercados. Essa visão política tange a ideia de poder econômico, 

a economia como poder em dois sentidos: primeiro: na organização interna da 

atividade econômica, e segundo: na organização do espaço de atuação econômica.   

Nesse sentido, para observar a sociedade, tem que se estabelecer 

uma identidade coletiva para observar a organização da economia na sociedade. As 

atividades são também diferenciadas do ponto de vista da organização interna que 

prevê força e disputa de poder de comando, e a organização dos espaços de atuação 

econômica como polos que tomam decisões econômicas e esperam que os demais 

os sigam. Pode-se observar que os espaços religiosos, do ponto de vista da 

constituição da própria cultura se transformavam também em espaços e transações 

comerciais, seja com vistas ao lucro, seja para a subsistência do camponês goiano. 

Os autores apontam que a visão de politização da economia segue 

no sentido de variedades de capitalismos. Se o estado é chave e se a economia 

decorre de decisões dirigentes, então teremos economias distintas dentro da proposta 

capitalista, o que se pôde observar na festa do Divino. E pra sintetizar, analisar as 

dinâmicas dos mercados, observando-os ao longo dos tempos. Tem-se então, a 

formação dos mercados, a estabilização dos mercados, e a transformação dos 

mercados, com o advento da modernização, tecnificaçao e capitalização das 

atividades camponesas em Goiás; veremos posteriormente tais transformações. 

É importante ressaltar que o território goiano esteve inerte no que se 

refere as atividades comerciais no âmbito capitalista e as possibilidades de grandes 

lucros, frente ao seu isolamento político e espacial, só experienciando a 

mercadorização do produto da terra em termos capitalistas, a partir da década de 

1970, quando o capitalismo realmente entrou na cultura camponesa goiana aliada a 

transformações políticas de integração territorial. Antes disso, essas trocas de 

produtos durante as festividades religiosas era, então, a possibilidade de garantir o 

acesso a esses produtos através da troca de mercadorias, ou venda a dinheiro para 

aquisição de outros produtos. Isso fazia parte da cultura camponesa em Goiás, se 
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transformando em uma espécie de mercado próprio, regulado e controlado pelos 

próprios atores sociais, tendo por mentor, o estado. 

 Para (FLIGSTEIN, 2001), concepções de controle são as ideias 

concensuadas informalmente entre os atores de como deve funcionar esse mercado. 

Ele enfatiza que as regras formais da sociedade explicam como as pessoas se 

comportam. Ou seja, os grupos criam regras sociais de comportamento imposto, mas, 

as pessoas nem sempre estão sob essa interpretação, mas essas normas orientam a 

organização da sociedade.  Pois não verdade o que os atores realmente querem é 

sobreviver em condições mais favoráveis. Ou seja, eles desejam estabilizar o campo. 

Isso pode ser percebido na realização de um mercado imbricado concomitantemente 

com o estado e a religiosidade goiana. 

 Nesse sentido, ao analisar a religiosidade popular, a modernização 

e as relações de mercado para o camponês goiano, nota-se o estabelecimento de 

uma teia de significações no que concerne a formação de diversos atores sociais. Em 

primeiro a figura da igreja e do estado na formação e organização da festa religiosa, 

em segundo os diversos camponeses que conseguiam concatenar, ao mesmo tempo, 

a fé católica e as relações comerciais indispensáveis para aquisição de produtos 

necessários a vivência específica. Não se separava o mundo da fé do mundo dos 

negócios, pois as relações de troca durante a festa, expressava a cultura vivencial do 

camponês por um lado, e por outro, a dificuldade de se fazer essas transações 

econômicas no dia-dia, posto ao isolamento espacial e as más condições de 

locomoção frente a ausência estrutural em que o estado se encontrava. 

  Assim, as relações de produção, de troca, de comercialização 

constituíam-se em rede de relacionamentos específicos, colocando na ordem do dia 

tais produtores e tais produtos. Esse fator ligava, de certa forma, produtores, produtos, 

técnicas e conhecimentos acerca da produção, o que para (Calon e Latour, 1981) Os 

autores, como já foi dito, estabelece um dualismo: sociedade humana de um lado e a 

natureza de outro. Instruem uma noção de rede, sócio técnicas, não existindo a noção 

de redes sociais. Mas as especificidades das sociedades humanas é a construção de 

redes sócio técnicas. A sociabilidade se constrói a partir de aportes tecnológicos, 

como as formas de produção e melhoramento de produtos dos camponeses goianos. 

Para os autores as redes sociais são limitadas, e não explicam a natureza de nossa 

sociabilidade. A sociabilidade humana é totalmente intermediada pela tecnologia, e 

isso que faz a sociedade humana ser grande. Nesse sentido não existe grandes 
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homens ou pequenos homens que definem a sociedade, mas, as redes sócio técnicas 

é que definem o nível de consciência de dada sociedade. 

 Apontamos para a realidade de Goiás duas perspectivas que estão 

imbricadas no interior de suas relações sociais, por um lado, a comunidade 

camponesa esteve ligada e estabeleceram relações a partir da religiosidade como 

interpretação de vida, e por outro lado, as relações econômicas precárias 

estabeleciam o tom, o caráter e o substrato de formação e interação social, formando 

redes de interação.  

 O momento que antecede a modernização econômica do estado de 

Goiás foi atravessado por relações comerciais pautadas pela sobrevivência e 

necessidades específicas de consumo. Tendo, por base, a fé e as ações religiosas 

como arcabouço simbólico para a garantia de um futuro possível, frente a privações e 

isolamento espacial. Essa fé, como dito antes, era também utilizada nas relações 

comerciais, desde as trocas e comercialização nas romarias e festividades, até as 

promessas realizadas frente a uma graça recebida. 

 

1.1 OS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO E A DESTRADICIONALIZAÇÃO EM 

GOIÁS. 

 

Giddens (1991) ao analisar a modernidade levanta um 

questionamento, “as instituições modernas são capitalistas, ou elas são industriais?”, 

para o autor tanto o capitalismo quanto o industrialismo, trata-se de subtipos da 

modernidade. O capitalismo é visto então como sistema de produção de mercadorias, 

estabelecido pela relação entre propriedade privada e trabalho assalariado sem posse 

de propriedade. Para Anthony Giddens (1991, p.62)  

Podemos reconhecer as sociedades capitalistas como um subtipo específico 
das sociedades modernas em geral. Uma sociedade capitalista é um sistema 
que conta com diversas características institucionais específicas. Em primeiro 
lugar, sua ordem econômica envolve as características acima observadas. 
[...] Em segundo lugar, a economia é razoavelmente distinta, ou insulada das 
outras arenas sociais, em particular das instituições políticas. [...] Em terceiro 
lugar, a insulação do estado e da economia (que pode assumir muitas formas 
diversas) se fundamenta sobre a preeminência da propriedade privada dos 
meios de produção. [...] em quarto lugar, a autonomia do estado é 
condicionada, embora não determinada num sentido forte, pela sua 
dependência da acumulação do capital, sobre a qual seu controle está longe 
de ser completo.  
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Para o autor, o estado-nação é a única fonte que garante a existência 

de uma sociedade frente o fenômeno do capitalismo que tem em si um caráter 

internacional. Assim, podemos compreender que o fenômeno do capitalismo 

desempenhou um visível afastamento da vida social modernas das instituições 

culturais consideradas como tradicionais, como no caso o catolicismo rústico em 

Goiás. Observando os apontamentos do autor, pode-se afirmar que o capitalismo é 

um sistema altamente dinâmico devido às conexões estabelecidas entre o mercado 

econômico que se apresenta sempre competitivamente e os processos de 

mercadorização. A economia capitalista se apresenta como um processo instável e 

oscilante, pois toda produção nesse sistema torna-se uma reprodução em franca 

expansão, pois a lógica do sistema é exatamente a de expandir mercado e a 

economia, nessa ótica não pode manter um equilíbrio estático, como o era em tempos 

passados na maioria dos sistemas tradicionais de produção. 

Com o surgimento do capitalismo se deu o desenvolvimento do 

industrialismo, que se apoiou na lógica capitalista de produção para se expandir. O 

trabalho foi transformado também em mercadoria e esse fator constitui um link entre 

o capitalismo e o industrialismo e altera completamente a cosmovisão do ser humano 

que agora se sente preso  completamente nesse emaranhado de significados 

existenciais. Para (Giddens 1991, p.67) “O desenvolvimento da força de trabalho 

abstrato também constitui um ponto de conexão importante entre capitalismo, 

industrialismo e a natureza cambiante do controle dos meios de violência”. Pode-se 

observar que nos estados pós-modernos, a dominação das classes não era por via 

econômica, mas muitas vezes era garantido o trabalho pelo uso ou ameaça de uso da 

força física em que a classe dominante recorria através dos meios de violência sendo 

assim, uma classe de guerreiros. Conforme assinala (Giddens, 1991) e mencionado 

também por (Martins, 1981), no sistema capitalista o trabalho consiste em uma escala 

emergente das classes sociais, não se utiliza mais a força física para a garantia dele, 

mas, o trabalhador se fideliza ao capital como meio para o fim de suas atividades.  

Cairia então por terra, o sistema de servidão da pessoa inteira e 

emergiria a contratação de trabalho abstrato com características de trabalho livre e 

não mais escravista. As relações de classes então foram incorporadas no interior do 

sistema de produção capitalista. E esse sistema de capitalização das relações sociais, 

acaba por expandir pelo mundo ocidental desmoronando muito do cimento social que 

agregava diversas sociedades tidas como tradicionais. Assim, o sistema capitalista (e 
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industrialista) torna-se o principal fator de decomposição das sociedades pautadas 

pela tradição promovendo o que chamamos de destradicionalização.  

Pode-se observar que a inserção do Brasil no universo do capitalismo 

industrial pós II Guerra Mundial com as políticas desenvolvimentistas das décadas de 

50 -70, (primeiro momento), gerou consequências que impactaram profundamente o 

campo brasileiro e goiano. Este processo ficou caracterizado como capitalização das 

relações de produção agrária: formação dos latifúndios, expulsão dos trabalhadores 

rurais com a mecanização do processo produtivo, êxodo rural, valorização da 

propriedade fundiária. De acordo com (Moreira, 2006) o fenômeno da concentração 

de terras no Brasil fez com que a população rural pobre se encontrasse nos últimos 

50 anos, num êxodo quase permanente. As pessoas cruzaram o país a pé, de ônibus 

ou de caminhão. Calculava-se em 1980 que mais de 40 milhões de pessoas viviam 

fora do município em que nasceram ou do seu último local de residência. As cidades 

foram inundadas pela massa da população que saiu ou foi expulsa do campo. (Moreira 

2006, p. 43) demonstra que:  

[...] O campo era e, mesmo em menor ritmo, continua sendo, o ponto de 53 
partida da torrente de pobres em direção às cidades pequenas, às metrópoles 
ou às áreas rurais. Ainda que exista um movimento para fora das grandes 
metrópoles, ele atinge muito mais setores da classe média em busca de 
melhor qualidade de vida. Não é preciso muita imaginação para se pensar, 
igualmente, na velocidade e brutalidade do processo de desenraizamento 
cultural por que passaram e passam essas gerações migrantes. 
 

Essa nova visão de mundo do camponês no Brasil, evidentemente 

passa pela mudança nas relações trabalhistas que ao se transformar a partir da 

capitalização do trabalho, interferem na maneira pela qual os atores sociais pensam. 

Assim, a partir das políticas desenvolvimentistas implantadas no Brasil desde a 

década de 1950, o processo de industrialização pautado sob o capital estrangeiro 

intensifica-se na década de 50, mais precisamente, sob a era Juscelino Kubitschek. 

Em outras palavras, o aporte de recursos internacionais apresenta-se como solução 

alternativa de desenvolvimento econômico; inaugura-se um novo modelo de 

industrialização. 

Para tanto, é necessário reformular o papel do Estado para dar curso 

às ideias desenvolvimentistas do governo respaldadas em seu Plano de Metas. É 

dessa fase a operação Pan-americana dos Estados Unidos, a Organização dos 

Estados Americanos (OEA) que tinha como justificativa ideológica vencer o 

subdesenvolvimento. Seus principais resultados foram à criação do BID e da Aliança 



RODRIGUES, F.R.. O catolicismo rústico modernizado em Goiás e sua implicação com a... 

32 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VII. Número 1. Ano 4 – 2017/1 - ISSN 2358-6079 

Para o Progresso. Em âmbito regional, dá-se a criação do Banco do Nordeste (1952) 

e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE (1959). Na 

década de 60, com a posse de Jânio Quadro (1961), enfatizou-se uma ambígua 

política externa independente utilizada pelo governo como instrumento de pressão 

para vantagens e concessões, numa tentativa de buscar apoio internacional para um 

plano nacional de desenvolvimento. Como lembra (Dupas, 2005, p. 16) 

 [...] há indícios, pois, que na década de 1960, ao afirmar conceitos e iniciar 
barganhas para obter ajudas ao desenvolvimento - que a confrontação 
ideológica permitia e incentivava -, os países subdesenvolvidos fizeram 
germinar uma tentativa, a partir da periferia, de induzir em nível sistêmico um 

direito de crescer e desenvolver. 
 

Com a renúncia de Jânio Quadros, assumiu o governo João Goulart 

deposto pelo golpe de Estado de 1960, Jango criou a “Comissão Econômica para a 

América Latina (CEPAL) e o “Instituto Superior de Estudos Brasileiros” (ISEB) a partir 

das reformas de base, com o aporte de uma reconfiguração cultural de uma nova 

sociedade em evidência, começa a produzir um novo formato das relações 54 

camponesas e ao mesmo tempo romper com texturas sociais seculares em quais os 

donos da terra (latifúndio, coronelismo) se apoiaram para justificar o seu status quo. 

(Queiroz, 1976), (Faoro, 1988), (Leal, 1975), (Pang, 1979), e (Carone, 1983) em suas 

respectivas obras, consideram o coronelismo como um fenômeno políticoeconômico, 

assentado em um pacto que envolve os três níveis de poder: federal, estadual e 

municipal.  

O coronel e sua clientela mantinham um sistema de reciprocidade, 

ainda que o eixo polarizador da vida social e política se encontrava nas mãos do 

coronel. Aqui nota-se a formação de laços fracos e laços fortes na visão interpretativa 

da sociedade em questão. (Granovetter 1973), faz a distinção em duas perspectivas 

1- laços fortes; em que ele defende laços de interação entre indivíduos de mesma 

formação e interação social, e 2- laços fracos; são redes de interações de diversos 

atores sociais que rompem a fronteira de ilhas isoladas, estabelecendo, pela 

diversidade técnica de formação, inovação e reinvenção. O autor aponta que 

indivíduos com poucos laços fracos serão privados de informações de partes mais 

distantes de seu próprio sistema social, então estarão limitados ao conhecimento ou 

às informações originadas pelos suas relações íntimas. Sem a interação e conexão 

de laços fracos, a tendência é o isolamento social no que tange a informações e 

conhecimentos.  O autor demonstra a força dos vínculos interpessoais e aponta como 
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o uso dessas análises de relações pode relacionar os diversos fenômenos com a 

difusão da movimentação social, a organização política e a coesão social em geral. 

Para o autor as redes de interação social, se olharmos pela ótica dos laços fracos é 

uma maneira de ligar o micro ao macro, ou seja, normalmente analisamos as redes 

sociais como laços micros. Então esse fenômeno bem utilizado pode ser uma 

ferramenta importante para conectar ações coletivas, mobilidades sociais, 

mobilizações etc. o autor entende por laços fortes: tempo dedicado, intensidade 

emocional, intimidade, serviços recíprocos. Por outro lado, o autor aponta por laços 

fracos: pouco tempo dedicado, pouco envolvimento, pouca intimidade e nenhuma 

obrigação de reciprocidade. O autor trabalha também com a noção de rede social 

digital, porem, observa-se que as relações sociais se deram em Goiás também pelas 

relações comerciais e as festividades religiosas expressas no catolicismo rural. 

Essas relações apontadas por Granovetter pode ser aplicadas na 

realidade goiana que antecede a modernização e que continua após a modernização. 

Laços fracos são estabelecidos nas trocas de mercadorias, nas festividades, e nas 

feiras estabelecidas para a comercialização. Laços fortes eram estabelecidos entre os 

chefes locais e suas clientelas que estiveram por longo tempo ligados as vontades 

desses chefes locais, que em Goiás, viam a modernização como mecanismo perigoso 

a sustentação de seu poderio. Com a transformação das relações econômicas, no 

Brasil, aos poucos esses chefes locais foram se filiando a corporações de grandes 

negócios do campo, o que ocasionou no crescimento econômico do estado por um 

lado e a devastação de biomas como o cerrado, por outro. 

Pessoa (1999, p. 98) demonstra que o crescimento econômico e a 

“modernização” da era JK foram seguidos pelos próximos anos com a ditadura militar. 

Segundo o autor, o novo modelo político-econômico pautou-se desde o início pelo 

surgimento das tecnocracias com função técnica e política e claro, pelo autoritarismo 

criado como mecanismo de controle pelos próprios militares a partir da Constituição 

de 1967 passando pelo AI-2 e consolidado pelo AI- 5. (Pessoa, 1999, p. 98) aponta 

Em pouco tempo (e também por pouco tempo) o desenvolvimento econômico passou 

a apresentar índices ainda mais elevados. Mas era um crescimento para poucos. 

Antes do final da década, a concentração da renda já revelava sérias distorções. A 

fachada do “milagre” (referindo-se ao crescimento do PIB brasileiro, chamado pelos 

militares de milagre – parênteses meus) era, contudo, mantida através dos grandes 

projetos, como: Transamazônica, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Ferrovia do Aço etc. Foram 
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períodos de acentuadas transformações. A evolução do capitalismo enquanto sistema 

econômico, político e cultural altera as relações sociais e estabelece novos 

paradigmas, agora, mais ligados ao mercado e à mercadoria que inevitavelmente 

passa a ser muito importante na vida social. 

Wilkinson (2011) aponta todavia, que os mercados não vem dos 

mercados. Para o autor a nova formatação da economia em termos mundiais, 

estabelecera a possibilidade de emersão de um mercado que se sobrepôs ao Estado, 

nesse sentido, o mercado passa a ser dominado pelas corporações privadas que se 

impuseram sobre o próprio Estado. Se antes o Estado era o centro das decisões na 

sociedade capitalista em que as inovações (energia, transporte etc), passavam por 

ele, posteriormente as atividades tidas como vitais nos moldes capitalistas passaram 

a ser realizado pela iniciativa privada, o que enfraqueceu o poder do Estado frente a 

essa nova lógica competitiva.  O autor situa sua análise a partir das décadas de 1960, 

1970, períodos de grandes transformações sociais e efervescência de movimentos 

sociais. O mercado incorporou para si os ecos éticos e estéticos dos movimentos 

sociais, o que fez surgir um capitalismo mais sofisticado e aliado à busca de bens 

duráveis o que gerou transformação nas relações de trabalho público e privado.  

As relações sociais a partir da aceleração do processo capitalista vêm 

transformando a sociedade em todas as suas relações seja na forma de se organizar 

a partir das questões trabalhistas, a configuração do conceito de família, e o próprio 

processo cultural que sofreu profundas transformações com o avanço das práticas 

capitalistas. As transformações no campo advindas do alargamento das relações 

capitalistas, também chegaram a Goiás de forma um pouco tardia, se comparadas a 

55 outros estados brasileiros como São Paulo e Minas Gerais. Mas, ocorreu uma 

modernização agrária e tecnicista, o que interferiu na maneira como o camponês 

consegue ver-se a si mesmo em relação às mudanças econômicas, com novas lógicas 

de mercado, nova interpretação do que, seria “a terra” (terra de trabalho? terra de 

negócio?) e, claro, novos valores religiosos. 

O fato marcante a ser observado, consiste em perceber que no triênio 

final do século XX ocorrera uma significativa transformação cultural em quase todo o 

mundo capitalista ocidental. (Hobsbawn, 1995) demonstra essa gama de 

transformações ocorridas em função da expansão capitalista enquanto modelo 

cultural. (Hobsbawn, 1995), ao analisar a transformação cultural decorrente do avanço 

capitalista no mundo ocidental a partir da segunda grande guerra, nos mostra que tal 
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avanço (principalmente no que se refere à mercadoria) ocorreu quase no mesmo 

instante uma revolução cultural em meados do século XX. O livre trânsito de 

mercadorias e ideias que agora se torna acessível a todo o mundo, acaba interferindo 

na forma com que as pessoas pensam o mundo e a si mesmas.  

Nesse caso a revolução cultural coloca em pauta a cultura jovem, com 

novas ideias, novas músicas, novos produtos, novos vestuários; assim, houve um 

reboliço completo na maneira de se entender o mundo a partir de si, o mundo passara 

por uma transformação muito radical e essa nova geração, como todas as outras, 

cheia de conflitos, tenta estabelecer uma maneira diferente da dos pais de se entender 

enquanto gente, cidadão e ser - humano em meio a tantos novos paradigmas. 

Segundo (Hobsbawn, 1995, p.331)  

 

[...] esses laços e solidariedades de grupo não econômicos eram agora 
minados, como o eram os sistemas morais que os acompanhavam. Estes 
eram igualmente mais antigos que a moderna sociedade industrial, mas 
também tinham sido adaptados para formar parte essencial dela. O velho 
vocabulário moral de direitos e deveres, pecado e virtude, sacrifício, 
consciência, prêmios e castigos não mais podia ser traduzido na nova 
linguagem de satisfação dos desejos. Uma vez que tais práticas e instituições 
não eram mais aceitas como parte de um modo de ordenar a sociedade que 
ligava as pessoas umas às outras, e que assegurava a cooperação social e 
a reprodução, desapareceu a maior parte de sua capacidade de estruturar a 
vida social humana. 

 

  Pode-se observar que as transformações experienciadas a partir do 

avanço capitalista foram substanciais e imprimiram uma nova sociedade que tenta 

desesperadamente se entender em um momento de mudança. Claro que esse 

fenômeno tornara-se bem mais contundente a partir da segunda guerra que imprimira 

uma soberania estadunidense no mundo e produziu a partir desses novos modelos, 

uma nova forma de se entender a modernização enquanto velocidade de informação, 

produtos e pensamentos. Toda essa gama de transformações acarretaria uma 

mudança substancial no meio rural com o advento da modernização tanto das técnicas 

de produção agrária quanto da forma de se entender a terra, agora, vista como 

empresa rural, principalmente a partir dos anos 80. A partir do momento em que a 

sociedade se pauta pelos valores da urbanização, essa transformação chega também 

ao campo, existindo mesmo com as, diferenças processuais de acordo com o espaço. 

  A ruptura da maneira de pensar e viver do camponês estabelece um 

novo olhar acerca das relações campo/cidade. Não se pode definir com muita firmeza 

o que é do campo e como ele se distingue do universo urbano, pode-se observar uma 
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urbanização do campo em termos ideológicos, por mais que isso pareça não ter 

importância no momento cultural em que vivemos se observarmos bem, a 

modernização do campo implica em uma pretensa ruptura com a história campesina 

precedente. Pode-se afirmar que as relações políticas e culturais do camponês foram 

mudadas pela modernização capitalista que teve sua gênese no Brasil após a 

Segunda Guerra Mundial, e ficou bastante explicita a parir da década de 1950. Com 

o mundo em guerra, houve uma corrida para os produtos de primeira necessidade, a 

partir de então ocorreu uma nova configuração das relações econômicas no campo. 

Os países diretamente envolvidos no conflito mundial durante e após o conflito, 

subsidiaram a sua chamada área de influência, nesse caso, o Brasil entra numa 

política de exportação do produto do campo, como a borracha, grãos e outros produtos 

de gênero alimentício.  

 Nesse momento, as relações capitalistas tão evidentes em termos 

mundiais tocam diretamente a política agrária brasileira, sendo o Brasil um país 

notoriamente agrário. O fato relevante a ser analisado, não está em torno da 

configuração em torno da luta camponesa, mas está antes ligada à ideia de que o 

campo começa a se tornar um ambiente cada vez mais diversificado e mais ligado ao 

mercado para abastecimento internacional. Assim, vê-se tanto no campo como na 

cidade (indústria), uma possibilidade de empregabilidade e uma emergência de 

conhecimentos técnicos para a produção em massa, isso ocorrerá primeiramente nas 

cidades e posteriormente no campo que entrará completamente no rumo capitalista 

por volta dos anos oitenta. (Ianni, 2009, p. 135) observa que ocorrera uma revolução 

capitalista agrária, como um processo social que afeta as formas de vida e trabalho, 

as instituições e a cultura, as relações do indivíduo, da família, do grupo, da classe e 

da sociedade como um todo. A revolução altera também as condições de vida e de 

trabalho e inevitavelmente o imaginário3 e os valores dos trabalhadores despossuídos 

do campo. O fato relevante seria observar que o camponês consegue visualizar nesse 

momento referente a partir de 1980, uma possibilidade de valorização do trabalho do 

campo assimilando as relações trabalhistas que ocorrera no espaço urbano e o 

transferindo para o espaço rural, não que esse processo fora visto e assimilado com 

bons olhos; pois naturalmente o camponês deveria resistir à proletarização do trabalho 

                                                           
3 “Por imaginário Silva (2006, 213), aponta que significa o conjunto de imagens guardadas no inconsciente coletivo de uma 
sociedade ou de um grupo social; é o depósito de imagens de memória e imaginação”, ou seja, é o mundo imaginado, os sonhos, 
as angústias, inquietações, que se constrói no limiar da imaginação e se projeta no mundo real. 
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no campo, lutar pela permanência na terra e pela posse da terra. Mas devido ao 

avanço dos mecanismos de capitalização das relações sociais e econômicas do 

trabalho, não se teve muito que fazer na maioria dos casos. Por isso nem sempre 

significa dizer, que a partir da modernização capitalista se desenvolvera um 

pensamento forte ligado à luta de classes. Conforme assinala (Ianni, 2009, p. 138), 

 [...] Essa interpretação leva a um contrabando evolucionista, além de 
privilegiar o “econômico”. Não aponta nem implica as dimensões sociais e 
culturais da condição camponesa. Esquece o significado das formas 
divergentes de vida e trabalho, diante das criadas pelo capitalismo, como 
formas que podem representar alternativas críticas. A comunidade 
camponesa pode ser ilusória, pretérita, romântica. Mas pode ser uma 
metáfora do outro mundo. 

 

Assim, pela pura ausência de conscientização (na maioria dos casos), 

a falibilidade do Estado referente à questão agrária e o avanço das técnicas produtivas 

no campo, o que ocorrera foi uma assimilação das relações de produção do capital no 

campo. O trabalho agrícola primeiramente passa a ser realizado a partir da 

contratação de mão de obra própria, com tempo e tarefas bem definidas para cada 

momento, o que provocou uma modernização das relações trabalhistas no campo. 

(Velho, 2009, p.94) aponta que,  

[...] dessa maneira, a maioria das situações rurais no Brasil se distribuiriam 
desde esse Máximo de ‘campesinidade’ até um máximo de ‘proletarização’ 
no caso-limite oposto, passando, no intervalo entre os dois extremos, por toda 
uma série de casos intermediários que deverão ser analisados para atingir.  

 

Em outras palavras, podemos afirmar que o ambiente rural no Brasil 

se urbanizou a partir da década de oitenta, tendo uma relevância maior nos anos 90, 

como resultado do processo capitalista industrial das lavouras com técnicas modernas 

de produção ocasionando um avanço tecnológico na agricultura. Por outro lado, 

ocorrera que o espaço que antes era definido como rural, passa a conviver de maneira 

muito próxima com o meio urbano, as ideias, atitudes, pensamentos e imaginários da 

cidade invade o campo brasileiro. Como resultado desse processo de transformação, 

a agricultura acabou por assimilar as normas de produção da indústria, desenraizando 

a sua lógica histórica de autorregulamento e autogerenciamento tanto da mão de obra 

quanto da produção de alimentos. Agora ela está diretamente ligada à indústria 

urbana e não mais pode ser separada dos setores que lhe fornecem insumos ou 

compram seus produtos. Essa nova configuração da agricultura no Brasil/Goiás 

passou a ser chamada em meados dos anos 80 de agrobusiness. 
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1.2 OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E AS MUDANÇAS NO CATOLICISMO 

POPULAR RÚSTICO EM GOIÁS. 

 

A tecnologia promove significativas transformações na cosmovisão, 

em diversificados níveis, desde a compreensão da localização de si nos processos 

econômicos e culturais, até as novas interpretações da religiosidade no mundo 

modernizado. A sociedade tecnificada retira de muitos indivíduos a necessidade de 

externalizar essa religiosidade em termos físicos, muitas vezes deslocando essa 

prática religiosa para o meio virtual seja ele pelo rádio, TV, internet ou telefone. A 

maioria das religiões na realidade brasileira já entendeu esse processo de 

interiorização das crenças relacionadas aos ambientes físicos, o que permitiu a 

divulgação de diversos credos e crenças nos meios midiáticos. Pastores, bispos e 

padres se lançam no ambiente midiático para estarem em consonância com a nova 

realidade social que emergiu do alargamento das fronteiras capitalistas e a expansão 

de produtos, ideias e motores que vieram com eles. 

Nesse caso as instituições religiosas vão se adaptando a esse novo 

ambiente de compreensão que o homem desenvolve de si mesmo e do outro, o que 

faz com que essas instituições religiosas no desejo de expandir sua lógica, 

desenvolvam um discurso religioso imbricado ao mundo modernizado para legitimar 

sua força imaginária. O catolicismo rústico nesse caso vai se tornando mais frágil em 

termos de controle dos seus fieis, que acabam por re-significar o seu mundo através 

de outras formas de religiosidade e considerá-las válidas, dependendo da justificação 

de suas ações e como elas se relacionam com o ambiente social específico. No meio 

rural, agora mais reencaixado ao modelo tecnificado, então, mais dedicação em 

termos de tempo ao trabalho, mais velocidade de informação e mais aquisição de 

máquinas e produtos no campo. 

Parece mais pertinente seguir uma determinada fé religiosa através 

da TV, do rádio ou mesmo da internet, em que pode-se organizar o tempo para o 

momento religioso, muitas vezes, cultos e missas são assistidos durante o jantar 

regado a coca-cola e sorvetes industrializados. Nesse caso, temos uma religiosidade 

de eventos e uma devoção pessoal mais concatenada com a realidade técnica. Outra 

vez o pastor ou padre pede pra que se coloque um copo de água na frente da televisão 

para que através da oração essa água seja abençoada e ao bebê-la amenizar-se-á 

os problemas que os afligem momentaneamente. Essa fé de eventos não está 
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preocupada, por exemplo, com a questão salvítica ou a conversão, mas, está antes 

ligada à resolução de problemas momentâneos e diários. Cria-se um hábito dos 

eventos religiosos diários pela televisão que de certa forma fidelizam o crente a se 

comprometer a essa religião midiatizada, porém não exige do fiel uma fidelidade da 

presença física, podendo ser ele um crente a distancia.  

As preocupações das pessoas humanas não são com questões 

existenciais, mas com problemas cotidianos. Zygmunt Bauman (1998), ao analisar a 

religiosidade na pós-modernidade indica que as pessoas se preocupam mais com o 

agora do que com o transcendente, pois o mundo atual é bastante corrido e carregado 

de afazeres. Nesse sentido, as igrejas precisam, como outros produtores de bens e 

serviços, se ocuparem, primeiramente da produção de seus consumidores afim de 

que se tenha algo com o que barganhar na disputa por atenção e prioridades. 

(Bauman, 1998) aponta que as preocupações acerca dos chamados “problemas” dos 

quais se incluíam a salvação ou a redenção, parece ter pouco espaço na 

modernidade. O que se considera problemas hoje, são aqueles que se relacionam 

com as habilidades humanas, ou seja, aquilo que se pode descobrir e o que se tem o 

que fazer.  

Para (Bauman, 1998), o espírito pós-moderno é bastante humilde 

para proibir e bastante fraco para banir os excessos da ambição do espírito moderno, 

ele apenas, por assim dizer, os coloca em perspectiva, expõe suas nascentes 

interiores, assim como sua vaidade. (Bauman, 1998, p. 206) questiona se o mundo 

em que habitamos atualmente é mais religioso do que costumava ser, Ou se ele é 

menos religioso. E questiona ainda se experienciamos um declínio, uma redisposição 

ou renascimento da religiosidade. O autor define a religião sob dois aspectos, o 

primeiro retira o  problema das tendências históricas da agenda, dissolvendo a 

questão da religião em alguns traços eternos e incontestavelmente universais da 

situação existencial humana. O segundo, ao contrário, estreita de tal modo à definição 

que a religiosidade se torna como que precisamente mensurável, como o tamanho da 

cintura de alguém, e por isso a ilusória questão das tendências socioculturais é 

substituída por um problema totalmente administrável de tendências estatísticas. Para 

Bauman (1998) a definição de religião de forma institucionalizada serve antes para 

delimitar terreno do que pode e o que não pode. Aceitar a religiosidade e entendê-la 

de forma individual acaba por não conseguir produzir ou organizar uma determinada 

regra para a religião, nesse caso, se produzirá uma religiosidade muito mais ligada 
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aos desejos individuais. O que ocorre com o catolicismo rústico no campo goiano 

frente à modernização técnica das relações de trabalho, faz com que o agora seja 

mais relevante do que o porvir. 

O ex-camponês consegue perceber que mesmo tendo sua fé nos 

valores pregados pelo catolicismo rústico, este parece não mais estar em consonância 

com a nova realidade vivencial. A tecnificação no campo goiano, conforme trabalhado 

ao longo de nossa argumentação, fez com que o modelo de religiosidade rústica 

pareça ultrapassado frente a uma sociedade que sofreu sérias transformações 

advindas da modernização e tecnificação da agricultura, bem como do avanço da 

concepção de trabalho e os mecanismos midiáticos expressos na TV, no rádio, nos 

celulares e no computador. Essas mudanças apontam em direção a uma nova 

realidade cultural demonstrada tanto em novelas televisivas quanto nas informações 

acerca do mercado agrário e que podem ser percebidas também na religiosidade, 

tratada aqui como religiosidade de eventos. 

 

CONCLUSÃO 

 

A nova realidade sociocultural instituída com o processo de expansão 

capitalista no campo goiano levou a tecnificação das relações socioeconômicas. 

Essas circunstâncias provocaram mudanças substanciais na organização e 

estruturação da vida socioeconômica do camponês, provocando o processo de 

destradicionalização, que foi trabalhado por Giddens (1991) como desencaixe cultural. 

Nessas condições, observamos que os valores tradicionais passaram a ser 

questionados na medida em que a modernização tecnológica avançava, interferindo 

na cosmovisão do homem rural.  

O catolicismo rústico, enquanto forma de expressão religiosa no 

campo goiano, não está mais em consonância com os novos modelos de base 

material e implicações culturais constituídos a partir dos processos modernizadores, 

como por exemplo, a tecnificação da produção agrária, as relações de trabalho e o 

avanço dos meios de comunicação de massa. O camponês, desencaixado nessa 

nova realidade, não consegue encontrar sintonia com a forma tradicional de sua 

religiosidade nesse novo modelo sociocultural tecnificado. 

As novas relações de trabalho, a modernização da produção e o 

deslocamento da confiança que antes era de pessoa para pessoa, passa a se 
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estruturar entre o trabalhador e o capital, promovendo o êxodo de boa parte dos 

camponeses goianos. Nesse sentido, as novas formas de religiosidade, entre elas a 

Renovação Carismática Católica e as diversas modalidades dos cultos evangélicos, 

servem de instrumento de reencaixe do camponês em um mundo onde prevalece o 

saber técnico. O catolicismo rústico não consegue mais mobilizar fiéis nesta realidade 

modernizada, o que sobrou das representações rústicas do catolicismo popular 

tradicional, se expressa em festas religiosas que tentam rememorar o que um dia 98 

foram essas práticas. Porém, agora, é possível perceber uma religiosidade de eventos 

que mobilizam fiéis circunscritos há um tempo e espaço pré-estabelecidos para uma 

representação de práticas e rituais religiosos de tempos idos. 
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A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NA SALA DE AULA DO ENSINO 

SUPERIOR 
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RESUMO: Este trabalho tem por finalidade compreender de que forma o 
aprendizado discente, no ensino superior, é afetado pelo relacionamento 
professor-aluno e quais são as ações docentes que melhor promovem esse 
aprendizado diante das novas exigências de uma sociedade em constante 
transformação. Com o objetivo de verificar que formas de relacionamento 
professor-aluno melhor promovem o aprendizado nesse novo contexto social, 
realizou-se uma pesquisa bibliográfica na qual levantou-se os aspectos da relação 
professor-aluno característicos das três abordagens de ensino - tradicional, 
tecnicista e progressista - mais comumente encontradas na sala de aula 
universitária brasileira. Analisou-se, também, o relato de uma experiência de 
alfabetização de alunos adultos, dentro da abordagem progressista, no intuito de 
constatar sua aplicabilidade no dia-a-dia da sala de aula. Os resultados deste 
trabalho permitem afirmar que a abordagem progressista é a que melhor favorece 
o aspecto relacional entre professor e aluno no processo de construção do 
conhecimento. 
Palavras-chave: Relacionamento professor-aluno, abordagem progressista, 
aprendizagem de adultos, ensino superior, sala de aula universitária. 
 

ABSTRACT: The aim of this research work is to understand in which ways student 
learning in higher education is affected by the teacher-student relationship and 
which teacher actions best promote this learning in face of the new demands of a 
constantly changing society. With the aim of verifying which forms of teacher-
student relationship best promote learning in this new social context, we have 
carried a bibliographical research in which we identified the aspects of the teacher-
student relationship that characterize the three teaching approaches – traditional, 
technicist, and social-cultural - most commonly found in the Brazilian university 
classroom. We have also analyzed a case study on an adult literacy program based 
on the social-cultural approach, with the aim of verifying its applicability in the 
everyday classroom. The results of this research work allow us to say that the 
social-cultural approach is the one which best favors the relational aspect between 
teacher and students in the knowledge building process. 
Key-words: Teacher-student relationship, social-cultural approach, adult learning, 
higher education, university classroom. 
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INTRODUÇÃO 

O ambiente educacional de ensino superior sofreu grandes 

transformações nos últimos anos, em especial a partir da década de 1990. Foi-se o 

tempo em que as poucas Instituições de Ensino Superior - IES - existentes eram 

estaduais ou federais e suas vagas conquistadas por adolescentes recém-saídos do 

ensino médio. Com o aumento significativo no número de IES particulares e a abertura 

de cursos de graduação noturnos tanto em instituições públicas quanto privadas, 

cresceu significativamente o número de alunos adultos nas salas de aula 

universitárias. Esses alunos muitas vezes têm como perfil mais idade e maior 

experiência profissional e de vida do que alguns de seus professores e buscam no 

ensino superior a atualização de seus conhecimentos, o aumento de sua rede de 

contatos e relacionamentos, a possibilidade de também ingressarem na carreira 

acadêmica - tornando-se, futuramente, colegas de trabalho de seus atuais professores 

– ou, simplesmente, buscam uma certificação, através da conquista de um diploma 

para sua experiência já adquirida. 

O mundo atual exige que aprendamos a nos relacionarmos uns com 

os outros dentro de um novo paradigma. A escola, como microcosmo social, também 

exige esse aprendizado de relacionamentos, num ambiente caracterizado por grande 

diversidade cultural e diferenças ideológicas entre os vários participantes do mundo 

acadêmico. 

Nesse novo cenário, as formas antigas de relacionamento professor-

aluno, baseadas na autoridade pela idade e pela experiência, não se sustentam mais 

e são insuficientes para atender as exigências desse novo alunado. O ambiente 

universitário hoje é marcado por um contexto no qual a universidade é pressionada a 

oferecer um ensino mais próximo da realidade social e profissional em que vivem os 

alunos, realidade essa caracterizada por crises, enfrentamentos, revisão de valores, 

necessidade constante de adaptação, mudança, superação e reflexão. Diante disso, 

levantamos as seguintes questões que nortearão o desenvolvimento desse trabalho: 

- Quais são os paradigmas de relacionamento professor-aluno 

observáveis e predominantes hoje no ensino superior?  
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- Se os tradicionais paradigmas de relacionamento professor-aluno 

não são mais válidos, qual será então o modelo ideal e adequado para orientar esse 

relacionamento hoje? 

- Estão os professores universitários atentos ao aspecto relacional do 

processo de ensino e os impactos deste na aprendizagem, formação pessoal e 

profissional do aluno? 

No primeiro capítulo, destacamos o aspecto da relação professor-

aluno nas abordagens educacionais mais comumente encontradas na história do 

ensino superior brasileiro: a abordagem tradicional, a tecnicista e a progressista, 

também chamada sócio-cultural. Discutimos, também, as atitudes docentes mais 

apropriadas para o cenário atual do ensino superior brasileiro. No segundo capítulo, 

analisamos a aplicação prática da abordagem progressista na educação de adultos a 

partir do relato de uma experiência de sala de aula de alfabetização e as 

possibilidades de analogia dessa experiência no ensino superior. Na conclusão, 

apresentamos a necessidade de encaminhamento de outras pesquisas sobre o 

relacionamento professor-aluno no ensino superior que gerem discussões mais 

aprofundadas entre os professores universitários sobre esse aspecto do processo 

ensino-aprendizagem.  

 

1 A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NO ENSINO SUPERIOR E A NOVAS 

ATITUDES DOCENTES. 

 

As constantes transformações que ocorrem no mundo requerem das 

instituições de ensino superior e do professor universitário mudanças que os 

aproximem das novas exigências da sociedade, do aluno e da sua realidade social. 

Masetto (2003), entre outros autores, enfatiza a necessidade das 

universidades debaterem as próprias práticas docentes articulando-as com as 

expectativas da sociedade. 

Há necessidade de a universidade sair de si mesma, arejar-se com o ar da 

sociedade em mudança e das necessidades da sociedade, e então voltar 

para discutir com seus especialistas as mudanças curriculares exigidas e 

compatíveis com seus princípios educacionais. (Masetto, 2003, p. 15) 

 

A sala de aula é uma realidade que contém muitas realidades. Entre 

as muitas discussões que seriam possíveis de serem iniciadas acerca desse 
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ambiente, chamou-nos especial atenção o aspecto relacional entre professor e aluno. 

A sala de aula, além de ser um espaço físico destinado ao ensino, à aprendizagem e 

ao conhecimento do conteúdo científico, é, também, um espaço de convivência 

humana, para encontro de "gente com gente", um espaço de interação. 

A forma como o professor se relaciona com seus alunos reflete e 

revela as concepções que ele tem de ensino, aprendizagem, homem, mundo e função 

da escola. Assim sendo, não há como analisá-la independentemente dessas 

concepções. Portanto, discutir as mudanças curriculares implica discutir a adoção de 

novas atitudes por parte do professor e compreender as diferentes concepções 

educacionais que norteiam os professores na prática docente em sala de aula.  

 

1.1 As Abordagens de Ensino. 

Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências 

pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal e as de cunho progressista. Faz-se, 

então, necessário, retomar o que os teóricos da educação nos apresentam no aspecto 

específico do relacionamento professor-aluno em cada uma dessas tendências 

pedagógicas.  

       

a) Tendências Pedagógicas de Cunho Liberal 

 

Entre as tendências de cunho liberal, as abordagens educacionais 

que até hoje tiveram, e ainda tem, maior influência no ensino superior brasileiro são 

as comumente denominadas de Tradicional e Tecnicista. 

Na abordagem Tradicional, Mizukami (1986) destaca que: 

A relação professor-aluno é vertical, sendo que um dos pólos (o professor) 
detém o poder decisório quanto à metodologia, conteúdo, avaliação, forma 
de interação na aula etc. Ao professor compete informar e conduzir seus 
alunos em direção a objetivos que lhes são externos, por serem escolhidos 
pela escola e/ou pela sociedade em que vive e não pelos sujeitos do 
processo.(MIZUKAMI, 1986, p.14) 

 

Portanto, o professor é o transmissor do conhecimento, ensina 

mecanicamente. Ao aluno, cabe a repetição sistemática dos conteúdos. A classe fica 

intelectualmente dependente do professor, o aluno não extrapola os conteúdos, não 

vai além do que é pretendido pelo professor e é testado em seus conhecimentos por 
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avaliações de curto e longo prazo que apresentam resultados tanto negativos quanto 

positivos. 

Nessa abordagem: 

O professor exerce, aqui, o papel de mediador entre cada aluno e os modelos 

culturais. A relação predominante é professor-aluno (individual), consistindo 

a classe, nessa perspectiva, apenas justaposição dessas relações duais, 

sendo essas relações, na maioria das vezes, paralelas, inexistindo a 

constituição de grupo onde haja interação entre os alunos. (MIZUKAMI, 1986, 

p. 15) 

 

O professor não leva em conta o histórico que o aluno traz e não 

valoriza as potencialidades do aluno. Sua prática na sala de aula considera o aluno 

como alguém que não sabe nada e vem estéril de conhecimentos. O professor já traz 

o conteúdo pronto e o aluno se limita a escutá-lo. 

Na abordagem Tecnicista, a experiência ou a experimentação 

planejada é a base do conhecimento. A relação professor-aluno situa o professor, 

conforme afirma Luckesi (1994, p. 62), “como elo de ligação entre a verdade e o 

aluno”.  

Através do uso de materiais sistematizados, o professor passa para o 

aluno um conhecimento objetivo e não há espaço para discussões que levem em 

conta a subjetividade do aluno. A racionalização do ensino instrumental busca nos 

meios e técnicas eficazes a instrução eficiente. O professor é um administrador do 

processo e da sala de aula. 

Essa prática de ensino reforça o controle sobre o indivíduo, 

característica política presente, principalmente, no período da ditadura militar em 

nosso país.  

Quanto ao tecnicismo educacional, embora seja considerada como uma 
tendência pedagógica, inclui-se, em certo sentido, na Pedagogia Renovada. 
Desenvolveu-se no Brasil na década de 50, à sombra do professivismo, 
ganhando nos anos 60 autonomia quando constituiu-se especificamente 
como tendência, inspirada na teoria behaviorista da aprendizagem e na 
abordagem sistêmica do ensino. Esta orientação acabou sendo imposta às 
escolas pelos organismos oficiais ao longo de boa parte das duas últimas 
décadas, por ser compatível com a orientação econômica, política e 
ideológica do regime militar então vigente (LIBÂNEO,1991, P.67) 

 

Nessa abordagem, os comportamentos são vistos como modeláveis 

com reforço, recompensa e controle. O aluno é considerado como um “vaso” que irá 

receber informações: é visto como produto do meio em que está. O professor está a 
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serviço do mercado de trabalho abastecendo o sistema produtivo com mão-de-obra 

qualificada e adequada. 

MIZUKAMI (1996, p. 31) lembra que nessa abordagem “[...] o 

professor teria a responsabilidade de planejar e desenvolver o sistema de ensino-

aprendizagem, de forma tal que o desempenho do aluno seja maximizado, 

considerando-se igualmente fatores tais como economia de tempo, esforços e custos”.  

Muitos professores se sentem desconfortáveis por estarem atuando 

em um sistema de ensino tecnicista, pois a rigidez da técnica pode levar a um 

distanciamento relacional com os alunos. As abordagens tradicional e tecnicista, 

porém, são facilmente observáveis nas práticas docentes no ensino superior e em 

muitas instituições onde ainda são predominantes.  

Contrapondo-se a elas, apresentam-se as tendências de cunho 

progressista que, em função da semelhança das diretrizes norteadoras da relação 

professor-aluno, objeto deste trabalho, serão apresentadas sem maiores distinções. 

 

b) Tendências Pedagógicas de Cunho Progressista 

 

As tendências de cunho progressista ou teorias críticas da educação 

foram adquirindo maior sistematização por volta dos anos 80 e estão voltadas para os 

interesses da maioria da população, apresentando-se como propostas 

transformadoras da sociedade. 

Na tendência de cunho progressista, o aluno é percebido como 

elaborador e criador do conhecimento e o professor é o mediador dessa relação do 

aluno com os conteúdos estudados. Para fazer essa mediação é preciso, também, 

uma boa relação pessoal professor-aluno, sendo essa fundamental para que a 

aprendizagem do aluno se concretize. 

Mizukami (1986), neste sentido, explica que numa relação horizontal 

entre professor e aluno  

[...] é necessário que o educador se torne educando e o educando, por sua 
vez, educador. [...] Um professor que esteja engajado numa prática 
transformadora procurará desmistificar e questionar, com o aluno, a cultura 
dominante, valorizando a linguagem e cultura deste, criando condições para 
que cada um deles analise seu contexto e produza cultura. (MIZUKAMI, 1986, 
p.99) 
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Nota-se, a partir dessas considerações, que o aspecto afetivo da 

relação professor-aluno é valorizado. As abordagens progressistas valorizam a 

interação do grupo de alunos com o professor desde o início do processo de ensino-

aprendizagem. O professor faz com que o aluno tenha confiança no seu potencial e 

capacidade de aprendizagem para seguir adiante na busca por experiências que 

ampliem seus conhecimentos. Nasce, então, a valorização do aluno enquanto ser 

humano pensante e que merece ser respeitado por estar em processo de 

desenvolvimento. Há uma preocupação com o desenvolvimento individual, o diálogo 

se desenvolve oportunizando a cooperação entre todos, mas não se esquece do 

principal alvo que é o coletivo da sociedade e as questões sociais que perpassam as 

relações de ensino-aprendizagem. 

Assim, podemos dizer que quando professor e aluno se encontram na 

sala de aula, ambos assumem papéis distintos e complementares para chegar até o 

conhecimento pretendido. Luckesi (1994, p. 71) afirma que “o conhecimento resulta 

de trocas que se estabelecem na interação entre o meio (natural, social, cultural) e o 

sujeito, sendo o professor o mediador, então a relação pedagógica consiste no 

provimento das condições em que professores e alunos possam colaborar para fazer 

progredir essas trocas.” Essas colaborações exigem do professor e do aluno novas 

atitudes de comportamento que propiciem o crescimento intelectual do aluno e o 

aprimoramento profissional do professor. 

Carl Rogers, citado por Masetto (1997), afirma que "[...] a facilitação 

da aprendizagem significativa baseia-se em certas qualidades de comportamento que 

ocorrem no relacionamento pessoal entre o facilitador e o aprendiz” (ABREU e 

MASETTO, 1997, p. 116). 

Nessa relação, o professor age em sala de aula e fora dela com a 

intenção de ajudar o aluno a se desenvolver e aprender, procurando relacionar-se 

com ele. O aluno, por sua vez, atua de modo ativo na construção de seu próprio 

conhecimento. 

Podemos, então, afirmar que o cerne do processo educativo está na 

relação professor-aluno, pois o motivo maior desses encontros é a aprendizagem dos 

alunos. 

Apesar de boa parte dos professores universitários dominarem os 

conteúdos teóricos e conceituais das disciplinas que ensinam e possuírem experiência 

profissional acumulada na área, muitos destes não possuem o preparo e formação 
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pedagógica apropriada para enfrentar a diversidade e as especificidades hoje 

encontradas nas salas de aula das universidades.  

 

1.2 As Atitudes Docentes 

 

A atividade profissional do professor deve ser voltada para a 

aprendizagem de todos os alunos indistintamente. O grande desafio, portanto, não é 

ensinar os conteúdos científicos registrados nos livros, mas, sim, garantir que os 

alunos aprendam esses conteúdos e desenvolvam habilidades e competências que 

serão indispensáveis nas suas futuras vidas profissionais. Ao deslocar a atenção do 

ensino para a aprendizagem, novas atitudes são esperadas do professor no ensino 

universitário do século XXI.  

Lambert (apud Pisani, 1994, p.70) conceitua atitude como “uma 

maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir a pessoas, grupos, 

problemas sociais ou, de modo mais geral, a qualquer acontecimento no ambiente”. 

Partindo desse pressuposto, entendemos que esse pensar, sentir e reagir, quando 

aplicado aos professores, influi diretamente na maneira como seus alunos irão pensar, 

sentir e reagir diante das diversas situações que irão vivenciar dentro da universidade 

e fora dela enquanto profissional formado. 

As atitudes docentes, portanto, influenciam as atitudes dos alunos, ou 

seja, as respostas dadas pelos alunos às atitudes do professor são o feedback com 

que conta o professor para a revisão de sua prática, criando um ciclo de ações e 

reações que se complementam dentro do processo de ensino-aprendizagem.  

Para Pisani (1994, p. 69), as atitudes “servem para organizar a nossa 

compreensão do mundo e dos fatos que nos cercam, auxiliando-nos a nos posicionar, 

de forma mais ou menos coerente, em relação a eles”. É esse posicionamento de 

refletir sobre a própria prática com vias a adotar novas atitudes, que coloca o professor 

em condições de ensinar o aluno a aprender a aprender. O professor posiciona-se 

como facilitador do processo ensino-aprendizagem e não mais como um transmissor 

de conteúdos que se ocupa somente com o ensinar.  

Cabe, então, ao professor, não só adotar atitudes que visem atualizá-

lo diante do novo cenário social e educacional, mas, também, desenvolver habilidades 

que o ajudem a atuar de forma competente enquanto profissional do ensino superior, 

destacando-se aqui a habilidade de comunicar-se e relacionar-se com os alunos. 
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Os teóricos da educação, hoje, afirmam que o professor deve ser o 

facilitador da aprendizagem do aluno e a escola deve tornar-se espaço onde o aluno 

tenha as condições de apreender a realidade do mundo e futuramente modificar este 

mundo para o bem-estar da própria sociedade em primeiro lugar. 

Para ser um facilitador da aprendizagem, o professor precisa 

conhecer estratégias que realmente façam o aluno aprender de modo crítico os 

conteúdos e as aulas devem contar com maior participação dos alunos. Mas não é 

somente o uso de estratégias que tornam o conhecimento mais fácil de ser adquirido. 

O uso de uma comunicação eficaz aproxima o aluno do professor e do conteúdo que 

se pretende estudar. Portanto, é preciso conhecer e saber usar recursos 

comunicacionais e de linguagem que ajudem o aluno a aprender; demonstrar respeito 

pelo aluno e usar a afetividade para motivar os alunos no próprio processo de 

aprendizagem e autodesenvolvimento. 

Libâneo (1991, p.249) destaca que o trabalho docente possui dois 

aspectos que o professor não pode desconsiderar: o aspecto cognoscitivo e o aspecto 

sócio-emocional. O primeiro refere-se à forma como o professor comunica-se com os 

alunos com referência aos conteúdos e às atividades propostas. O professor precisa 

utilizar uma linguagem que o aproxime do mundo do aluno, sendo claro e objetivo 

quando estiver expondo o conteúdo; precisa, também, executar em sala de aula 

atividades que promovam a interação entre alunos e professor para que todos 

aprendam a conviver, respeitando as diferenças de cada um. O segundo aspecto 

refere-se à relação do professor com o grupo de alunos: o relacionamento individual 

existe, mas está voltado para o cumprimento dos objetivos e do conteúdo da aula. O 

motivo maior desse relacionamento é a aprendizagem dos alunos. Conforme a relação 

se desenvolve, a aprendizagem se dá de forma mais ou menos facilitada. Se 

ocorrerem dificuldades nessa relação, o aluno poderá ser prejudicado no seu ato de 

aprender e o professor no seu ato de ensinar.  

Paul Ricouer, citado em Masetto (1990), faz um comentário que bem 

exemplifica o tipo de atitude docente que não auxilia o aluno em seu aprendizado: “a 

tendência espontânea do ensinante é pensar que o ensinado não sabe nada, que 

aprender é passar da ignorância ao saber, e que esta passagem está no poder do 

mestre”. Portanto, o professor que não acredita na capacidade de aprendizagem do 

aluno pouco poderá contribuir com seu processo de autodesenvolvimento. 
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O docente que se preocupa em valorizar o saber e as contribuições 

dos alunos procura escutar o que o aluno tem a dizer, passando da posição de 

transmissor de conhecimentos e informações para posicionar-se também como 

receptor e aprendiz de informações. Freire (1996, p.123) afirma que “respeitar a leitura 

de mundo do educando significa tomá-lo como ponto de partida para a compreensão 

do papel da curiosidade, de modo geral, e da humana, de modo especial, como um 

dos impulsos fundantes da produção do conhecimento”. Essa é uma importante 

característica no perfil do professor nas abordagens progressistas. 

Pesquisas como as de CUNHA (2004) buscaram identificar o perfil do 

bom professor na percepção do aluno. Os resultados constatados apresentam que o 

“bom professor” não é aquele tido como “bonzinho” e, sim, o que exige e cobra 

participação dos alunos e com esses se envolve no sentido de motivá-los no processo 

de aprendizagem. Morales (2000) também destaca que as pesquisas realizadas sobre 

as características do professor ideal, segundo os alunos, possibilitam destacar duas 

grandes categorias de traços ou condutas: algumas relacionadas à competência do 

professor para ensinar e outras ao seu relacionamento com os alunos. 

Os aspectos mais relacionais emergem em todas as idades, embora sejam 

os mais velhos que logicamente, manifestem isso com maior clareza: o bom 

professor sabe dar segurança, é próximo e familiar, é sensível às 

necessidades dos alunos, dá ajuda extra, não discrimina, auxilia os que vão 

pior, é humilde e reconhece os próprios equívocos. (MORALES, 2000, p.33) 

 

Masetto (1990) caracteriza dois estilos de ensino, um centrado no 

professor e outro centrado no aluno. Ele explica que o primeiro estilo é tipicamente 

aquele no qual o professor faz consideravelmente mais do que o aluno em sala de 

aula, estimulando, dirigindo, avaliando e ao aluno se pede que ele apenas acompanhe 

o que o professor faz - o que caracteriza uma forma passiva de aprendizagem por 

parte do aluno. 

O segundo estilo revela o desejo de romper com a situação da aula 

tradicional, dominada pelo professor, e encorajar maior participação, iniciativa e 

responsabilidade do estudante: o aluno deve querer aprender e o professor deve se 

preocupar em ensinar e em como ensinar.  Dessa forma, o professor entra com a 

tarefa de gerenciar a sala de aula e o processo ensino-aprendizagem nos seus 

aspectos cognitivos e emocionais. Na estratégia de ensino-aprendizagem centrada no 

aluno, o professor se despe da soberania, de ser o “melhor”, de saber mais e ter o 
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poder em suas mãos, para que a situação relacional entre ele e os alunos possa ter 

sucesso. 

Mais uma vez percebe-se que as atitudes do professor são primordiais 

para favorecer o relacionamento dele com os alunos e facilitar o processo de 

aprendizagem. A interação do professor com o grupo de alunos, através do uso de 

metodologias de ensino e atividades coletivas e dinâmicas coloca os alunos em 

situação de participação ativa no processo de construção do conhecimento. Como 

afirma Masetto (1987, p. 126), “o professor tem uma influência direta sobre a situação 

em sala de aula, no seu relacionamento com o aluno” e deve, ciente dessa influência, 

estar atento para utilizar todas as oportunidades para contribuir com o 

desenvolvimento das habilidades e atitudes que contribuirão com o sucesso do aluno 

em sua futura vida profissional e de atuação na sociedade. 

Morales (2000) também destaca a importância da atitude docente 

para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem, podendo-se identificar no 

relacionamento professor-aluno atitudes positivas e negativas do professor no que ser 

refere à qualidade das relações interpessoais, à estruturação do processo de ensino-

aprendizagem e desenvolvimento da autonomia dos alunos. Tais atitudes são 

apresentadas no quadro abaixo. 

 

1. Qualidade das relações interpessoais 

Atitudes Positivas Atitudes Negativas 

- Dedicar tempo à comunicação 

-  Manifestar interesse 
-  Manifestar afeto 
-  Reforço sincero 
-  Interagir com alegria e prazer 
 

- Distanciamento 

- Ignorar os alunos 

- Desinteresse e 

- Omissão 

2. Estruturação do Processo de Ensino-aprendizagem 

Atitudes Positivas Atitudes Negativas 

-  Preparação das aulas  
-  Preparação das tarefas 
-  Flexibilidade 
-  Qualidade da informação 
-  Seqüência didática e 
-  Eficácia no aprendizado  

- Desorganização  

-  Ambigüidade  
-  Caos  

3. Apoio à Autonomia do Aluno 

Atitudes Positivas Atitudes Negativas 



SOUSA, B.O.;VITÓRIA,E.F.U.;SILVA, I.R.;SANTOS, L.S.. A relação professor-aluno na sala de aula... 

54 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VII. Número 1. Ano 4 – 2017/1 - ISSN 2358-6079 

-  Criar clima de cooperação 
(trabalhos, projetos e 
visitas em grupo) 

- Criar clima de harmonia e 
camaradagem  

- Liberdade na 
aprendizagem  

- Pressão e 

- Coerção 

 

 

 

A educação é o exercício contínuo e amplo do fazer-se humano: é o 

processo gradual e incessante de formação de homens e mulheres reflexivos, críticos 

e com responsabilidade social. O professor é o responsável por tornar essas 

afirmações realidade. É preciso, então, que ele assuma, em sua prática, atitudes que 

levem o aluno a compreender os conteúdos estudados com autonomia e criticidade. 

Hoje o alunado que chega ao ensino superior é bastante heterogêneo. 

Em uma mesma sala de aula podemos encontrar jovens que acabaram de sair do 

colegial e, também, pessoas com idade igual ou superior à dos professores que, 

consequentemente, possuem uma experiência, um conhecimento prático muitas 

vezes até maior do que os próprios professores. São grandes as diferenças sociais, 

econômicas e de personalidade dos alunos que convivem numa mesma sala-de-aula, 

realidade bastante diferente de pouco mais de uma década atrás. Para lidar com essa 

nova realidade, o professor universitário precisa estar consciente de que todas as 

ações por ele tomadas terão algum reflexo nas atitudes dos alunos e as ações dos 

alunos também estarão refletidas nas atitudes tomadas pelo professor. O movimento 

relacional da sala de aula é uma via de mão dupla à medida que se retro-alimenta 

constantemente. 

Morales (2000), afirma que “podemos controlar o que fazemos 

especialmente na parte didática, preparando adequadamente as aulas, variando o 

material, escolhendo prioridades e ênfases e estabelecendo um bom relacionamento 

didático no sentido de estimular, escutar e não ridicularizar os alunos”. A atitude 

respeitosa do professor com relação aos alunos ensina o aluno a ser também 

respeitoso no tratamento com os colegas e demais pessoas com quem convive. A 

aprendizagem de atitudes só é possível a partir de vivências reais e significativas. 

Deve o professor estar atento a essa necessária aprendizagem ao relacionar-se com 

seus alunos cotidianamente na sala-de-aula. 
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Masetto (1990, p. 117), enumera três qualidades importantes a serem 

praticas pelo professor para que a relação professor-aluno se estabeleça de forma 

positiva: 

a) Autenticidade: que o professor seja realmente como é, que se 

apresente sem mascaras ou ostentações de aparência ou fachada. 

b) Apreço ao aprendiz: aos seus sentimentos, suas opiniões, sua 

pessoa. É a aceitação de um outro indivíduo, como pessoa separada, cujo valor 

próprio é um direito seu. 

c) Empatia: ocorre quando o professor tem capacidade de se colocar 

na pele do aluno, compreender as relações intimas do aluno e permitir que este se 

sinta compreendido por alguém sem que este alguém o esteja julgando. 

Ao analisarmos as três qualidades expostas por Masetto (1990), 

percebemos que quanto mais o docente respeita os questionamentos e dificuldades 

dos alunos e quanto mais ele se coloca na situação do aluno, melhor se desenvolve 

o relacionamento entre ambos e, consequentemente, mais motivado fica o aluno para 

aprender os conteúdos que o professor se propõe a ensinar. Quando os professores 

se colocam na condição de aprendizes, o relacionamento com os alunos torna-se mais 

saudável. Quando o aluno é respeitado a partir dos conhecimentos que traz para a 

sala de aula, ele assume a própria responsabilidade por seu aprendizado e 

desenvolvimento.  

Para Morales (2000), a relação professor-aluno pode ser o veículo 

para que a tarefa de professor transcenda a própria matéria e conteúdo ensinado e os 

alunos aprendam coisas importantes para suas próprias vidas: "descuidar de nosso 

relacionamento com os alunos pode ser nossa grande ocasião perdida" (MORALES, 

2000, p.161). 

A relação professor-aluno possui uma dimensão pedagógica e uma 

dimensão psicológica. Morales (2000) cita pesquisas realizadas nas áreas de 

psicologia e educação que mostram que a motivação dos alunos cresce quando são 

satisfeitas as suas necessidades psicológicas. O professor pode satisfazer as 

necessidades psicológicas dos alunos enquanto realiza seu trabalho pedagógico de 

organização e condução do processo para o aprendizado. E faz isso ao orientar o 

aluno, propor, ou criar alternativas, estimular interesses, destacar a importância dos 

temas estudados e criando um clima de confiança e satisfação em sala de aula. 
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Com base nos estudos de Morales (2000), apresentamos o quadro 

abaixo que exemplifica as necessidades psicológicas dos alunos e como o professor 

poderá satisfazê-las em seu relacionamento interpessoal na sala de aula. 

Necessidades dos alunos Conduta do Professor. 

Manter bom relacionamento e 

Pertencer ao grupo 

Propiciar relações interpessoais 
positivas 

Ver-se competente e 

Ser competente 

Estruturar o aprendizado 

Crescer como pessoa e  

Ser adulto 

Apoiar a autonomia do aluno 

 

A relação professor-aluno possui efeitos recíprocos: os professores 

sabem que influenciam os alunos, mas, na maioria das vezes, não estão conscientes, 

ou são relutantes em aceitar a influência dos alunos sobre eles. De acordo com 

Morales (2000, p. 64), "as condutas do professor, tal como são percebidas pelos 

alunos, influem sobre a dedicação e o esforço dos alunos e, por sua vez, a reação dos 

alunos influi sobre as condutas do professor”. 

O esquema abaixo, descrito por Morales (1990, p.64), demonstra as 

influências recíprocas na relação professor-aluno: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Condutas do 

Professor: 

da estrutura, mantém 

uma boa relação... 

 

 

Percepção do 

Aluno:  

de sua relação com o 

professor, do interesse pelo 

professor... 

Efeitos no Professor: 

reforça as condutas que 

produzem bons efeitos 
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Fonte: Morales (1990, p.64) 

 

Os professores atendem melhor aos alunos que mostram mais 

interesse e facilidade frente ao aprendizado, demonstrando isso através de 

comentários, elogios, contato visual e perguntas. Por outro lado, o professor ignora os 

alunos comuns, os quais se tornam passivos que aceitam tudo sem se manifestar 

contrários nem a favor, apenas participam quando são interpelados, fazendo com que 

os professores os considerem incompetentes - aplicando sobre eles pressões e 

coerções. 

Qualquer que seja nossa postura pessoal, sem dúvida transmitimos mais do 

que ensinamos formalmente... E pode acontecer que isso seja o mais 

importante e duradouro... Não há relação humana – e a relação professor-

aluno na sala de aula é relação humana – em que não se dê uma influência 

mútua... Influímos, para bem ou para mal, querendo ou não. (Morales, 2000, 

p. 43)  

O interesse e a dedicação do professor precisam ser percebidos pelos 

alunos para uma eficaz realização do processo de aprendizagem. A comunicação é 

um elo fundamental, importando menos o que o professor faz e mais a forma como 

seu aluno percebe o que foi feito. 

A escola não é a única detentora do saber, mas é lugar de análises 

críticas, de produção de conhecimento e, também, de acesso à informação. Nela, o 

aluno obtém conhecimento atribuindo significado pessoal à informação com a ajuda 

do professor. 

Se for função da escola oferecer formação cultural básica, o professor 

é indispensável na criação de condições cognitivas e afetivas que ajudarão o aluno a 

atribuir significado às informações. Para Libâneo (2001), a escola é um espaço de 

síntese, destinada à formação geral e preparação para o uso da tecnologia, de 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas, de formação para o 

exercício da cidadania crítica e formação ética. 

Efeitos no Aluno: 

efeitos e condutas 

Percepção do Professor: 

das condutas e reações 

dos alunos 
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Masetto (1992, p.73-75) afirma que a sala de aula é um espaço de 

convivência, de vivência - com, de convivência humana e de relações pedagógicas. 

Espaço que deveria ser usado para discussão, estudo, pesquisa e debate. Os alunos, 

nessa convivência, deveriam perceber que podem sair da sala de aula com 

conhecimentos construídos e a sala torna-se, então, um espaço vivo, para 

desenvolvimento da visão crítica sobre os problemas econômicos, sociais e humanos. 

Como espaço de vivência-com, os professores devem desenvolver 

estratégias para integrar os grupos de forma que os alunos não somente escutem, 

mas participem. Nesse espaço, os professores estimulam seus alunos a se tornarem 

independentes e organizados visando a sua autonomia. 

Num espaço de convivência humana, os professores preocupam-se 

em desenvolver nos alunos as atitudes de respeito, por si mesmo e pelo próximo, 

valorização do diálogo, abertura para fazer e receber críticas, estímulo a pensar e 

buscar informações de forma autônoma e valorização da honestidade e da amizade 

com os colegas. 

Nas relações pedagógicas, o professor deveria posicionar-se como 

mediador, estimulando trabalhos em equipe, revisando com a classe os programas da 

disciplina, selecionando as estratégias e definindo junto com os alunos o processo de 

avaliação. Tais atitudes docentes contribuiriam, então, com o desenvolvimento nos 

alunos de habilidades e atitudes que se mostram cada vez mais necessárias na 

sociedade do século XXI, como a co-responsabilidade nos processos, a autonomia e 

pró-atividade, entre outras. 

O ato intencional de ensinar é uma característica humana. Enquanto 

tal, só é possível na interação entre humanos. No aspecto do relacionamento 

professor-aluno, Freire (1996) enfatiza que os professores devem apropriar-se de 

alguns saberes para estarem seguros no ato do ensinar. Em função da especificidade 

desse trabalho, destacamos cinco desses saberes docentes abaixo detalhados: 

1. Ensinar exige segurança, competência profissional e 

generosidade: ou seja, um bom professor deve estar seguro do que quer fazer ter 

conhecimento do que vai fazer e ser generoso ao transmitir este conhecimento no 

processo de ensino-aprendizagem. Freire diz: “A arrogância que nega a generosidade 

nega também a humildade, que não é virtude dos que ofendem nem tampouco dos 

que se regozijam com sua humilhação. O clima de respeito nasce de relações justas, 



SOUSA, B.O.;VITÓRIA,E.F.U.;SILVA, I.R.;SANTOS, L.S.. A relação professor-aluno na sala de aula... 

59 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VII. Número 1. Ano 4 – 2017/1 - ISSN 2358-6079 

sérias, humildes, generosas, em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos 

se assumem eticamente, autentica o caráter formador do espaço pedagógico”. 

2. Ensinar exige comprometimento: Comprometimento este 

entendido enquanto o professor se coloca como ser humano, enquanto pessoa que 

muitas vezes não terá resposta aos questionamentos dos seus alunos, mas que se 

propõe a procurá-la, levando em consideração o aluno enquanto ser pensante. Paulo 

Freire diz, “Não posso ser professor sem me por diante dos alunos, sem revelar com 

facilidade ou relutância minha maneira de ser, de pensar politicamente. Não escapar 

à apreciação dos alunos. E a maneira como eles me percebem tem importância capital 

para meu desempenho. A percepção que o aluno tem de mim não resulta 

exclusivamente de como atuo, mas também de como o aluno entende como atuo”. 

3. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo: Temos como convicção que quando formamos um 

profissional, o formamos para a sociedade e não simplesmente para que ele guarde 

o que aprendeu dentro da gaveta; assim, o docente tem que ter a visão de que o que 

ele ensinar poderá ser usado para intervir, em algum momento, dentro da sociedade. 

A relação professor-aluno é de preparação para a reelaboração da vida em 

comunidade. 

4. Ensinar exige liberdade e autoridade: “Quanto mais 

criticamente a liberdade assuma o limite necessário tanto mais autoridade tem ela, 

eticamente falando, para continuar lutando em seu nome”.  Para se dar liberdade ao 

aluno, devemos fazê-la de forma que não se perca de vista os limites, estes devem 

existir nas relações maduras, usando a autoridade sem ser autoritário. O aluno e 

professor se confrontam de maneira saudável o que leva ao crescimento de ambos. 

5. Ensinar exige que se saiba escutar: se a cada momento que o 

nosso aluno faz uma pergunta o professor o ignora ou o faz passar por ridículo, tira 

deste aluno a oportunidade de se expressar, de crescer e até mesmo de perder medos 

introjetados. O professor que não pratica a escuta como base no relacionamento na o 

terá a oportunidade de aprender e ensinar os seus alunos, pois ficará preso em sua 

redoma de ser superior e em sua arrogância. 

 

2 A TRANSPOSIÇÃO DA TEORIA PARA A PRÁTICA: A APLICABILIDADE DA 

TEORIA PEDAGÓGICA NA SALA DE AULA DO ENSINO SUPERIOR. 
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2.1 Considerações Iniciais 

 

As teorias mais recentes sobre educação reforçam a necessidade de 

mudanças no paradigma de relacionamento professor-aluno que, até então, tem 

norteado as relações no ensino universitário. Fala-se da necessidade de mudanças 

dos paradigmas tradicional e tecnicista para um paradigma mais progressista que 

viabilizaria a formação de um sujeito mais crítico, participativo e mais adequado às 

exigências do novo século. Então, o questionamento que se faz é: como mudar esse 

paradigma na realidade concreta da sala de aula? Quais seriam os caminhos 

possíveis para a mudança de paradigmas no ensino superior? Como arriscar a 

segurança do paradigma tradicional que tão bem conhecemos - por termos sido 

educados e formados nele - para adotar paradigmas que sequer dominamos com 

profundidade teórica? 

A quase totalidade da bibliografia pesquisada sobre o tema forneceu 

reflexões teóricas sobre o cotidiano da sala de aula universitária, mas quase nada que 

mostrasse, de forma prática, como se dá o trabalho do professor e dos alunos e a 

relação entre ambos no cotidiano da sala de aula. A seguir, analisaremos uma 

situação de transposição da teoria apresentada no capítulo 1 para uma experiência 

prática de sala de aula. 

 

2.2 Aplicabilidade da Teoria Pedagógica na Sala de Aula do Ensino Superior 

Em "Docência Universitária: Repensando a Aula", MASETTO (2003) 

sinaliza a questão que nos propomos a debater neste trabalho, ou seja, a aplicação 

prática, no ensino superior, das teorias pedagógicas: 

Apresentando o paradigma de ensino superior que se volta para o 

desenvolvimento da aprendizagem e levantadas algumas idéias sobre como 

conceber, hoje, a "aula universitária em seu novo espaço e tempo", parece-

me necessário avançarmos para um campo que é dos mais difíceis e sobre 

o qual não dispomos de tanta literatura: como se transpõe essa teoria para a 

prática pedagógica na aula universitária? 

Nos mais diferentes contatos que tive com professores do ensino superior, 

sempre encontrei a mesma demanda: como se colocam esses princípios na 

prática? Como mudar o modo, a forma de lecionar? (MASETTO, 2003, p. 90) 
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2.2.1 Relato de Experiência 

Em "Alfabetização de Adultos: relato de uma experiência 

construtivista", Irene Terezinha Fuck descreve, de forma bastante prática, como 

conseguiu alfabetizar 15 alunos adultos, em apenas dois meses e meio, com duas 

horas e meia de aula por dia, todos os dias, utilizando o método construtivista. 

Analisando o trabalho realizado e descrito pela professora, acreditamos que grande 

parte do seu sucesso deveu-se à forma como ela conseguiu estabelecer o 

relacionamento professor-aluno com cada estudante e com a turma como um todo. 

Contrapondo à bibliografia pesquisada, identificamos vários pontos de contato entre 

essa experiência prática e as propostas de aplicação das teorias pedagógicas na sala 

de aula do ensino superior, em especial no que se refere ao relacionamento 

interpessoal professor-aluno. 

FUCK (2000) apresenta uma proposta de intervenção em sala de 

aula. O diferencial desta proposta para outras apresentadas é a descrição 

pormenorizada que a professora faz do quotidiano de sua sala de aula. Em alguns 

momentos da leitura, é possível visualizar, com muita clareza, professora e alunos 

desempenhando suas atividades, como se estivéssemos observando a aula. Tal grau 

de visualização permitiu-nos analisar mais detalhadamente a interação entre 

professor e alunos adultos nas falas, ações e reações descritas. 

É importante salientarmos que nossa preocupação com o aspecto da 

relação professor-aluno vem do nosso entendimento acerca do "relacionamento" 

como parte integrante do perfil profissional de um professor, tanto quanto é parte 

integrante do perfil profissional de um médico. Não há como um médico tratar seu 

paciente sem relacionar-se profissional e afetivamente com ele; não há como um 

professor ensinar seu aluno sem relacionar-se profissional e afetivamente com ele. 

Da mesma forma que o relacionamento entre médico e paciente afeta positiva ou 

negativamente os resultados do tratamento, o relacionamento entre professor e aluno 

afeta positiva ou negativamente os resultados da aprendizagem. Vista assim, como 

aspecto integrante de um perfil profissional, a capacidade de relacionamento não é 

mais considerada "um dom" mas, sim, uma habilidade que pode e deve ser aprendida 

e desenvolvida ao longo dos anos de exercício de toda uma vida profissional. A esse 

respeito é interessante destacar as considerações de Morales, ao dizer que: 
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Pensar na sala de aula como lugar de relação pode abrir para nós um 
horizonte de possibilidades, inclusive didáticas, que talvez não estejamos 
utilizando em todo o seu potencial. O modo como se dá nossa relação com 
os alunos pode e deve incidir positivamente tanto no aprendizado deles, e 
não só nas matérias que damos, como em nossa própria satisfação pessoal 
e profissional, porque nossa relação com os alunos deve ser considerada 
uma relação profissional. Precisamente por se tratar de uma tarefa 
profissional, não podemos deixar de lado um aspecto que diz respeito 
diretamente à eficácia do que fazemos. (...) Falo de tarefa profissional e de 
eficácia intencionalmente. Porque somos profissionais do ensino, nossa 
tarefa é ajudar os alunos em seu aprendizado; buscamos seu êxito e não seu 
fracasso, e a qualidade de nossa relação com os alunos pode ser 
determinante para conseguir nosso objetivo profissional.  (MORALES, 1999, 
p. 9, 10, 13) 

 

Na falta, pelo menos até o momento, de um relato tão minuciosamente 

descrito em ambiente de sala de aula do ensino superior, a experiência de Irene Fuck 

nos oferece subsídios para discutirmos a práxis nela contida, já que acreditamos que 

os conceitos e procedimentos adotados pela professora são transponíveis para o 

ensino superior. Compartilhamos, aqui, da opinião de ZABALA (1998), que afirma que 

as condições de como se produzem os processos de aprendizagem são 

generalizáveis, podendo referir-se a qualquer aprendizagem, independente do tipo de 

conteúdo. 

Concordamos com essa idéia, mas apenas dentro da especificidade 

da educação de adultos analisada. Há muitos pontos de contato entre a práxis de 

Irene Fuck em sua turma de alfabetização de adultos e o que é apontado pelos 

teóricos educacionais como apropriado e recomendável para a prática pedagógica 

com as turmas de ensino superior.  

Partimos de um primeiro ponto comum: trata-se de alunos adultos 

que, pela idade e experiências de vida, reagem de forma parecida diante de um 

professor e de colegas de sala e têm formas semelhantes de relacionar-se com o 

ensino, a escola e as pessoas - professores, alunos, funcionários - que fazem parte 

do ambiente educacional. 

Para Masetto (1992), há diferenças específicas entre a didática do 2º 

e 3º graus: 

[...] a Didática ou Metodologia para 3º Grau apresenta uma, entre outras 

diferenças: ela deve brotar de princípios e teorias que procuram entender e 

explicar como acontece a aprendizagem em pessoas adultas. (MASETTO, 

1992, p. 80) 
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E o que há de tão específico no aprendiz adulto que o diferencia de outros 

aprendizes? Masetto afirma que  

Na educação de adultos, o processo de aprendizagem se faz através da troca 

de idéias, informações, habilidades e experiências. É uma relação que chama 

ambos os participantes (professor e aluno) para uma ativa participação e na 

qual os ganhos serão proporcionais aos investimentos realizados pelos 

participantes. (MASETTO, 1992, p. 82, 83). 

 

O trabalho de Fuck (2000) nos serviu de base para este estudo por 

atender a dois critérios: 1) relata uma experiência exitosa com educação de adultos e 

2) o faz de maneira extremamente descritiva, o que permitiu-nos utilizar a bibliografia 

consultada como ferramenta de análise e discussão da prática explicitada por Irene e 

sua aplicabilidade na sala de aula do ensino superior. 

FUCK (2000) acredita na prática pedagógica defendida por GROSSI 

(apud FUCK, 2000, p. 14), segundo a qual corpo, afetividade e inteligência interferem 

simultaneamente no processo de aprendizagem. De acordo com essas autoras, na 

aprendizagem "estão presentes os componentes afetivos, os perceptivo motores, os 

sociais e os culturais, todos entrelaçados numa trama indissolúvel". Além disso, 

continua Fuck,  

[...] o que é preciso desmistificar é a idéia de aprendizagem sem lógica ou de 

aprendizagem sem prazer, sem desejo, ou sem que ela se apresente como 

um valor para a pessoa que aprende [...] A matéria-prima da lógica são as 

percepções, os movimentos, as palavras e os afetos. (FUCK, 2000, p. 24). 

 

A relação professor-aluno é uma relação de percepções, pois 

professor e aluno percebem a si mesmos e uns aos outros o tempo todo; é uma 

relação de movimentos corporais, espaciais e visuais, dentro e fora da sala de aula; é 

uma relação de palavras faladas, escritas, lidas e trocadas entre ambos; é uma 

relação de afetos e desafetos, estabelecidos e re-elaborados diuturnamente, num vai-

e-vem característico de qualquer relacionamento humano. 

As percepções, os movimentos, as palavras e os afetos são, assim, 

componentes integrantes da relação professor-aluno e afetam os processos de 

ensino-aprendizagem de alunos adultos, estejam eles na alfabetização ou no ensino 

superior. Na observação de Freire (1996), "Ás vezes, mal se imagina o que pode 

passar a representar na vida de um aluno um simples gesto do professor. O que pode 



SOUSA, B.O.;VITÓRIA,E.F.U.;SILVA, I.R.;SANTOS, L.S.. A relação professor-aluno na sala de aula... 

64 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VII. Número 1. Ano 4 – 2017/1 - ISSN 2358-6079 

um gesto aparentemente insignificante valer como força formadora ou como 

contribuição à do educando por si mesmo. (FREIRE, 2003, p. 42). 

Um segundo aspecto importante apontado por Fuck (2000) é a 

importância de “assinalar, também, a dimensão específica do sócio-cultural na 

aprendizagem. Não se pode estudar o ser humano como um sistema fechado no 

indivíduo. Ele sempre é constituído a partir de outro" (Fuck, 2000, p. 24). O aprendiz 

é "sujeito da aprendizagem como sujeito epistêmico desejante, o qual por sua vez só 

aprende na interação com o outro sujeito (também epistêmico desejante), que é o 

professor, ambos inseridos num contexto sócio-antropológico" (Idem, p.30). Esse 

aluno-sujeito da própria aprendizagem precisa vir à tona, assumir-se. Como diria 

Freire (2003): 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações com os outros e todos 

com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-

se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 

de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como 

objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a 

“outredade” do “não eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu 

eu. (FREIRE, 2003, p. 41). 

 

A EXPERIÊNCIA 

 

Em seu relato, Fuck (2000) descreve detalhadamente seu 

relacionamento com a turma de alfabetizandos, estes todos acostumados a uma 

forma tradicional, verticalizada e autoritária de relacionamento com seus professores 

em situações anteriores de ensino-aprendizagem.  

Fuck (2000) parte do princípio de que "compete também à didática [...] 

abrir lacunas cognitivas" (FUCK, 2000, p. 27), ou seja, cabe à didática - e, por 

extensão, ao professor - auxiliar o aluno a descobrir suas insatisfações cognitivas, 

expor aquilo que não sabe mas tem desejo de vir a saber, para que, partindo desse 

desejo, o aluno se sinta motivado a buscar seu próprio aprendizado. É estimular, de 

acordo com Freire, 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 

desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 

esclarecimento, como sinal de atenção que sugere, alerta, faz parte 

integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que 
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nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que 

não fizemos, acrescentando a ela algo que fazemos. (FREIRE, 2003, p. 32). 

 

Percebemos, na professora, a postura de não ensinar por ensinar, ou 

ensinar por obrigação, e nem de ter alunos que aprendem por aprender, ou que estão 

presentes na sala de aula por obrigação (entendida como uma exigência externa ao 

sujeito aprendiz).  Como diria Paulo Freire, “Há perguntas a serem feitas 

insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por 

estudar”. (FREIRE, 2003, p. 77). A busca da "lacuna cognitiva" faz com que o aluno 

responsabilize-se por seu aprendizado desde o primeiro momento. Não é o professor 

quem deseja ensinar, é o aluno que deseja aprender. Isso se torna mais verdade ainda 

se trabalhamos com uma proposta de ensino-aprendizagem que envolva o aluno 

adulto na adoção de posturas próprias de alguém em idade adulta. Como diria Masetto 

(1992): 

As pesquisas, porém, ao identificarem condições facilitadoras de 

aprendizagem apontam para a existência de comportamentos de 

responsabilidade pelo processo de aprendizagem, de participação ativa, de 

contribuição, de questionamentos, e de um conjunto de outras atitudes 

próprias de uma pessoa adulta. (MASETTO, 1992, p. 79) 

 

Ao professor cabe, então, o papel de guiar, orientar o aluno em sua 

busca pelo saber. A relação professor-aluno sofre, aqui, uma mudança profunda em 

seu foco, que agora é direcionado para o aluno e suas necessidades cognitivas, e não 

mais centrado no professor e no conteúdo previamente agendado para ser dado, 

como ainda acontece no ensino tradicional. 

Essa mudança de foco é percebida desde o primeiro dia de aula, 

quando a professora exercita seu olhar observador e identifica o comportamento dos 

alunos diante das situações mais corriqueiras de sala de aula, como o simples ato de 

ocuparem seus lugares nas carteiras: "Qual não foi nosso espanto, quando todos se 

sentaram numa mesma fileira, um atrás do outro, exceto um, que se colocou bem no 

fundo da sala" (FUCK, 2000, p. 38). Sua intenção inicial, de horizontalizar as posições 

na sala de aula, encontrava já uma primeira barreira: o costume adquirido pelos alunos 

em situações anteriores de ensino-aprendizagem caracterizadas pela verticalização e 

submissão do aluno à autoridade do professor.  
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A atitude da professora, que é contrária a impor sua vontade sobre os 

alunos, foi a de envolver os alunos num bate-papo, uma entrevista inicial, para 

provocar neles o desejo de saírem da fileira e ganharem posições, aproximarem-se 

dos colegas e da professora, para poderem ouvir melhor e participar do que estava 

sendo discutido na frente da sala de aula. Com isso, ela passou a relacionar-se com 

os alunos de forma estimulante e não impositiva, tendo a intenção que os alunos 

ouvissem o que os outros tinham a dizer e buscassem elementos de identificação que 

mais tarde estimulariam ações solidárias e cooperativas entre os integrantes do grupo. 

Aqui, também, vale citar Freire (2003), quando diz que: 

Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser 

formando-se, à sua identidade fazendo-se, se não se levam em 

consideração as condições em que eles vêm existindo, se não se 

reconhece a importância dos “conhecimentos de experiência feitos” com 

que chegam à escola. O respeito devido à dignidade do educando não 

me permite subestimar, pior ainda, zombar do saber que ele traz consigo 

para a escola. (FREIRE, 2003, p. 64) 

 

Há uma forte ligação entre o encaminhamento dado por Irene Fuck 

(2000) à dinâmica de socialização professor-aluno no primeiro dia de aula e as idéias 

de Masetto, quando ensina: 

 

No primeiro encontro com os alunos, iniciar o contato deixando claro que o 

sucesso daquela disciplina vai depender de um trabalho em equipe entre 

professor e alunos, de parceria e de co-responsabilidade e que irá começar 

naquele mesmo instante, quando o grupo classe vai procurar se conhecer 

melhor e se manifestar sobre quais são suas expectativas sobre a disciplina, 

o que já ouviram falar sobre ela, que comentários de colegas ouviram, o que 

acreditam que vão estudar e para que serve aquela disciplina. 

Quais os nossos objetivos com essa atividade? Criar oportunidades para um 

início de integração entre os membros da turma visando a formação de um 

grupo de trabalho e envolver os alunos com a disciplina, criar espaços para 

podermos explicar nossa disciplina e procurar que eles se interessem por ela. 

Vamos gastar tempo com isso, mas ganharemos depois quando nossos 

alunos se mostrarem motivados para aprender o que pretendemos que 

aprendam. (MASETTO, 2003, p. 91) 

 

As ações da professora, nos primeiros dias de aula, foram no sentido 

de conquistar a confiança dos alunos e estimular a autoconfiança entre eles, para que 

acreditassem em sua capacidade de aprender: "[...] acreditávamos muito naquela 

idéia de que o professor tem que apostar no aluno, na sua capacidade de aprender e 
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que essa atitude do professor repercute positivamente na aprendizagem do aluno" 

(Fuck, 2000, p. 41).  

  Os alunos, por sua vez, estimulados pela professora, se 

empolgaram com as primeiras descobertas, começaram a manifestar seus desejos de 

aprendizado, sua motivação interna para a descoberta e para o autodesenvolvimento, 

o que resultou numa relação de cumplicidade entre professora e alunos.  

 A professora, ainda, valorizou, em seu trabalho, a autonomia de 

pensamento dos alunos e a reflexão feita em conjunto, com toda a turma, a partir dos 

problemas apresentados, já que a aprendizagem se dá a partir dos erros e esses são 

vistos como elementos positivos num processo contínuo de recriação, de re-

elaboração do pensar, refletindo e refazendo a ação e o próprio processo de 

conhecimento. É o que afirma Morales, quando diz que "Os alunos devem sentir-se 

livres para errar e aprender com seus erros. O sentir-se livres se traduz aqui por 

ausência de medo, de angústia... Aprender com os próprios erros é importante para o 

crescimento pessoal, seja emocional, social ou cognitivo" (MORALES, 1999, p. 56). 

Os alunos, por sua vez, sentindo os efeitos dessa prática pedagógica 

libertadora e do relacionamento construtivo com o professor, começam a desenvolver 

posturas mais positivas de relacionamento com os colegas, evidenciadas, por 

exemplo, em atos de solidariedade: "Quando um não conhecia determinada letra do 

nome, os colegas que conheciam, imediatamente intervinham, dizendo o nome da 

letra" (FUCK, 2000, p. 43).  

O professor tem grande parte da responsabilidade por escolher entre 

estimular a competitividade desenfreada ou as atividades em clima de cooperação. 

Para Masetto (1992), o clima físico e psicológico que conduz à aprendizagem é um 

importante facilitador da própria aprendizagem: 

[...]estabelecer um clima físico e psicológico que conduza à aprendizagem. 

Isto se alcança fisicamente pela organização das cadeiras em círculo e 

psicologicamente pela criação de um clima de mútuo respeito para com todos 

os participantes, pela ênfase em estratégias cooperativas de aprendizagem, 

pelo estabelecimento de uma atmosfera de mútua confiança, enfatizando a 

aprendizagem como agradável; (MASETTO, 1992, p. 92) 

 

A preocupação da professora, em garantir tempo e espaço para que 

os alunos expressassem suas opiniões e descobertas, fez com que ela interferisse, 

inclusive, no número de alunos em sala de aula, para que a relação professor-aluno 

pudesse ser plena de momentos de comunicação, oferecendo a todos os participantes 
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a oportunidade de falar e ser ouvido. Para isso, ela estipulou em quinze o número de 

alunos na turma, deixando clara a intenção de estar fisicamente (e não apenas 

intelectualmente) próxima de seus alunos, para passar a eles segurança, afeto e 

orientação de forma personalizada. 

Em sua experiência, a professora fez com que seus alunos 

passassem a ter uma percepção diferenciada da escola como um espaço de 

socialização e descobertas. Percebemos, aqui, grandes semelhanças com a tese de 

Lowman (2004) sobre a sala de aula como "uma arena dramática (...) e (...) uma arena 

humana, onde os comportamentos interpessoais de alunos e professores - muitos 

deles emocionais, sutis e simbólicos - afetam fortemente o moral, a motivação e o 

aprendizado do estudante" (LOWMAN, 2004, p. 17). 

Outra postura bastante positiva adotada por ela, durante todo o seu 

trabalho, foi a de não dar respostas prontas aos alunos; ao contrário, ela devolvia os 

questionamentos para que os alunos os reelaborassem, criando espaços para que 

eles externassem seus pensamentos ou, nas palavras dela, "[...] dar espaço para que 

eles aprendessem a se dizer" (FUCK, 2000, p. 44). Nesse sentido, Freire (2003) 

também diz que  

Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se 

pretende com esta ou com aquela pergunta em lugar de passividade em face 

das explicações discursivas do professor, espécies de respostas a perguntas 

que não foram feitas. Isto não significa realmente que devamos reduzir a 

atividade docente em nome da defesa da curiosidade necessária, a puro vai-

e-vem de perguntas e repostas, que burocraticamente se esterilizam. A 

dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em 

que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor e 

alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, 

aberta, indagadora, e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O 

que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente 

curiosos. (FREIRE, 2003, p. 86) 

 

Ao professor, então, cabe o trabalho de auxiliar os alunos a 

sistematizar os conteúdos por eles aprendidos e superar o medo e a insegurança 

de não estar assimilando corretamente os conteúdos desenvolvidos. 

O professor orienta seus alunos a organizar estratégias de 

aprendizado para resolver problemas, pois "o que preside a aprendizagem é a 

ação e não a percepção. A ação que produz a aprendizagem são as diligências 

para resolver problemas", defende Grossi (citada em Fuck, 2000).  
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É interessante refletir sobre o entendimento que se tem aqui da 

palavra "problema":  

Hoje sabemos que agir intelectualmente é resolver problemas, sendo que, 

nesta perspectiva, problema não tem conotação negativa nem limitada à sua 

visão tradicional no campo da matemática (...) aqui problema é considerado 

como uma situação intelectual em que se busca uma resposta ou uma 

explicação, ou em que se visa produzir um efeito que se apresente como 

desejável, porque importante e que, para tal, requer certas demarches 

(providências). (GROSSI,  apud FUCK, 2000, p. 16, 17).  

 

A ação intelectual, voltada para a resolução de problemas, estende-se 

também à avaliação. O momento da avaliação, uma etapa do aprendizado que costuma gerar 

muita apreensão, também foi tratado com extremo cuidado pela avaliadora. Para minimizar a 

tensão por parte dos aprendizes, a professora buscou, através do diálogo, formas de fazer 

com que o aluno passasse a encarar a avaliação como mais uma etapa na qual é necessário 

aplicar estratégias para resolver situações-problema, enfatizando alguns pontos como: a 

importância de o aluno se preocupar com seus próprios resultados, deixando de comparar-se 

com os colegas; de pensar antes de agir; de buscar formas personalizadas de resolver 

problemas; de ter clareza em relação aos próprios objetivos de aprendizado; de concentrar-

se e manter a calma; de conferir e corrigir o próprio trabalho. Após o término do exame, a 

professora corrigia a avaliação junto com os alunos, de forma a fazê-los refletir sobre seus 

acertos e erros e aprender coisas novas. A relação professor-aluno fica extremamente 

enriquecida num momento que é marcado, no ensino tradicional, por um distanciamento entre 

o professor, que assume o papel de "executor" e o aluno, que se submete à execução da 

avaliação por parte do professor. A transformação da avaliação em mais uma fase do 

aprendizado provoca um aumento do interesse do aluno pela situação educativa em que está 

inserido. É o que atesta Morales (1999) em sua reflexão sobre avaliação e motivação: 

O ambiente da avaliação se presta para pôr em prática uma série de 
orientações; não para consolidar o aprendizado e corrigir erros, mas para 
motivar os alunos, estimular seu interesse pelo estudo em geral, transmitir 
expectativas, melhorar sua confiança em suas próprias forças e sentimentos 
de valia etc. 

Uma das variáveis mais estudadas e pesquisadas hoje sobre o aprendizado 
é precisamente a auto-eficácia, o sentimento de que eu posso, sou capaz. 
Essa auto-eficácia não depende apenas da capacidade inata do indivíduo ou 
de sua personalidade, mas em boa medida é uma atitude aprendida.  

O problema com as provas convencionais (ou seu equivalente) é que elas 
são necessariamente poucas e com freqüência chegam tarde para cumprir 
uma função educativa mais complexa e mais duradoura, mais interiorizável 
por parte dos alunos. 

Uma avaliação mais freqüente e informal permite aproveitar melhor uma série 
de orientações básicas para motivar e orientar os alunos e estabelecer com 
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eles um relacionamento com maior eficácia educativa. (MORALES, 1999, p. 
135). 

 

Outra atitude interessante de Fuck (2000) é o fato de ela abrir espaço 

para sugestões dos alunos até mesmo com relação às tarefas de casa. Assim, ela 

consegue perceber em que sintonia o aluno se encontra com relação à própria 

aprendizagem e o aluno, por sua vez, consegue trabalhar naquilo que considera 

serem suas maiores deficiências ou, por outro lado, naquilo que lhe dá mais prazer 

estudar. 

A professora, também, auxiliava os alunos a montarem o próprio 

material de pesquisa e organizarem uma minibiblioteca pessoal. O aluno assume a 

responsabilidade pelo próprio aprendizado. O professor o orienta. Utilizando o material 

de pesquisa - a mini-biblioteca montada pelos próprios alunos, o professor os auxilia 

a desenvolver as várias habilidades cognitivas (conhecimento, compreensão, 

aplicação, análise, síntese e avaliação) havendo, portanto, um uso bastante 

consciente da taxionomia dos objetivos cognitivos: é preciso trabalhar várias 

habilidades diferentes para que o aluno aprenda a se movimentar intelectualmente, 

relacionar conteúdos e dar respostas diante das mais variadas situações que venha a 

encontrar. Além disso, o aluno é orientado pelo professor a descobrir não apenas os 

"quês" mas, também, os "porquês" das questões com as quais se defronta. 

Na relação professor-aluno, estabelecida por Fuck (2000), o professor 

auxilia o aluno a resgatar sua autoconfiança, que é mola propulsora do progresso 

cognitivo. O professor assume o papel de problematizador das situações de 

aprendizado, encorajando o aluno a se expor mais, a conquistar o próprio espaço. Os 

alunos são colocados em situações que os forçam a manter uma postura de constante 

observação, análise e avaliação da própria produção. Os alunos, ainda com resquícios 

do ensino tradicional, verticalizado, formulam questões para que o professor as 

responda. Este, porém, muda o jogo e devolve as questões para os próprios alunos 

que as formularam e para todo o grupo, para que o aluno torne-se, paulatinamente, 

"sujeito do seu processo de construção do saber" (FUCK, 2000, p. 60). 

A seriedade na condução da ação educativa não impede o uso de 

estratégias lúdicas no quotidiano da sala de aula. Na situação de aprendizado 

conduzida por Fuck (2000), o professor leva os alunos a perceber que o lúdico não 

torna o ensino menos sério com relação à objetividade e à busca de resultados: jogar 
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e aprender podem andar juntos. O lúdico faz com que o aluno tenha prazer em 

aprender. A reação dos alunos acostumados ao ensino tradicional é de confusão e 

desconfiança, num primeiro momento, seguida depois da constatação da eficácia do 

lúdico na aprendizagem, como fica evidente em alguns relatos: 

"Eu, no início, não sabia se era para jogar ou aprender (...) depois eu fui ver 
que eu tava (sic) fazendo as duas coisas" (FUCK, 2000, p. 47). 
"No início eu achei que ia ser perda de tempo, que a escola não é lugar de 
jogo, mas depois eu vi que a professora inrola (sic) a gente direitinho, nóis 
pensemos (sic) que ia sê (sic) um jogo e nós tava (sic) era aprendendo (...)" 
(Idem, 2000, p. 47). 

 

Os alunos percebem, mesmo que ainda não consigam verbalizar isso, 

que o professor, ao utilizar recursos lúdicos, ensina o conteúdo de uma forma 

estimulante. O professor, ao propor jogos e brincadeiras com conteúdo educativo, 

desafia o aluno a resolver problemas a partir de seu universo de conhecimentos e de 

seus desejos de aprendizagem. É a reflexão, em Masetto, acerca da aplicação de 

situações-problema como estratégia para desestabilizar os alunos, “criando interesse, 

curiosidade e motivação”. (MASETTO, 1992, p. 45). 

O aluno aprende a partir do entendimento que tem de si mesmo, do 

uso que faz de sua linguagem e da leitura de mundo que possui e passa a expandir e 

sistematizar esse conhecimento. A relação professor-aluno aqui é a relação de 

orientador e orientando. Ela é verticalizada no sentido de o professor ser o condutor 

do processo, mas é horizontalizada no sentido de o professor não impor seus 

conhecimentos, mas, sim, extrair dos alunos os conhecimentos que eles têm e 

socializar esses conhecimentos uns com os outros. É a aplicação direta das 

orientações de Paulo Freire, segundo o qual ensinar exige alegria, esperança e 

curiosidade. (FREIRE, 2003).  

O professor possibilita aos alunos falarem de suas vidas e isso 

humaniza a sala de aula. Os alunos despertam para a riqueza que há em se 

expressarem e compartilharem suas vivências uns com os outros. Didaticamente, o 

professor orienta os alunos no sentido de produzirem a partir do particular para chegar 

ao coletivo. O resultado do trabalho é uma produção coletiva, na qual o professor abre 

espaço para os alunos falarem e escreverem sobre si mesmos, suas famílias, seu 

trabalho, suas crenças religiosas e opiniões políticas, enfim, trazendo o mundo de 

cada aluno para dentro da sala de aula. São pertinentes, aqui, alguns 

questionamentos de Freire (2003): 
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Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da 

cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição 

dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, 

os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes.  (...) Por que não 

discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina 

cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a 

constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com 

a vida? Por que não estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares 

fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? 

(FREIRE, 2003, p. 30). 

 

O questionamento gerado entre os alunos não tem o objetivo de 

construir discursos panfletários contra as mazelas vividas pelos alunos, nem formar 

alunos “raivosos”. A idéia é tornar o aluno consciente dos problemas que o cercam e 

ajudá-lo a pensar nesses problemas como as situações intelectuais anteriormente 

discutidas, no intuito de encontrar possíveis soluções. Nas palavras de Freire (2003): 

Um dos saberes primeiros, indispensáveis a quem, chegando a favelas ou a 

realidades marcadas pela traição a nosso direito de ser, pretende que sua 

presença se vá tornando convivência, que seu estar no contexto vá virando 

estar com ele, é o saber do futuro como problema e não como inexorabilidade. 

É o saber da história como possibilidade e não como determinação. O mundo 

não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, 

interferidora na objetividade como dialeticamente me relaciono, meu papel no 

mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem 

intervém como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da história, mas 

seu sujeito igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, constato 

não para me adaptar, mas para mudar. No próprio mundo físico minha 

constatação não me leva à impotência. O conhecimento sobre os terremotos 

desenvolveu toda uma engenharia que nos ajuda a sobreviver a eles. Não 

podemos eliminá-los mas podemos diminuir os danos que nos causam. 

Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa 

incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que 

simplesmente a de nos adaptar a ela. (FREIRE, 2003, p. 76, 77). 

 

Problematizar o mundo, questioná-lo, olhá-lo criticamente, não é 

atividade que precise ser feita sem alegria, sem paixão. A paixão por ensinar está 

presente em todos esses atos da professora Irene Fuck e acabam por provocar nos 

alunos uma paixão por aprender. Há sempre a preocupação da professora em 

organizar atividades nas quais os alunos consigam ter êxito, o que é muito diferente 

de passar tarefas fáceis de fazer. Os exercícios são instigantes e levam o aluno a 

superar-se a cada etapa, despertando nele a percepção de que é capaz, resultando 

num fortalecimento da auto-estima, tão importante na constituição da personalidade 
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de qualquer ser humano. Além disso, o professor conduz os alunos a desenvolverem 

uma leitura crítica do mundo em que vivem e dos textos que lêem. 

Contraditoriamente, porém, alguns alunos reagiram às mudanças no 

ambiente da sala de aula. Como atesta a professora: "De outro lado, eles procuravam 

garantir todos os rituais dessa escola, pedindo, às vezes em forma de brincadeira, 

outras não, que recebessem castigo aqueles que não fizessem as tarefas de casa ou 

faltassem à aula" (FUCK, 2000, p. 53). A professora exerce seu papel, como 

educadora, de "ler nas entrelinhas" para perceber os desejos, as contradições, os 

temores e as expectativas existentes nos alunos individualmente e na sala de aula 

como um todo.   

Fuck (2000) acredita no exercício pedagógico com função 

desmistificadora de conceitos e vícios de aprendizagem, como "essa idéia de copiar 

as coisas ao invés de criá-las". A professora desenvolve um sistema pactuado com os 

alunos: "Firmamos um pacto: não vale pedir a alguém para fazer ou deixar alguém 

fazer em seu lugar". Em tempos de Internet com recursos de "copiar e colar", contratos 

pedagógicos deste tipo podem fazer toda a diferença no desenvolvimento de alunos 

que constroem seu próprio conhecimento. Masetto (1992) defende a adoção da 

mesma prática no Ensino Superior: 

Na educação de adultos no Ensino Superior, os Contratos Psicológicos 

colocam Professor e Alunos, como um grupo, dialogando, tendo em vista 

adequar suas expectativas, equilibrar as necessidades do aprendiz e as 

propostas do professor. (...) Professores e alunos se engajam numa ação 

cooperativa, na qual em diferentes tempos e para diferentes objetivos os 

papéis de liderança e facilitação de aprendizagem serão assumidos por 

diferentes membros do grupo. (...) Esta cooperação é constante exigindo 

do grupo uma contínua renegociação de atividades e prioridades. 

(MASETTO, 1992, p. 90, 91). 

Há, também, um outro aprendizado implícito nesse pacto: o de que 

sem a dor do esforço e do trabalho de criação, não há aprendizado e não há 

progresso. A aprendizagem é um “processo dolorido”, como atesta Fuck (2000): 

“Parecia que o encaminhamento era por aí; eles chegavam contando que foi um 

sufoco, porém cheios de vontade de mostrar e contar como foi que fizeram. Este ar 

de satisfação, por parte deles, nos dava a certeza de que tinha sido importante passar 

por esse processo dolorido e de sufoco”. (Fuck, 2000, p. 54 ) 

Percebemos, nos vários momentos descritos por Fuck (2000), a sua 

preocupação em possibilitar ao aluno vivenciar o próprio aprendizado em toda a sua 

dimensão. Qualquer tentativa de suavizar esse processo, dando ao aluno "fórmulas" 
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ou respostas prontas, é uma fuga e uma perda no processo de construção do 

conhecimento.  

A aprendizagem passa também pela sofrida dor da produção. Fazer e refazer 

gera angústia, insatisfação, medo, mas tudo isso acompanhado de um desejo 

muito grande de superar essa limitação. Gera também, e principalmente, um 

prazer muito grande, o que impulsiona o sujeito a desafiar cada vez mais o 

mundo da leitura e da escrita. (FUCK, 2000, p. 62) 

 

O professor é orientador e facilitador da aprendizagem, mas não é o 

dono da verdade. O professor é também aprendiz, junto com seus alunos. A cada 

conquista, a cada novo aprendizado, vibram os alunos e o professor vibra junto, pois 

é o capitão do time, com tanto interesse na vitória dos alunos quanto eles mesmos. 

Em uma observação que vai além da mera averiguação de conteúdos adquiridos, o 

professor envolvido desta forma com o aprendizado dos alunos enxerga as outras 

capacidades de seus aprendizes, "outros aspectos como: liderança, posicionamento 

crítico, conhecimentos gerais, simpatia" (Fuck, 2000, p. 70).  

Ser um professor comprometido não significa, porém, fazer tudo o que 

o aluno quer, principalmente quando o professor percebe que o que o aluno quer, 

naquele momento, não irá levá-lo a aprender. Em casos assim, o professor deve 

manter postura firme, justificar o "não" e tentar mostrar aos alunos – ás vezes com 

exemplos tirados das experiências deles mesmos - que certas atitudes que eles 

tomam podem ser atalhos que não levam ao verdadeiro aprendizado. Nas palavras 

de Fuck (2000), "... só se aprende mesmo a partir do momento que se vai descobrindo 

o segredo das coisas e não enquanto se espera que outros façam pela gente. (...) 

Porque ser sujeito significa ser autor, criador, construtor. E é esse o nosso objetivo. 

Ou não é?” (FUCK, 2000, p. 73, 74). 

Assim, o professor procura, junto com os alunos, fazer reflexões 

"embasadas sempre em situações vivenciadas por eles e, portanto, possíveis de 

serem compreendidas", buscando 

[...] desmistificar o conceito, tido por eles, quanto ao papel da escola e do 

professor, frente ao ato de ensinar. Percebemos que este jeito de dialogar, 

de socializar com eles os porquês de alguns dos nossos procedimentos, em 

sala de aula, a princípio diferentes daqueles que eles tinham como certos, 

vinha contribuindo muito para o estabelecimento do vínculo da confiança em 

si e no professor, do resgate do ser, do sujeito de cada um. Isto porque a 

cada dia o grupo se apresentava com uma energia renovada. (FUCK, 2000, 

p. 74).  
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A relação professor-aluno pode ser uma relação de desgaste, ou pode 

ser uma relação de renovação diária de energias. 

Outros fatores, aparentemente desligados do processo de apreensão 

de conteúdos, passariam talvez despercebidos em uma sala de aula tradicional, mas 

foram percebidos e computados como relevantes pela educadora: 

- "A própria maneira de sentar na carteira vinha sendo 
alterada; de uma posição encurvada para uma posição ereta, 
firme e decidida". 
- "O jeito de se vestirem também se modificou; as mulheres, 
em geral, passaram a se maquiar e a vir bem penteadas. Andavam 
na rua de cabeça erguida". 
- "Os homens vinham diariamente perfumados". 
- "Passaram a discutir suas idéias e defendê-las". 
- "Não fosse nossa posição queriam aula até nos feriados". 
- "A presença era maciça, e não havia preocupação com as 
faltas porque sequer se fazia chamada na sala de aula. Fazia-se 
apenas um controle para efeitos de sistema, do que eles nem 
tomavam conhecimento". 
(FUCK, 2000, p. 74) 

 

Diante disso, mudanças de comportamento que refletem mudanças 

na forma de pensar e de estar no mundo. A intensidade e riqueza da relação 

professor-aluno e da relação entre os alunos desencadeou mudanças pessoais em 

cada um dos alunos que provavelmente não seriam possíveis se o aspecto 

relacionamento interpessoal não merecesse tamanho zelo pela educadora.  

 

CONCLUSÃO 

Em seu questionamento, sobre a execução de atividades 

pedagógicas voltadas para o Ensino Superior, Masetto (2003) ponderava que.  

O que interessa, no momento, é que visualizemos uma seqüência de 
atividades pedagógicas que poderão ocorrer em aula universitária e que 
permitem a participação do aluno como sujeito do processo de aprendizagem, 
sua parceria com o professor e os colegas na aula, uma atitude de 
participação ativa buscando informações, dando significado a elas, 
comparando-as com seu mundo intelectual, num desenvolvimento da 
habilidade de integrar teoria e prática que lhe permita encontrar solução para 
uma situação concreta e aprender atitudes e valores importantes a serem 
considerados quando estiver atuando profissionalmente. (MASETTO, 2003, 
p. 93, 94). 

 

Em resposta a esse questionamento e a outro, feito também por 

Masetto (2003) no início desse trabalho, sobre como transpor a teoria pedagógica 

para a prática na aula universitária, Fuck (2000) nos forneceu vários elementos para 
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análise e elaboração de possíveis respostas, a partir de sua experiência prática com 

alfabetização de adultos, que acreditamos serem aplicáveis (guardadas as diferenças 

entre os dois ambientes de ensino) à sala de aula universitária. 

Passamos a ter, a partir desta análise, uma forte convicção sobre a 

necessidade de mudança nos paradigmas de relacionamento professor-aluno 

tradicionalmente adotados na educação formal, em especial no ensino superior. 

Sendo assim: 

1) Defendemos a necessidade de formar um aluno autônomo e 

autoconfiante. Para isso, é preciso ter, também, professores autônomos e 

autoconfiantes em sua prática docente. Essa autoconfiança vem e virá da constatação 

de que a fundamentação teórica e formação pedagógica realmente funcionam na sala 

de aula e que contribuem com a compreensão desse espaço do processo de ensino-

aprendizagem. 

É importante lembrar que a ação pedagógica defendida e praticada 

por Fuck ilumina algumas questões sobre a aplicabilidade de teorias pedagógicas na 

prática de sala de aula, mas não esgota a discussão sobre as possibilidades de 

adoção de práticas pedagógicas transformadoras no ambiente universitário. 

2) De acordo com a leitura realizada, podemos perceber claramente 

que a relação professor-aluno é muito importante no processo de ensino-

aprendizagem. É possível identificar que ainda existe o aluno passivo, que é apenas 

receptor das informações, como também existe ainda o professor autoritário, que não 

leva em consideração o conhecimento prévio que o aluno traz consigo. Ambos, porém, 

ficam sem lugar no novo contexto educacional. 

Os alunos atuais devem tornar-se participantes ativos em sala de 

aula: suas idéias e conhecimentos são levados em consideração e o professor, que 

antes era autoritário e transmissor de informações torna-se, nesse novo modelo de 

ensino, o mediador do processo ensino-aprendizagem e auxilia os alunos na 

construção do seu próprio conhecimento. 

Hoje, podemos dizer que o bom professor é aquele que exige e cobra 

a participação do aluno dentro da sala de aula, e o leva à reflexão e à tomada de 

decisões. Esse docente deve ter domínio sobre o conteúdo a ser trabalhado e, 

também, deve aplicar em sala de aula metodologias diferenciadas que promovam, 

entre os alunos, maior interação e participação no decorrer das atividades. 
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3) A relação entre professor e aluno é um fator primordial que auxilia 

e interfere no processo de ensino-aprendizagem. A afetividade, a dedicação e a 

compreensão do professor são importantes nesse processo, pois o aluno deve ver no 

professor a figura de um ser humano seguro na tomada de decisões, coerente e co-

responsável nos rumos do processo de aprendizagem, desenvolvimento e formação 

do discente. 

O aluno, em hipótese alguma, deve ser reprimido pelo professor 

quando falar algo que não esteja coerente ao assunto estudado; nesse caso, cabe ao 

professor usar de sua eficácia e diplomacia para contornar a situação e estimular o 

aluno com informações que o levarão a refletir sobre o assunto, sem que o mesmo se 

sinta constrangido. 

Os alunos, quando chegam ao ensino superior, estão cheios de 

anseios, expectativas e curiosidade, pois tudo nesse espaço parece ser novo e 

inédito. Aos poucos, vão ampliar seus conhecimentos e desenvolver novas 

habilidades e competências, tornando-se participantes ativos nas discussões, 

pesquisas e debates. Mas, para que isso aconteça, a relação professor-aluno 

necessita ser construída de forma saudável, segura e respeitosa. Nesse sentido, a 

Abordagem Progressista para o relacionamento professor-aluno se mostra mais 

adequada ao novo contexto social e ambiente universitário que vivenciamos hoje. 

Paulo Freire (1996) enfoca algumas características que todo bom 

professor deve ter e uma delas é o “comprometimento de que se o aluno fizer uma 

pergunta e o professor não souber a resposta, deverá ter a humildade de informar ao 

seu aluno que nesse momento, não poderá lhe informar, mas que irá pesquisar e 

posteriormente lhe trará a resposta”. 

Esse processo deve ser realizado sem que o aluno fique na 

ignorância da resposta e nem o professor se sinta constrangido diante do fato de 

não poder responder naquele momento.  

Para o autor, o professor deve propiciar aos alunos a oportunidade da 

troca de experiências e aprendizados entre si, com os docentes e também com a 

sociedade. 

4) Há, por fim, alguns aspectos do trabalho desenvolvido por Irene 

Fuck, em sua turma de alfabetização de adultos, que merecem destaque para uma 

futura reflexão, mais aprofundada. Fuck dispunha de 2h30min por dia, cinco dias na 

semana, para dar aulas para seu grupo de alfabetização de adultos. Acreditamos que 
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esse tempo foi um dos fatores fundamentais para o êxito da estratégia de ensino-

aprendizagem conduzida pela professora, pois contribuiu para uma maior interação e 

aproximação com os alunos. 

Alguns questionamentos surgem a partir dessa constatação: a) 

Será que os alunos teriam obtido resultados tão bons se tivessem apenas uma ou 

duas aulas por semana? b) Quais seriam os resultados se as aulas durassem 

apenas 45 min ou 1h30min, que são os dois formatos mais comuns no ensino 

superior? c) Haveria progresso tão notável no conjunto dos alunos se a aula fosse 

interrompida todos os dias e substituída por outros professores que reforçassem a 

metodologia tradicional, verticalizada e autoritária?  

Para situações e necessidades diferentes, estratégias diferentes: 

Fuck beneficiou-se bastante de não estar “concorrendo” com outras disciplinas dadas 

no estilo tradicional, nem de estar presa a um programa de curso que não o elaborado 

por ela mesma.  

É pouco provável, a nosso ver, que um professor consiga resultados 

excepcionais se for "engessado" em um programa tradicional de ensino com poucas 

horas-aula para poder criar a situação necessária de envolvimento entre alunos e 

professor, como a obtida por Fuck. Essa modalidade intensiva de curso adotada pela 

professora permitiu auxiliar os alunos não só a aprender os conteúdos objetivados no 

plano de curso, mas, também, a lidar com seus conteúdos internos, suas crises e suas 

limitações, o que é difícil ser feito no modelo tradicional.  

As mudanças necessárias no ambiente universitário não dependem 

exclusivamente da mudança do paradigma de relacionamento professor-aluno, nem 

tampouco independe desse. As mudanças precisam ser pensadas enquanto política 

pedagógica nas instituições de ensino onde o paradigma de relacionamento 

professor-aluno é um dos ítens basilares a ser discutido com todo o coletivo do corpo 

docente da instituição. Quais atitudes a instituição de ensino superior espera do 

professor no trato e relacionamento com seus alunos? Concordamos ou não com esse 

paradigma? Esse nos parece ser, de fato, o grande questionamento a ser feito por 

todos nós, professores universitários.  

5) Por fim, sugerimos como desdobramento dessa pesquisa 

bibliográfica, que sejam desencadeadas iniciativas institucionais de pesquisa de 

campo e de estudo de casos que resultem em relatos de experiência detalhados sobre 

a aplicação de teorias e propostas didático-pedagógicas em sala de aula no Ensino 
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Superior. A discussão coletiva dessas experiências, estaria validando ou refutando as 

propostas pedagógicas existentes em função dos resultados de sua aplicação prática 

na sala de aula universitária. 

 A “aula universitária” é mais que um local e um grupo de pessoas; ela 

é um conceito que precisa ser discutido e expandido. Para Masetto (2003), 

Onde quer que possa haver uma aprendizagem significativa buscando atingir 
intencionalmente objetivos definidos, aí encontramos uma "aula 
universitária". Assim, tão importante quanto a sala de aula, onde se ministram 
aulas teóricas na universidade, e os laboratórios, onde se realizam as aulas 
práticas, são os demais locais onde, por exemplo, se realizam as atividades 
profissionais daquele estudante: empresas, fábricas, escolas, posto de 
saúde, hospital, fórum, escritórios de advocacia e de administração de 
empresas, casas de detenção, canteiro de obras, plantações, hortas, 
pomares, instituições públicas e particulares, laboratórios de informática, 
exploração da Internet, congressos, seminários, simpósios nacionais e 
internacionais etc.  
Esses "novos" espaços de aula são muito mais motivadores para a 
aprendizagem dos alunos, muito mais instigantes para o exercício da 
docência porque envolvem a realidade profissional de ambos e como tal 
são complexos, facilitam a integração teoria e prática, são imprevistos, 
exigem inter-relação de disciplinas e especialidades, desenvolvimento 
de competências e habilidades profissionais, bem como atitudes de ética, 
política e cidadania. E por essa mesma razão são preferíveis aos 
espaços tradicionais de aula. (MASETTO, 2003, p. 89). 
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A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE FRENTE À 

MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING FRONT STAFF TO ORGANIZATIONAL 

CHANGE  

 

Vanessa P. Policena4 

Gislaine Cristina Pereira5 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo, fazer uma análise crítica do processo de 

treinamento e desenvolvimento de equipe de RH de uma empresa de pequeno porte 

prestadora de serviços terceirizados de recursos humanos que identificaremos como 

“Y”, no qual vem atravessando por algumas mudanças nos últimos anos, influenciando 

diretamente na cultura organizacional e no comportamento das pessoas.  Foi 

realizada a busca conceitual de artigos e livros datados a partir de dezembro de 2014 

e como resultado conclui-se que as pessoas têm o seu valor e sua importância 

independente de sua posição hierárquica e devem ser investidas de conhecimento.   

Palavras-chave: Treinamento e desenvolvimento. Gestão de Mudanças. Cultura 

organizacional. 

 

Abstract 

This article aims to make a critical analysis of the process of training and development 

of HR staff of a small business provider of outsourced human resources that we identify 

as "Y", which is going through some changes in recent years, directly influencing the 

organizational culture and behavior of people. The conceptual search for articles and 

books dating was performed from December 2014 and as a result it is concluded that 

people have their value and their independent importance of their rank and must be 

granted knowledge. 

Keywords: Training and development. Change Management. Organizational culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente estamos vivenciando uma nova época chamada por 

muitos como a sociedade do conhecimento, no qual para Cruz e Pacheco (2004) é o 

reconhecimento da importância que o conhecimento assumiu na sociedade moderna 

como elemento fundamental do desenvolvimento humano, econômico e social. A 

sociedade do conhecimento tem como ponto central “o saber”, trata-se de novas 

nascentes de vantagens competitivas, de fazer novos produtos, bem como de inovar 

e explorar o mercado. Gil (2001) acrescenta que o conhecimento é a riqueza que 

passa a ser gerada mais pela sua aplicação do que pelo próprio trabalho.  

As empresas que não investem, preparam ou desenvolvem seus 

funcionários, podem enfrentar obstáculos competitivos por falta de gente preparada e 

qualificada para seus cargos. Um dos maiores receios dos gestores, é que após 

alcançar o conhecimento adquirido seu colaborador se desligue e vá para a 

concorrência, fazendo desta forma, que a empresa perca o investimento no 

funcionário, além disso, pode favorecer uma empresa concorrente. Este pode ser um 

dos maiores perigos em treinamento de pessoas, porém medidas de redução de 

riscos devem ser aderidas antes de iniciar um treinamento (LACOMBE, 2011).  Gil 

(2001) aponta que é imprescindível elaborar condições para que os empregados 

pretendam realmente ficar na empresa e sintam a colaboração significativa para seu 

desenvolvimento profissional e individual.  

O autor Gil (2001) aborda que as pessoas nas organizações devem 

ser capazes de se desenvolver com brevidade de forma contínua, devem inovar-se 

permanentemente com maior agilidade e naturalidade. A realidade atual nos leva a 

perceber a existência de profundas transformações e novas tendências na 

organização socioeconômica-ambiental, com desdobramentos nos processos 

produtivos. Chiavenato (2002) conclui que é indispensável que os indivíduos sejam 

capazes de aprender ininterruptamente.   

Entretanto, assim como as pessoas têm suas peculiaridades às 

empresas também são providas de individualidades que as diferenciam uma das 

outras. No caso das empresas, as suas particularidades são verificadas através de 

aspectos como: estrutura física, organizacional, níveis de poder, comunicação entre 

outros (CROZATTI, 1998). E para as pessoas, segundo Mendes e Morrone (2002, p. 
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27), a importância do trabalho na estrutura psíquica do indivíduo, depara-se no fato 

de que “o ato de produzir permite um reconhecimento de si próprio como alguém que 

existe e tem importância para a existência do outro [...]”. 

Neste contexto, o objetivo deste artigo é de elaborar uma análise 

acerca da atividade realizada de desenvolvimento de equipe no setor de recrutamento 

e seleção, onde as estagiárias de psicologia e assistentes de RH eram o público-alvo, 

tendo em vista que a organização da qual manteremos seu nome em anonimato, vinha 

atravessando por um processo de reestruturação e gestão de mudança interferindo 

no comportamento do grupo. 

 

2 MUDANÇA E CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

O assunto mudança organizacional tem sido constantemente 

estudado, pela maneira como todo o ambiente corporativo é afetado diretamente por 

ela. As empresas deixaram de atuar em ambientes estáveis e estáticos e passaram a 

trabalhar em infindáveis mudanças, onde ambiente se apresenta desconhecido e 

inesperado. As organizações vêm enfrentando um clima incessante de mutações nos 

negócios, muitas estão se reestruturando devido aos novos desafios e a profundidade 

das alterações que vêm ocorrendo desde o final do século passado na estrutura social 

(CRUZ E PACHECO,2004). 

A preparação para as mudanças pode levar as empresas a se 

desenvolverem significativamente (DRUCKER, 2002).  Souza Silva (2003) refere que 

as empresas estão gradualmente abandonando uma conduta reativa para adotar uma 

posição mais eficiente e proativa diante das mudanças. Para o autor Wood Jr (2000) 

a mudança é qualquer modificação de caráter estrutural, estratégica, cultural, 

tecnológica, humana ou de diferente elemento, capaz de reproduzir impacto em partes 

ou em toda organização.  

Para uma empresa ser eficaz diante de mudanças, é necessário uma 

autoavaliação constante para saber de fato em que momento está, qual é o presente 

clima organizacional, se os colaboradores estão prontos não para assistir ao processo 

de mudança para participar ativamente do mesmo. Nem sempre a mudança é 

recebida com entusiasmos pelos colaboradores, muitos podem apresentar resistência 

ao recente processo. A mudança traz consigo novas ideias, práticas e soluções. Mas, 

para que elas possam funcionar de forma satisfatória, torna-se necessário mudar 
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também as pessoas. Esse é uma das atribuições da gestão e desenvolvimento de 

pessoas. (CHIAVENATO, 2005) 

 A globalização não dispõe de uma receita pronta que pode ser 

prescrita às organizações (GIL, 2001). Qualquer inovação requer novas práticas e 

conhecimentos, de acordo com Kotter (2000), para lidar com todas as mudanças, os 

grandes executivos estão conferindo mais responsabilidades gerenciais aos níveis 

mais operacionais. Cada vez há mais necessidade de mudanças dentro das 

organizações pelo simples fato de terem que se ajustar às pressões adjacentes. 

O mercado consumidor vem se tornando não apenas mais sofisticado, 

mas cada vez mais disposto a lutar por seus direitos. As empresas têm que lidar 

diariamente “com um mercado interessado não apenas em consumir, mas em exigir 

mais qualidade dos seus produtos” (GIL, 2001, p. 37). A dominação das novas 

tecnologias em um mundo competidor tem conduzido o Brasil à inevitabilidade de 

modernizar-se incessantemente. A tática das empresas de pequeno e médio porte é 

conceder ao consumidor tipos de pacotes e serviços distintos por meio de valor 

agregado (STONER e FREEMAN, 1999). Para Chiavenato (2002), a vantagem 

competitiva e sustentável da empresa depende da transformação do conhecimento 

em resultados organizacionais concretos. Apesar dos acelerados e arraigados 

avanços da tecnologia da informação e seus possantes softwares, conclui que ainda 

são as pessoas que corroboram com sua inteligência e competências para a 

organização. 

Para Kotter (2000), quando o ambiente apresenta-se mais 

competidor, primeiramente vão se fazendo as mudanças impulsionadoras 

necessárias para o crescimento. Inicia-se abreviando despesas, melhorando a 

produtividade e no final para dar um passo à frente são indispensáveis modificações 

mais extremas. Apresentando, novos produtos, novos conhecimentos e 

principalmente torna-se categórico desenvolver aptidões competitivas. Para Drucker 

(2002 apud CHIAVENATTO, 2002), o problema central está em ampliar 

gradativamente e paulatinamente a produtividade do conhecimento. É necessário 

saber administrar os trabalhadores do conhecimento de modo a alcançar maior 

produtividade. 

O ambiente benéfico para as transformações requer energia para 

desenvolver uma cultura organizacional apoiada em princípios éticos e morais. Os 

autores Stoner e Freeman (1999), ainda ressaltam que o desenvolvimento 
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organizacional pode ser estabelecido como um incentivo por prazo indeterminado, 

apoiado pela gerência tencionada a aprimorar os métodos de resolução de problemas 

de reorganização de uma organização através de uma administração capaz. 

O crescimento organizacional busca dedicar-se na cultura 

organizacional como forma de agir nas pessoas, em razão de que é essa cultura que 

arquiteta a postura dos indivíduos e define como a organização relaciona-se com o 

ambiente. Possibilita para que os profissionais se coloquem como responsáveis da 

mudança, contornando processos e uma cultura que intensifica a capacidade da 

organização de mudar e adequar-se as novidades (STONER e FREEMAN, 1999). 

Para Gl (2001), os desafios organizacionais decorrem primeiramente de problemas 

internos das organizações, os administradores competentes por sua vez detectam 

problemas dessa natureza e são capazes de lidar apropriadamente com eles antes 

que se tornem maiores. Mostrando-se proativos, capazes de tomar providências 

necessárias para sanar estas demandas. 

De modo geral, pode-se dizer que cultura organizacional representa 

uma energia social dentro de uma organização, fornecendo significado, mecanismos 

de controle, aprovando informalmente ou proibindo comportamentos. Segundo Gil 

(2001), todas as organizações apresentam uma cultura organizacional que se definem 

pelos valores preconizados, pelo comportamento dos seus membros, pela sua 

filosofia, pelos seus princípios e pelo clima organizacional manifesto tanto pelo design 

físico, tanto pela relação de seus colaboradores entre si e com o público externo 

(clientes). 

 

3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Lacombe (2011), cada pessoa é responsável por seu próprio 

desenvolvimento. Se o colaborador tem interesse em desenvolver competências para 

determinada função, ele terá chance, a qual será ofertada pela empresa, porém, quem 

desejar ser desenvolvido não conseguirá. Pois as organizações exercem a função 

auxiliar desse crescimento, e a atitude deve ser tomada pelo funcionário em querer 

aprimorar novas habilidades. Chiavenato (2002) diz que o desempenho de uma 

organização está entrelaçado ao funcionamento das pessoas e das equipes, o qual 

depende basicamente do saber. O autor ainda acrescenta que o comportamento 
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organizacional está essencialmente interligado com o funcionamento individual e 

coletivo 

Chiavenato (2005) aborda que as empresas devem investir nos seus 

colaboradores, pois são as pessoas que constituem vantagem competitiva, mas para 

isso é necessário desenvolvê-las e ceder-lhes espaço para seus talentos. O 

treinamento dentro de uma organização visa aprimorar desempenhos, aumentar a 

produtividade e melhorar as relações interpessoais. Para isso, busca-se preparar o 

capital humano frente às inovações e a globalização. Para Boog (2001), o treinamento 

começa devido a uma necessidade no âmbito organizacional.  

Para que as empresas tornem-se mais competitivas é necessário que 

os seus recursos humanos apresentem elevados níveis de produtividade. Essa 

produtividade por sua vez, depende de dois fatores: capacitação e motivação. Para 

Gil (2001) a capacitação é atribuição do setor de Gestão de Pessoas, realizada 

através de ações de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. E a 

motivação tem mais a ver com o empregado em se esforçar o melhor possível no 

desenvolvimento de suas atribuições, mas também é fortemente influenciada pela 

empresa.  

Para produzir inovações, às pessoas que compõem a organização 

são mais solicitadas no desenvolvimento dos seus conhecimentos, habilidades e 

competências. Conforme Chiavenato (2002), as organizações que obtém êxito são 

aquelas que sabem criar, partilhar, difundir e externar o saber, sobretudo, o 

conhecimento, que envolve todos os processos organizacionais e o vinculo da 

organização com os clientes, fornecedores, parceiros e especialmente com os 

gerentes e funcionários. 

Conforme Carvalho e Nascimento (1997), o treinamento é um 

processo que facilita o funcionário a adquirir eficácia no seu trabalho presente ou 

futuro, através de adequadas práticas de pensamento, habilidades, conhecimentos e 

ações. Para Magalhães e Borges-Andrade (2001), o treinamento ainda pode ser visto 

como uma ferramenta administrativa de grande destaque para o aumento da 

produtividade do trabalho e também como um agente automotivador. Chiavenato 

(1999), afirma que treinamento é uma atividade de recursos humano pontual, com o 

objetivo de aperfeiçoar as habilidades do desempenho profissional e o 

desenvolvimento é uma prática mais voltada para o futuro do colaborador com foco 

nos novos cargos. 
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Segundo os autores Tachizawa, Ferreira e Fortuna  (2001) o 

treinamento objetiva a preparação dos indivíduos para a execução das tarefas, 

concomitantemente, propicia tanto o desenvolvimento pessoal como profissional além 

de mudanças de comportamento, conhecimentos técnicos e aumento na motivação. 

De acordo com Marras (2001) a sua meta visa aprimorar e aperfeiçoar 

o desempenho profissional na sua organização, além de alinhar e aperfeiçoar as suas 

habilidades e conhecimentos.  

O treinamento deve ser voltado para o presente visando o futuro, é 

um processo contínuo que busca alcançar graus de desempenhos estipulados pelas 

organizações. É um processo no qual se deve ter o conhecimento de quem serão os 

participantes, quais materiais serão utilizados, o seu planejamento e a avaliação final. 

Para a sua realização é primordial fazer o levantamento de necessidade, que deve 

ser tratado com muito cuidado para não perder o foco. A organização que deseja 

realizar este trabalho deve priorizar as suas necessidades para avaliar o treinamento 

a ser realizado (CHIAVENATO, 1999).   

Em síntese, para Marras (2001, p. 159) a avaliação de treinamento e 

desenvolvimento “tem por finalidade aferir os resultados conseguidos 

comparativamente àquilo que foi planejado e esperado pela organização”. Ou seja, o 

que importa para a empresa é o retorno que o projeto irá trazer, portanto, ao finalizar 

o trabalho deve-se analisar para saber se ele trouxe o retorno esperado ou não.  

 

4 A HISTÓRIA DA EMPRESA “Y” 

 

A empresa “Y” foi fundada na década de 1990 pela pedagoga Santos 

(nome fictício) e pela psicóloga Oliveira (nome fictício) que iniciaram as atividades 

prestando serviços nas áreas de recrutamento e seleção. A “Y” é uma empresa 

nacional de pequeno porte, voltada para a gestão de recursos humanos, 

administração e psicologia, no qual oferece serviços de mão de obra terceirizada e 

temporária, além de alternativas em processo de identificação e qualificação de 

profissionais para as diversas áreas de empresas nos segmentos de comércio, 

serviços e indústrias.  

Após quase dez anos de trabalho a sociedade foi desfeita pelas 

sócias, no qual a pedagoga Santos continuou com a empresa e pode contar com o 
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apoio e ajuda de seu marido (formado em Administração de Empresas e Direito) e 

novo sócio que passou a assumir o controle e a diretoria da organização. 

Devido à troca de gestão e ao tipo de serviços prestados e a própria 

necessidade específica de cada cliente, tornou-se imprescindível a necessidade de 

adquirir novas contratações. A diferença entre as duas gestões se deu pela 

necessidade de aumentar o quadro de novos colaboradores na empresa, onde 

pudesse atender a todos os novos clientes com trabalho qualificado. Está mudança e 

crescimento da organização fomentou a falta de confiança entre os membros da 

instituição e ausência de relacionamento interpessoal justamente por não saberem 

lidar com novo. 

A nova gestão começou a sustentar contratos que não deixavam 

tantas clausulas com lacunas para mais de uma interpretação. Isto posto, foi possível 

começar a eleger em conformidade, quais os clientes que iriam ser atendidos. Desta 

forma, a organização foi especializando mais a mão de obra interna e passou a 

valorizar também o valor da taxa cobrada no mercado. Neste momento muitos 

colaboradores não se adaptaram a mudança, sentiram-se inseguros e insatisfeitos 

com o clima e com a nova cultura da empresa, sendo que aos poucos os mais 

resistentes, os colaboradores mais antigos, foram solicitando desligamento, o que 

gerou esgotamento e aglomeração de trabalho aos funcionários mais resilientes.  

A partir deste momento se estruturou uma equipe relativamente nova 

que aderiu o planejamento naquele momento. A estratégia utilizada foi que cada 

Analista de RH teria um par, assistente que a auxiliaria e dividiria algumas tarefas, 

desta forma foi possível partilhar e transferir o conhecimento. Como houve a expansão 

da empresa, o número de funcionários dobrou, foram escolhidos os novos 

supervisores para cada área da organização (comercial, RH, DP, financeiro e outros).  

A supervisora de RH era uma psicóloga responsável pelo RH interno 

da empresa que priorizava o desenvolvimento de pessoas na empresa. O que 

circunstancialmente criou oportunidades para começar a promover planos de ações, 

como: melhorias nos processos de recrutamento e seleção, inclusão de pessoas com 

deficiência, novas contratação de jovens aprendizes, acompanhamento funcional, 

entrevista de desligamento, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, integração 

de novos colaboradores, treinamento e desenvolvimento, ações de qualidade de vida 

entre outras atividades. 
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Com estas ações o vínculo dos colaboradores com a organização 

começou a se fortalecer e a se intensificar, o comprometimento se ampliou e houve a 

diminuição no turno ver e absenteísmo. As pessoas estavam envolvidas com a 

empresa e passaram a se identificar com a nova cultura. Foram Implantadas ações 

de endomarketing e integração, como por exemplo, a festa dos aniversariantes do 

mês, o mural interno da empresa, o presente do dia do aniversário, festas 

comemorativas na hora do almoço (junina e semana farroupilha), jornal do informativo 

da empresa e outros.  

Com o passar dos anos e com a expansão da organização, 

recentemente o setor de RH de forma inesperada foi dividido em duas equipes, no 

qual houve algumas promoções, novas contrações e desligamento. Atualmente as 

equipes de RH estão em fase de adaptação, estruturação e desenvolvimento, pois 

foram separadas conforme o segmento das vagas: técnicas e industriais para primeira 

equipe e vagas de merchandising, administrativas e estratégicas para segunda 

equipe.  

Inicialmente esta noticia foi recebida com muita resistência, angústia 

e receio pelo fato de que a equipe estava muito coesa e principalmente porque esta 

divisão foi imposta de forma abrupta e surpreendente, motivando e incentivando a 

rivalidade entre ambas. Acredita-se que a antiga equipe estava em sua zona de 

conforto já que vinha sempre alcançando suas metas e se destacando entre as 

empresas concorrentes.  

Considerando os aspectos técnicos e conhecimentos a respeito de 

administração de pessoas a empresa busca o desenvolvimento, a qualificação e o 

crescimento de sua equipe, aperfeiçoando a organização e os potenciais humanos. A 

mudança conforme foi planejada a principio têm grandes possibilidades de fomentar 

o crescimento socioeconômico e ambiental da empresa, espera-se que as equipes se 

motivem e atinjam os novos objetivos traçados pela organização.  

 

5 METODOLOGIA E DISCUSSÃO 

 

 Por meio deste estudo o que se percebe é que o melhor 

investimento inicialmente é a Gestão de Pessoas, pois afinal elas podem produzir e 

ter o melhor produto com qualidade, mas se por trás de tudo isso não houver pessoas 

comprometidas com certeza à empresa será impactada negativamente.  
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Dentro deste contexto, de gestão de mudança, percebeu-se uma 

queda na produtividade, desmotivação e de interação social entorno do setor de RH, 

mais especificamente das assistentes e estagiárias de psicologia. Com isso buscou-

se desenvolver uma atividade que as fizesse perceber como parte importante de todo 

o processo. Chiavenato (2005) aborda que nunca antes se viu o quanto que as 

empresas requerem que as pessoas produzam mais e melhor e para isso o quanto é 

importante investir nos seus colaboradores para obter vantagem competitiva sobre as 

outras empresas tendo em vista que as pressões organizacionais são cada vez mais 

fortes e acentuadas. 

O projeto piloto nomeado inicialmente como “Siga o Líder” foi 

realizado na sede da empresa de forma interativa, com dinâmicas, com o fim promover 

as relações sociais. Essa reconstrução implica diretamente no desenvolvimento e 

crescimento de um clima de confiança, por meio de compartilhamento de 

pensamentos, sentimentos e ações, pela adesão a uma tarefa comum em direção ao 

seu autoconhecimento.  

Foram realizados cinco encontros com duração de 2 horas/cada, com 

todas as meninas que compunham a base do setor de RH, totalizando cerca de nove 

participantes; quatro assistentes de RH e cinco estagiárias. Os mesmos foram 

planejados da seguinte forma: 

 

• No primeiro encontro foi realizada uma introdução sobre os assuntos que 

seriam abordados ao decorrer do treinamento, onde foi aplicada a 

“dinâmica dos quatro elementos”, está dinâmica tinha como objetivo 

proporcionar o autoconhecimento das participantes, desta forma foi 

possível proporcionar um momento de reflexão sobre si.  

• No segundo encontro foram aplicadas algumas dinâmicas, tais como: 

“escravos de jó” e “cabra cega”; que visavam desenvolver a importância do 

trabalho em grupo, o coleguismo e fazer com que as participantes 

devaneassem sobre cooperação entre o grupo colocando-se no lugar no 

outro no dia-a-dia. 

• No terceiro encontro foi abordado sobre a importância da comunicação, 

onde o objetivo principal era reflexão sobre a importância de transmitir 

informações de forma verdadeira. Neste dia foi realizada uma dinâmica de 

“técnica da informação”, no qual foi visto como a informação passada de 
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forma incorreta e/ou incompleta interfere no entendimento e trabalho do 

outro.  

• Foi realizado no quarto encontro um debate sobre os tipos de lideranças, 

seguido por uma atividade chamada “seguindo o chefe”, no qual o propósito 

foi trabalhar a cooperação, comunicação, planejamento, raciocínio lógico, 

confiança e empatia. Neste momento as participantes expuseram como 

elas consideravam que deveriam ser o seu líder, assim como pessoas que 

admiram.  

• E no último encontro foi realizado o fechamento de todos os assuntos 

abordados, onde foi solicitado sugestões de novos temas a serem 

abordados para os próximos trabalhos voltados para o desenvolvimento e 

a avaliação final. No fechamento as participantes puderam fazer uma nova 

avaliação sobre si mesma e verificar se algo havia mudado não somente 

com elas mesmas, mas se tinham de alguma forma atingido as suas 

analistas com a sua mudança e desenvolvimento. 

 

Entende-se que os recursos humanos atuam nas organizações de 

acordo com a cultura organizacional de cada uma delas, pois a cultura é formada 

resumidamente por seus valores éticos, morais, além da missão, visão e valores. 

Regras da quais todos os colaboradores devem seguir e aceitar. Cada indivíduo tem 

uma forma de pensar e internalizar os fatos. A cultura dominante tem uma visão macro 

da organização e trata apenas dos valores centrais, e é ele que determina como a 

organização interage com o meio (STONER e FREEMAN, 1999). 

Hoje a concorrência entre as empresas está cada vez mais 

intransigente, onde o que é mais considerado e importante são as características no 

atendimento e a entrega do produto em tempo recorde. O ambiente organizacional 

está cada vez mais inconstante, global e tecnologicamente muito exigente. Sabendo 

disso as empresas buscam um diferencial para seus negócios, visando oferecer um 

produto competitivo e atrativo para os clientes, porém o desenvolvimento e a 

capacitação de pessoas são as principais armas para enfrentar o mercado agressivo 

(STONER e FREEMAN, 1999). 

 Algumas organizações buscam se antecipar e promover elas 

mesmas as mudanças que ocorrerão no mundo dos negócios. Neste sentindo, certas 

organizações articulam uma ação intensa de liderança, mas para poderem alavancar 
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a mudança externa é preciso promover antes a mudança interna, pois a mudança que 

as organizações revelam capaz de comover e impressionar o ambiente nunca é maior 

que a mudança que elas internalizam. As mudanças internas exprimem também 

mudanças na cultura corporativa, hábitos, valores e as atitudes das pessoas são 

profundamente acometidos, assim como os papeis por elas assumidos 

(CHIAVENATO, 2002).  

O papel dos Recursos Humanos tem sido de vital importância ao 

longo das mudanças que o mundo corporativo vem sofrendo, pois hoje além de se 

preocupar com a gestão de pessoas, também vem atuando diretamente com a chefia 

das organizações, socializando as relações e conectando líderes e liderados. No 

futuro, a liderança será baseada na equipe, na descentralização de poder e na 

valorização do capital intelectual. Portanto, reconhecer o capital intelectual indica 

elevar a condição de liderança, assegura que novas ideias serão geradas e os 

gerentes os profissionais de RH devem estimular tal aprendizado (CHIAVENATO, 

2002).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cada vez mais o sucesso de uma organização dependerá da 

performance e das competências das pessoas, principalmente daquelas que 

trabalham com o conhecimento, afinal, em todos os níveis de uma empresa tanto os 

líderes como liderados precisam valorizar e traçar um caminho que direcione a 

empresa ao topo, deve fazer com que a mesma movimente-se e haja mais rápido que 

a concorrência. O fato é que se as pessoas se identificam com a cultura da empresa 

as mesmas irão dedicar-se para a sua ascensão produzindo cada vez mais. 

Muitas organizações bem-sucedidas no cenário atual estão 

desvendando que o antigo conceito de chefe pode ser definitivamente substituído pelo 

conceito de equipe, no lugar em que a sociedade contemporânea dispensa as 

pessoas que centralizam quase todo poder dando ordens a todos. Ou seja, quanto 

maior for o grau de envolvimento, mais os colaboradores se sentirão como parte 

importante de cada decisão, como seres únicos, e este envolvimento se transformarão 

em um recurso e não demanda. Envolver o colaborador na tomada de decisão que os 

acometem, pode abreviar a percepção de estar sendo observado e ampliar o seu 

sentimento de comprometimento com a instituição.  
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Autores acreditam que as empresas com equipes autogerenciadas 

fornecem um meio para aumentarem a produtividade e a qualidade. Isso não significa 

que as organizações não necessitam mais dos líderes, muito pelo contrário, a 

liderança que permitirá a autogerência das equipes (GIL, 2001). Pois o segredo do 

sucesso organizacional está nos indivíduos, na sua essência, sem os quais não 

existem organizações, são as pessoas que formam o conjunto do conhecimento do 

saber e das vantagens competitivas no mundo corporativo (CHIAVENATO, 2002). 

As organizações demandam de trabalho em equipe. Nota-se que 

cada vez mais é necessário às pessoas se relacionar entre si. O trabalho em equipe 

é imprescindível, assim como, trocar ideias, conhecimentos, agregar valor, participar 

de decisões e auferir consenso (CHIAVENATO, 2002). As equipes mudam conforme 

a necessidade de cada organização, os colaboradores que necessitam trabalhar em 

grupo podem ampliar sua competência discutindo não só projetos importantes, mas 

também a dinâmica do trabalho em conjunto, entre outros assuntos. 

Geralmente são as equipes que conseguem transformar pequenos 

esforços individuais em feitos excepcionais grandiosos, em realizações coletivas 

singulares. Em situações de grande demanda, por exemplo, em que é necessário 

fornecer respostas rápidas e claras, as equipes podem absorver a concentração de 

seu grupo e resolver os problemas com mais agilidade, trazendo por sua vez, 

resultados e soluções mais eficazes. São estas ações que devem ser valorizadas. 

Embora o mercado esteja continuamente em processo de mudança, 

pode-se considerar que assim como as organizações, nós estamos em perpétuo 

processo de aprendizagem, desenvolvimento e absorção do conhecimento, no qual é 

importante frisar também que as características particulares de cada organização 

devem ser estimadas por todos, pois nem sempre todas as organizações assim como 

as pessoas terão o mesmo êxito diante do mundo transformador.    

Quando as empresas sofrem algum tipo de transformação, o RH deve 

agir como um sócio e/ou parceiro da empresa, objetivando apoiar os funcionários a se 

libertarem da velha e antiga cultura e se adequarem a nova que se instala. Deve agir 

como agente integrador da mudança um mediador da inevitabilidade que é o futuro. 

A transformação provoca mudança cultural no interior da empresa e o RH por sua vez 

catalisa as mudanças e ajuda a identificá-las. 

Em todos os casos, quando ocorrem as mudanças, exigem-se hábitos 

pessoais diferentes, o que provoca as resistências. Observa-se que as relutâncias 
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surgem com o temor de aprender a fazer coisas novas de novo (CHIAVENATO, 2005). 

Neste sentindo, constata-se segundo Gil (2001), que os colaboradores que mais se 

identificam com a cultura e com os objetivos da empresa são mais produtivos, desta 

forma as empresas precisam criar estratégias para atrair e reter talentos com estas 

características. 

Os líderes da atualidade devem abonar a postura e os antigos 

métodos de autoridade e poder em relação às pessoas, passar a priorizar o 

compartilhamento de ideologias, princípios, objetivos em comum e dotar os 

subordinados de empowerment, ou seja, descentralizar o poder, obter maior 

participação e engajamento dos colaboradores nas atividades proporcionando maior 

autonomia nas decisões. E é claro, concentrar nos resultados, certificar 

responsabilidade pelo desempenho e auxiliar na tomada de decisões corretas. Neste 

sentindo tornar importante desenvolver o espírito de liderança (CHIAVENTO, 2002).  

Compreende-se que tanto o cargo de assistente, quanto o estágio 

constitui muitas vezes o primeiro passo no mercado de trabalho e o seu 

desenvolvimento durante esse período é fundamental para delinear o caminho 

profissional a ser traçado. Por isso, se dá a relevância do treinamento em desenvolver 

equipes para motivá-las e proporcionar a qualidade de vida. Hoje as empresas 

procuram construir treinamento para os colaboradores adquirirem capacidades 

necessárias, estas abarcam indicações para cargos ou rotação de cargos.  

A avaliação final da atividade realizada com as participantes foi de 

que realmente a percepção que elas tinham era de que seu trabalho não influenciava 

diretamente no sucesso da equipe e sua falta de motivação e relacionamento 

interpessoal era o reflexo das mudanças que estavam acontecendo dentro da 

empresa. Acredita-se que este sentimento não era apenas das assistentes e 

estagiárias, mas também das Analistas que não estavam sabendo como lidar com 

esta nova demanda e transferindo esta sensação para os seus pares.  

Ao final do projeto foi possível perceber, o quanto a equipe se 

desenvolveu e se aprimorou, por meio de trocas de conhecimento e interação social. 

O treinamento tinha o objetivo de proporcionar uma visão geral sobre a área de 

recursos humanos e sobre a Instituição, com foco na parte comportamental e técnica, 

onde a mensagem principal era de que o trabalho que assistentes e estagiárias 

executavam era primordial e reconhecido por toda organização. 
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No meio coorporativo é de vital importância sabermos lidar com as 

mudanças e essencial aprender a trabalhar com o novo ao nosso favor, sempre se 

recilhando, disposto a assumir riscos e a enfrentar os desafios. Algumas estagiárias 

foram promovidas as vagas efetivas, outras trocaram de setor e uma delas solicitou 

desligamento por ter aceitado outra proposta de trabalho.   

Por fim, conclui-se, que os colaboradores podem adquirir habilidades 

por meio de atividade de treinamento no exercício da execução da tarefa, o qual pode 

ocorrer quando a equipe de trabalho imatura participa de atividades canalizadas ao 

redor de um problema distinto. O resultado da experiência de desenvolvimento não é 

um aglomerado de habilidades, mas sim a capacidade de colocá-las em prática, livre 

de resignação. 
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RESUMO 

Diante do crescimento do turismo e do setor de eventos, megaeventos como Copa do 
Mundo e Olimpíadas ganham importância, pois são momentos de integração de 
eventos e turismo. A partir dessa perspectiva é necessária atenção para a 
organização da cidade e do país que recebem os eventos por se tratar de uma grande 
oportunidade para desenvolver o turismo durante e após a sua realização. A partir daí 
há a necessidade de planejar de forma estratégica a organização dos locais que 
recebem esse turista para que seja aproveitado todo o potencial que o evento traz 
consigo. Utilizar o evento como oportunidade para promover o desenvolvimento do 
turismo é o que instiga a pesquisa a seguir, que se propõe a analisar as ações 
pensadas e tomadas pelo Ministério do Turismo em relação ao planejamento 
estratégico para a Copa do Mundo 2014 através do estudo de documentos divulgados 
pelo mesmo. Desse modo é possível confrontar ações planejadas em relação às 
ações realizadas e perceber o que pode ser melhorado, o legado e as oportunidades 
que o evento pode trazer para o desenvolvimento do turismo no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: Turismo, Megaeventos, Planejamento Estratégico, Copa do 

Mundo 2014. 
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O turismo tem se consolidado como fenômeno social e o olhar 

planejador é fundamental para que seu desenvolvimento seja conduzido de forma 

adequada. A realização de um megaevento como a Copa do Mundo se torna a 

possibilidade de desenvolver em um destino aspectos como qualificação, 

infraestrutura, além de toda oportunidade de promoção e marketing das cidades que 

recebem os jogos como do país que recebe o evento. Com o advento da Copa do 

Mundo 2014 no Brasil se fez necessário todo um planejamento que organizasse o 

país e construísse ou melhorasse a estrutura já existente para receber o turista 

durante e após o evento. 

A realização da Copa do Mundo contribuiu para que o país se 

tornasse assunto presente na mídia e alvo da atenção dos profissionais envolvidos na 

realização desse megaevento. Com possibilidade de atrair um grande volume de 

turistas e de divulgar o país enquanto destino internacional várias oportunidades são 

potencializadas e, diante delas, o planejamento se torna ferramenta fundamental para 

o alcance de sucesso. Pensando na importância do planejamento estratégico na 

gestão do turismo e para a realização de megaeventos foi realizada essa pesquisa. 

Através de pesquisa bibliográfica e documental buscou-se identificar 

as ações planejadas em comparação com as ações que foram tomadas, considerando 

conceitos de planejamento estratégico e sua importância para o alcance dos objetivos. 

Confrontando os objetivos desejados desde o início do planejamento da realização da 

Copa do Mundo no Brasil é possível identificar onde houve sucesso e onde há 

necessidades de melhoria. 

A análise foi centralizada em dois documentos principais: Proposta 

Estratégica de Organização Turística - Copa 2014 e Balanço de Gestão – Janeiro de 

2014. Além desses também foram observados dados de outras informações como o 

Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores – 2013; Estatísticas básicas do 

turismo – Brasil 2006-2012 – Junho 2013; e Copa das Confederações - Brasil 2013 – 

Características do público geral e da demanda turística internacional. Todos esses 

documentos oficiais do Ministério do Turismo (Mtur). 

Através da análise desses documentos e buscando relacionar os 

conceitos do planejamento estratégico com o turismo e com as práticas propostas 

pelo Ministério do Turismo esse trabalho se propõe a identificar as boas práticas e 

propor melhorias no processo de planejamento do turismo utilizando-se dos eventos 

como oportunidade de desenvolvimento do turismo. A partir desse ponto, há a 
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possibilidade de retroalimentação no processo de planejamento, ou seja, novas 

informações que podem direcionar a um novo planejamento e melhoria do processo 

em momento futuro. 

 

TURISMO E EVENTOS 

 

A realização de eventos possui relação com o turismo, pois podem se 

tornar oportunidade para promover o desenvolvimento do turismo em parceria com o 

desenvolvimento local. A FGV considera o aspecto econômico do turismo e, num 

documento denominado “O impacto econômico dos eventos internacionais realizados 

no Brasil 2007/2008” diz que “o Turismo de Eventos é um segmento que vem 

apresentando crescimento significativo nos últimos anos, sendo uma fonte de receita 

almejada por muitos destinos turísticos no Brasil e no exterior”. 

O turismo chamado “Turismo de Negócios e Eventos” é motivado por 

questões profissionais tais como participações em congressos, convenções, eventos 

acadêmicos e esportivos. Porém não podemos ignorar sua importância e seu papel 

no desenvolvimento do turismo. O evento envolve a utilização de recursos como 

hotelaria, restaurantes, atrativos e todo o trade na sua realização. Para Lemos “a 

lógica de produção de eventos está inserida nesse meio social e tem capacidade de 

gerar valor turístico e transformar esse meio em espaço turístico, mesmo recorrendo 

a insumos não constituintes do sistema turístico” (2002, p. 91). Seu reconhecimento 

enquanto segmento e tipo de turismo se dá justamente pela apropriação desses 

recursos para que ele aconteça, e também pela oportunidade de divulgação e 

promoção de um destino. 

Os eventos fazem parte do dia a dia de todos nós. Podemos 

mencioná-los desde uma simples comemoração de aniversário entre amigos, uma 

reunião de trabalho até grandes eventos corporativos, de marketing, feiras e também 

eventos esportivos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O que sempre 

observamos em todos eles é que há um planejamento envolvido e existe uma 

finalidade em comum em relação aos participantes.  

Muito mais que um acontecimento de sucesso, festa, linguagem de 
comunicação, atividade de relações públicas ou mesmo estratégia de 
marketing, o evento é a soma de esforços e ações planejadas com o 
objetivo de alcançar resultados definidos junto ao seu público-alvo 
(BRITTO E FONTES, 2002, p.20). 
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Do simples aos mais elaborados, os eventos exigem planejamento e 

envolvem a soma de vários esforços. É importante observar que estes esforços não 

são somente daqueles que pensam o evento, mas de todos os setores que estão 

envolvidos na execução dele.  

Para Barbosa (2003) o planejamento do evento vai além da 

organização do evento em si, mas também envolve toda a infraestrutura de 

planejamento urbano e turístico. Segundo ele: 

 
A abordagem do planejamento nos remete a uma visão mais técnica, 
onde podem ser estudadas as variáveis endógenas e exógenas que 
podem levar ao sucesso ou fracasso do evento. Desta forma, esta 
abordagem, é sem dúvida extremamente útil para o planejamento urbano 
e turístico da localidade em questão. (2003) 

 

Ruschmann (2001), “ressalta a necessidade do planejamento 

sistemático para o desenvolvimento turístico em localidades receptoras, 

primeiramente através da discussão de conceitos básicos acerca do tema.” Desse 

modo percebemos quão importante é o planejamento de um destino para receber o 

turista. Sendo assim, a compreensão desses conceitos básicos é fundamental para o 

desenvolvimento do turismo e a realização de eventos. 

O planejamento pode ser entendido então como uma importante 

ferramenta para tomada de decisões. Com seu auxílio é possível identificar pontos 

fortes, pontos fracos; as oportunidades e as ameaças. A partir da identificação desses 

elementos, traçar um plano de trabalho efetivo, ou seja, que obtenha resultados que 

permaneçam em longo prazo. Para Oliveira (2007), ter um efetivo plano de trabalho 

estabelece: 

 
[...] as premissas básicas que devem ser consideradas no processo de 
planejamento estratégico; As expectativas de situações almejadas pela 
empresa; Os caminhos, inclusive os alternativos, a serem seguidos pela 
empresa para alcançar os resultados esperados; O quê, como, quando, 
por quanto, por quem, para quem, por que e onde devem ser realizados 
os planos de ação; e como e onde alocar os recursos – atuais e futuros 
– da empresa (OLIVEIRA, 2007, p.38). 

 

Para Petrocchi (2001) o conhecimento da hierarquia de planejamento 

é importante para direcionar de forma correta as ações e os esforços a fim de planejar 

o espaço turístico. Ele ainda afirma que: 
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O turismo para acontecer de forma adequada, com respeito ao meio e 
produzindo benefícios precisa da participação da sociedade que compõe 
o núcleo de turismo. Exige-se inicialmente do gestor desse sistema uma 
grande habilidade para fazer diagnósticos. É preciso ter conhecimento 
do que esta ocorrendo, quais são as deficiências e as potencialidades, 
onde estão os estrangulamentos etc. No diagnóstico já se faz necessário 
identificar o ‘endereço’ dos problemas: se estão no plano estratégico, 
tático ou operacional. Ou nos três. Feito o diagnóstico adequado, 
estabelece-se o processo de planejamento e os elos invisíveis entre os 
três tipos de plano e as atividades contidas em cada um deles 
(PETROCCHI, 2001, p. 70). 
 

Desse modo é possível estabelecer planos e direcionar as áreas 

envolvidas a um único objetivo que foi determinado no processo de planejamento. 

Percebe-se, então, que fazem parte do planejamento etapas como diagnóstico, 

definição de metas e planos de ação. O planejamento estratégico define tais metas, 

os planos de ação se referem ao planejamento tático e o planejamento operacional é 

o plano tático em ação, ou seja, a materialização do que foi pensado e determinado 

no início do processo. Este processo, se bem feito e bem estruturado em todos os 

níveis hierárquicos, acompanhados de retroalimentação, tem a capacidade de trazer 

sucesso no alcance dos objetivos definidos e fazê-lo de modo ordenado trazendo 

resultados também em longo prazo. 

Estar atento ao planejamento para o bom desenvolvimento do turismo 

é fundamental. Receber um megaevento como a Copa do Mundo é receber um grande 

número de turistas. E para que o evento seja um sucesso e os resultados sejam 

obtidos a curto, médio e longo prazo, o planejamento é uma etapa indispensável e 

uma ferramenta eficiente na busca pelo sucesso do evento e do turismo na localidade 

receptora. 

Vale ressaltar a importância da participação de todos os atores para 

a realização do planejamento afim de que ele contemple de fato todo o setor produtivo 

de modo a gerar desenvolvimento sustentável e os benefícios possam atingir não 

somente a rede de empresas envolvidas, mas toda a comunidade. 

 

O PLANEJAMENTO PARA A COPA DO MUNDO 2014 

 

Após o Brasil ser escolhido como sede da Copa do Mundo FIFA 2014 

diversos projetos foram desenvolvidos com o objetivo de organizar o país para receber 

o evento. Outros projetos como o “Plano Aquarela” ganharam força e novos objetivos 

frente à proximidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas ao país. 
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O Ministério do Turismo em parceria com a FGV (Fundação Getúlio 

Vargas) elaboraram o Caderno de “Proposta Estratégica de Organização Turística 

Copa do Mundo 2014”. Seu objetivo foi apresentar diretrizes de gestão afim de 

“proporcionar um melhor acolhimento aos visitantes e melhorar a competitividade dos 

destinos turísticos brasileiros, principalmente proporcionar crescimento econômico e 

desenvolvimento social deixando um legado a população brasileira”. 

Conforme o Caderno de Proposta Estratégica de Organização 

Turística Copa do Mundo 2014 os eixos de atuação seriam: 

 

1) estruturação e preparação das cidades-sede, executando o 
aperfeiçoamento da infraestrutura básica necessária à atividade turística, 
como revitalização de áreas consideradas de alto potencial turístico, 
aperfeiçoamento da sinalização turística e viabilização do 
aproveitamento turístico do entorno; 
2) atratividade e satisfação do turista por meio da qualificação 
profissional de serviços como receptivos de aeroportos, estações, hotéis, 
funcionários de restaurantes, motoristas de táxi e outros serviços; 
3) promoção do País por meio do planejamento de marketing, gerando 
com isso o aumento da exposição internacional e nacional do destino 
Brasil; e 
4) crescimento sustentável de novos investimentos em diversas áreas, 
como a da atividade hoteleira, por meio da oferta de mecanismos de 
fomento (BRASIL, 2012, p. 6). 
 

A figura a seguir é apresentada no Caderno de Propostas 

Estratégicas de Organização das Cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol 2014. 

Trata-se de um Mapa Estratégico que facilita a visualização dos “objetivos 

Institucionais e Intermediários, os resultados esperados e os programas ou projetos 

que facilitaram a implementação dessa estratégia”. 

Figura 1: Mapa Estratégico 
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Fonte: Caderno de propostas estratégicas de organização turística das cidades-sede da Copa do 
Mundo 2014 

 

O objetivo principal se trata da visão geral do planejamento 

estratégico. Os projetos e programas estão relacionados às diretrizes que envolvem 

desde a infraestrutura básica a marketing, sustentabilidade e gestão pública dentre 

outros fatores. Por serem setoriais se referem ao planejamento tático e vão se 

fragmentando nas propostas do planejamento operacional. 

Ainda, segundo o Caderno de Propostas Estratégicas de Organização 

Turística das Cidades-Sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014, as diretrizes 

foram desmembradas em FCS (Fatores Críticos de Sucesso) os quais realmente 

direcionam o foco das ações para o desenvolvimento deste planejamento: 

 

Tabela 1: Diretrizes e Fatores Críticos do Sucesso 

DIRETRIZ FATORES CRÍTICOS DO SUCESSO 

Serviços e equipamentos 

turísticos 

Serviços de hospedagem 

Serviços de alimentação 

Atrativos turísticos 

CAT 

Sinalização turística 

Qualificação 

Segurança para o turismo 

Hospedagem 

Alimentação 

Receptivo 

Serviços em geral 

Marketing Planejamento de Marketing 

Gestão pública e 

financiamentos 

Fundos e linhas de financiamento 

Articulação e cooperação para o desenvolvimento do 

turismo 

Coordenação institucional 

Sustentabilidade 

Enfrentamento à exploração infanto-juvenil 

Produção associada à cultura 

Meio Ambiente 

Acesso aéreo Acesso aéreo 
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Acesso rodoviário 

Acesso aquaviário (quando aplicável) 

Infraestrutura 
Aplicação dos recursos em consonância com a Copa do 

Mundo 

Fonte: Caderno de propostas estratégicas de organização turística das cidades-sede da Copa do 
Mundo 2014 

 

Dentre tais diretrizes foram analisadas alguns dos investimentos 

realizados em 2013 conforme dados apresentados no Balanço de Gestão divulgado 

pelo Ministério do Turismo em Janeiro de 2014. No quadro abaixo apresentamos 

alguns investimentos e sua finalidade: 

 

Tabela 2: Investimentos para a Copa do Mundo 2014 

 

Tema 

 

Investimento 

 

Finalidade 

Órgãos 

responsáveis e 

parcerias 

Acessibilidade R$ 98,5 milhões 
Obras de 

acessibilidade 

Intervenções 

que contribuem 

para a qualidade 

de vida da 

população local 

e ampliam o 

acesso de 

turistas com 

deficiência ou 

mobilidade 

reduzida. 

Centro de 

Atendimento ao 

Turista 

R$ 24,1 milhões 

Implantação e 

reforma de 105 

CAT’s 

Governo 

estadual e 

municipal 

Sinalização turística R$ 41,8 milhões 

167 pontos 

turísticos 

sinalizados 

Governo 

estadual e 

municipal 

Qualificação 

profissional 

Meta de 157 mil 

vagas para cursos 

relacionados ao 

receptivo turístico 

Ate outubro de 

2013 foram 36,7 

mil inscrições 

sendo 16 mil 

somente nas 

cidades-sede. 

Foi reformulado 

em 2013 

Hotelaria R$ 990 milhões 

Construção e 

reforma de hotéis 

nas cidades-

sede. 

Agentes 

financeiros: 

Banco do Brasil, 

Caixa 

Econômica 

Federal, Banco 

do Nordeste, 
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Banco da 

Amazônia e 

BNDS. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As obras tinham previsão de entrega para final de 2012 em virtude da 

Copa das Confederações que seria uma espécie de ensaio para a Copa do Mundo 

em 2014. Na ocasião da Copa das Confederações foram realizadas pesquisas do 

perfil do turista estrangeiro. Segue algumas das percepções realizadas e 

mencionadas no resultado: 

• Os três países com mais participação na Copa das Confederações foram 

México, Estados Unidos e Uruguai. 

• A internet foi a principal fonte de informação consultada para a realização 

da viagem ao Brasil (43,8%) 

• Alojamento, restaurantes e diversão noturna, itens da infraestrutura, 

foram bem avaliados pelos turistas estrangeiros. 

• O atendimento no idioma estrangeiro foi um dos itens que recebeu as 

piores avaliações entre todas, ficando na frente apenas da avaliação dos 

preços da alimentação no estádio. 

• A Copa das Confederações foi aprovada pela maior parte dos turistas 

internacionais entrevistados. 

Devido má avaliação no atendimento no seu idioma o Ministério do 

Turismo investiu nos CAT’s e na qualificação profissional. Essa qualificação foi 

realizada por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec 

Turismo que aplicou 44 cursos com foco no atendimento ao turista e cursos para 

desenvolver o aprendizado de um segundo idioma, como o inglês e o espanhol. Foram 

beneficiados com os cursos de idiomas agentes de turismo, taxistas e profissionais 

que teriam contato direto com os visitantes como, por exemplo, policiais e corpo de 

bombeiros. 

 

COPA DO MUNDO 2014 E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

 

Na organização de um megaevento como a Copa do Mundo se faz 

necessária o envolvimento de todas as esferas governamentais (Municipal, Estadual 
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e Federal) para desenvolver atividades relacionadas com a melhoria da cidade para 

bem receber o turista. O governo federal terminou 2013 com R$ 8 bilhões em 

investimentos em infraestrutura com a finalidade de ajudar mais de 4.000 municípios 

a se prepararem para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Parte dos recursos foi 

direcionada para que Estados e Municípios fizessem a gestão e aplicassem nas obras 

necessárias para suprir essa demanda. 

Para preparar o país com o objetivo de receber bem o turista é 

necessário considerar diversos fatores. Entendendo isso o Ministério do Turismo 

realizou investimentos em diversas áreas. Foram disponibilizados recursos para 

infraestrutura, hotelaria, sinalização, acessibilidade, CAT’s, capacitação e diversas 

outras áreas que envolvem o bem receber o turista. Além disso, o Mtur (Ministério do 

Turismo) acredita que investimentos na infraestrutura, qualificação e nos serviços seja 

um dos legados do evento para o turismo brasileiro. 

O planejamento do evento passou pelas etapas do planejamento. 

Houve o planejamento estratégico onde foi definido a Proposta Estratégica de 

Organização Turística – Copa 2014, que foi direcionado a Estados e Municípios e 

cada um pôde realizar o seu planejamento tático e operacional de modo a viabilizar e 

executar as atividades referentes ao evento Copa do Mundo 2014. Antes mesmo da 

elaboração deste planejamento estratégico já havia um trabalho de diagnóstico 

através da identificação dos Destinos indutores do turismo. Esse diagnóstico 

direcionou a escolha das cidades sede e foi fonte de informações importantes na 

elaboração do planejamento estratégico. 

Além dessas etapas houve um momento de feedback quando foi 

realizada a pesquisa durante a Copa das Confederações. Os resultados dessa 

pesquisa serviram de informações que foram utilizadas para pensar em novas 

estratégias e direcionar ações do Ministério do Turismo. Esse processo se trata da 

retroalimentação que é necessária durante o processo de planejamento estratégico, 

pois permite coleta de novas informações que podem corrigir falhas e melhorar o 

processo, otimizando ainda mais os resultados. 

Em linhas gerais o processo de planejamento foi realizado de modo 

adequado. Porém muito foi focado no momento do evento. O planejamento do turismo 

deve levar em consideração não somente a atividade turística em si, mas todo o 

impacto que ela gera para a sociedade e a população local. A realização de um grande 
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evento como a Copa do Mundo deve servir como catalisador do desenvolvimento do 

destino para a sociedade e não somente para o turista. 

Não podemos negar o sucesso do evento, como um todo, a 

divulgação do país como destino internacional e os benefícios que isso trará em longo 

prazo. Como legado da realização da Copa do Mundo, podemos mencionar cidades 

melhores estruturadas para receber turistas; revitalização de pontos turísticos e 

sinalização; a possibilidade de disputar a realização de outros eventos internacionais 

no Brasil. Porém ao observar a pesquisa percebemos pontos de melhoria que 

merecem atenção para a contínua realização do planejamento estratégico. 

De modo geral as propostas alcançam as esferas necessárias para a 

organização do espaço com finalidade de receber o turista, pois vão desde a liberação 

de investimentos em rede hoteleira, construção e ampliação dos CAT’s e alcança 

também a qualificação de profissionais de diversas áreas que envolvem o setor 

turístico e que são movimentadas com grandes eventos como a Copa do Mundo. 

Observamos também que após pesquisas realizadas durante a Copa 

das Confederações houve uma maior preocupação sobre a “comunicação com o 

turista”. Fator esse que levou o Ministério do Turismo a se preocupar com a situação 

dos CATs (Centros de Atendimento ao Turista) e a qualificação em relação ao ensino 

de um segundo idioma: 

 

[...] o portal da COPA reforça a necessidade ao investir na comunicação 
com o turista, o MTur atende a uma das principais reivindicações dos 
estrangeiros que visitaram o País durante a Copa das Confederações: 
melhorar o atendimento em língua estrangeira. Durante o torneio, 
metade dos turistas estrangeiros que visitaram o Brasil manifestaram 
dificuldades em se comunicar, de acordo com uma pesquisa do 
Ministério do Turismo (MTur), feita em parceria com a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (FIPE). No período foram entrevistados 1.338 
turistas estrangeiros em aeroportos brasileiros (PORTAL DA COPA, 08 
jan. 2014). 

 

Desse modo é possível perceber que apesar da preocupação com 

essas áreas desde o início do planejamento do evento ainda temos problemas em 

relação à: 

• Deficiência no ensino de um segundo idioma; 

• Deficiência na estrutura dos CAT’s e na comunicação em geral com o 

turista estrangeiro; 
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• Problemas na relação prestador de serviço e consumidor, no que se 

refere à cobrança de valores exagerados devido o grande evento; 

• Ausência de placas e cardápios em espanhol; 

A qualificação dessas pessoas reflete diretamente na percepção da 

qualidade da prestação de serviço e do evento como um todo por parte do turista 

estrangeiro e irá refletir na satisfação do cliente. Essa satisfação reflete no marketing 

que esse turista fará do destino, se positivo ou negativo, e também na sua intenção 

de retorno ao Brasil, por esse motivo é um fator muito importante a ser considerado. 

Apesar do advento da tecnologia e da facilidade de informação 

através da internet, os CAT’s ainda são fonte de informações para os turistas. A efetiva 

estruturação desses centros de atendimento, bem como a elaboração de materiais 

informativos e de divulgação de qualidade, terão importante influência no 

conhecimento e na percepção do turista de determinado destino o que influenciará 

por consequência na divulgação espontânea e mais uma vez o retorno deste turista 

ao Brasil. 

O problema na comunicação com o turista em um segundo idioma 

tem seu início na educação de base. Desse modo, parcerias do Ministério do Turismo 

com o Ministério da educação na criação de projetos voltados para a melhoria do 

ensino de inglês e espanhol na rede pública seriam uma forma de melhorar a 

qualidade dessa comunicação com o turista estrangeiro em longo prazo. 

Em curto prazo manter propostas como as realizadas pelo Pronatec 

e direcionar, de forma efetiva, as pessoas que já trabalham nos CAT’s, estabelecer 

parcerias e oferecer cursos de capacitação em língua estrangeira de fácil acesso para 

empresas que lidam com o turista estrangeiro seriam alternativas para sanar essa 

deficiência que já foi identificada e apontada pelo turista estrangeiro que vem ao Brasil. 

Realizar ações de marketing direcionadas para países da América 

Latina a fim de aumentar o número de turistas vindos desses países e, além disso, 

investir em materiais promocionais e também placas e cardápios em espanhol pode 

ser uma estratégia para atrair e manter esses turistas. Isso também foi sugerido e 

criticado pelo Secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Segundo ele o 

governo federal investiu muito no inglês deixando de lado a segunda língua mais 

falada na América Latina. É importante também manter toda a infraestrutura criada 

conservada e em uso. Parceria com clubes de futebol, por exemplo, são 

possibilidades de manter em uso os estádios além de promover a prática de esportes. 
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O LEGADO DA COPA DO MUNDO 2014 

 

Diversas ações tiveram sucesso e obras em infraestrutura e mesmo 

a qualificação ficam como legado da realização da Copa do Mundo no Brasil. Além 

disso, a projeção e o marketing realizado através do evento contribuem para a 

divulgação e futura consolidação do Brasil como destino turístico e também de 

eventos internacionais. 

Apesar do sucesso do evento e de um planejamento estratégico bem 

estruturado é possível identificar falhas no processo de fiscalização e na consideração 

de alguns fatores como cardápios no idioma espanhol. A identificação de pontos de 

melhoria também faz parte do processo de planejamento estratégico e podem 

contribuir para a correção e otimização dele. Considerando que o planejamento 

estratégico visa resultados em longo prazo, sua revisão é importante para que ele 

esteja sempre atualizado e possa direcionar ações que tragam resultados efetivos. 

A Copa do Mundo foi realizada, porém é apenas um dos grandes 

eventos que ocorreu no Brasil, pois podemos lembrar-nos da Jornada Mundial da 

Juventude e ainda teremos as Olimpíadas 2016. Considerar essas percepções de 

pontos de melhoria pode contribuir para a correção de possíveis falhas e o 

investimento em políticas públicas que unam a educação para o turismo desde a 

educação de base. 

Elaborar projetos que tragam essa consciência à população, aliados 

ao trabalho de marketing hoje realizado pela EMBRATUR e Ministério o Turismo em 

conjunto com a qualificação e valorização do profissional qualificado, com certeza 

trarão resultados que permanecerão ao longo do tempo e não serão restritos ao 

momento da realização de um grande evento. Mas permanecerão como legado 

tornando o turismo cada vez mais um fator importante para o desenvolvimento do 

setor do turismo. 

Deve-se observar a necessidade do planejamento em todos os níveis, 

estratégico, tático e operacional para gerar resultados que além de eficiente e eficaz 

sejam efetivos. Isso quer dizer que esse planejamento deve ser pensado à longo prazo 

a fim de alcançar resultados que atendam a necessidade urgente dos grandes eventos 

mas que tenha capacidade de permanecer ao longo do tempo e trazer resultados cada 

vez melhores. 
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RESSOCIALIZAÇÃO DO MENOR INFRATOR 

 

 Kelem do Espirito Santo Gonçalves Dias9 
Goiacymar Campos dos S. Perla10  

Ronney Francisco de Miranda11 
Resumo 
O tema proposto nessa pesquisa é a ressocialização do menor infrator, que implica 
em inserir uma pessoa que teve sua conduta reprovável pela sociedade, novamente 
ao convívio social. Esta referente pesquisa será destinada exclusivamente à 
ressocialização do menor infrator pesquisando possíveis alternativas para melhoria 
da situação atual no Brasil. Pela relevância social, cientifica e acadêmica, foram 
Elaborados resultados partindo das problemáticas constituídas no projeto de 
pesquisa, dessas problemáticas foi criadas hipóteses de melhoria, nas quais serão 
analisadas em busca dos resultados, a fim de contribuir de alguma forma com a 
elaboração de metodologias de real e possível aplicabilidade no âmbito social e 
jurídico. As crianças e adolescentes brasileiros são protegidos por uma série de regras 
e leis estabelecidas pelo país. Após as realizações de pesquisas acadêmicas, chegou-
se ao consenso de que a criança e o adolescente devem ser amparados e protegidos 
pelo Estado, família e a Sociedade das diferentes formas de violência e violação de 
seus direitos básicos de conformidade com a nossa Carta Magma Brasileira e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente.  
PALAVRAS-CHAVE: Adolescência, reintegrar, convivência social. 
 
ABSTRACT 
The theme in this research is the rehabilitation of the juvenile offender, which involves 
inserting a person who had his reprehensible conduct by the company, back to social 
life. This related research will be devoted exclusively to the juvenile offender 
resocialization researching possible alternatives to improve the current situation in 
Brazil. The social relevance, scientific and academic were Elaborated results starting 
from the issues made in the research project, these problems was created 
improvement hypotheses, in which will be analyzed in search results, in order to 
contribute in some way to the development of methodologies actual and potential 
applicability in the social and legal framework. 
Brazilian children and adolescents are protected by a series of rules and laws 
established by the country. After academic research achievements, we came to the 
consensus that children and adolescents should be supported and protected by the 
state, family and society of the different forms of violence and violation of their basic 

                                                           
9 Graduada em Direito. 
10 Professora no curso de Direito da Faclions. 
11 Professor no curso de Direito da Faclions. 



DIAS, K.E.S.G.;PERLA,G.C.;MIRANDA,R.F.. Ressocialização do menor infrator 
 

113 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VII. Número 1. Ano 4 – 2017/1 - ISSN 2358-6079 

rights in accordance with our Brazilian Magma Charter and the Statute of Children and 
Adolescents. 
KEY WORDS: Adolescence, Reinstate, Social Coexistence. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso, com o tema Ressocialização de 

Menor Infrator visa um estudo a respeito das normas que se aplicam à crianças e 

adolescentes em conflito com a lei, conceituando se Ressocialização como a 

Reintegração de uma pessoa novamente ao convívio social por  meio de políticas 

humanística, tornando-se sociável aquele indivíduo que se desviou por meio de 

condutas reprováveis pela sociedade. 

A legislação brasileira referente à criança e ao adolescente tem 

importância fundamental no estudo da intervenção jurídica sobre o jovem na 

atualidade que comete ato infracional, devido a inserção precoce de crianças e 

adolescentes no mundo do crime, No contexto da sociedade brasileira, a preocupação 

com a proteção da infanto-adolescência está descrito na Carta Constitucional de 1988. 

Cabe ao Estado, à sociedade e à família assegurar condições efetivas do exercício 

de cidadania plena à criança e ao adolescente, os quais devem ser protegidos e ter 

seus direitos garantidos (BRASIL, 1988).   

A adolescência, por sua vez, é considerado pelo ECA, pessoas entre 

os doze e os dezoito anos, encontrando-se as mesmas sujeitas à aplicação de 

medidas protetoras e à aplicação de medidas socioeducativas (art. 112,  Estatuto da 

Criança e do Adolescente). 

 Historicamente as crianças e os adolescentes desde os tempos 

mais remotos, nos egípcios e mesopotâmios, passando pelos romanos e gregos, até 

os povos medievais e europeus, não eram considerados como merecedores de 

proteção especial. Segundo (BARROS, 2011, p. 70-71): 

No Oriente Antigo, o Código de Hamurábi (1728/1686 a.C.) previa o corte da 
língua do filho que ousasse dizer aos pais adotivos que eles não eram seus 
pais, assim como a extração dos olhos do filho adotivo que aspirasse voltar à 
casa dos pais biológicos (art. 193). Caso um filho batesse no pai, sua mão 
era decepada (art. 195). Em contrapartida, se um homem livre tivesse 
relações sexuais com a filha, a pena aplicada ao pai limitava-se a sua 
expulsão da cidade (art. 154). 

No Brasil com as manifestações sociais, e os problemas causados 

pelos jovens marginais em 1927 é promulgado o primeiro Código de Menores do Brasil 
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(Decreto nº 17943-A, de 12 de outubro de 1927) no qual a criança merecedora de 

tutela do Estado eram os menores em situação irregular, vejamos o que diz (Silveira, 

2013, p.124): 

 

Menor em situação irregular, entende-se que este conceito vem a 
superar, naquele momento histórico, a dicotomia entre menor 
abandonado e menor delinquente, numa tentativa de ampliar e melhor 
explicar as situações que dependiam da intervenção do Estado.  O 
Poder Judiciário cria e regulamenta o Juizado de Menores e todas 
suas instituições auxiliares. O Estado assume o protagonismo como 
responsável legal pela tutela da criança órfã e abandonada. A criança 
desamparada, nesta fase, fica institucionalizada, e recebe orientação 
e oportunidade para trabalhar. 

 

A promulgação do ECA (Lei 8.069/90) ocorreu em 13 de Julho de 

1990, consolidando uma grande conquista da sociedade brasileira, a produção de um 

documento de direitos humanos que contempla o que há de mais avançado na 

normativa internacional em respeito aos direitos da população infanto-juvenil. Este 

novo documento altera significativamente as possibilidades de uma intervenção 

arbitrária do Estado na vida de crianças e jovens. Como exemplo disto pode-se citar 

a restrição que o ECA impõe à medida de internação, aplicando-a como último 

recurso, restrito aos casos de cometimento de ato infracional. 

A Importância se justifica, ao estudo do menor infrator no âmbito da 

aplicação de medidas socioeducativas, a fim de se chegar à eficácia dessas medidas 

com a ressocialização dos mesmos, para que esses menores não voltem a cometer 

atos inflacionais novamente, inserindo os na sociedade e lhes oferecendo programas 

de incentivo e apoio. 

Pela relevância social, cientifica e acadêmica, este assunto será 

trabalhado em forma de Artigo Científico, a fim de contribuir de alguma forma com a 

elaboração de metodologias de real e possível aplicabilidade no âmbito social e 

jurídico. 

 Em decorrência de todos estes aspectos pesquisados, As medidas 

socioeducativas estão voltadas a promover reflexões no sentido de alertar e buscar 

alternativas de políticas publicas e programas sociais e educacionais, ao menor 

infrator, sobre a conduta praticada por ele, para que o mesmo seja  reinserido a  

sociedade. Analisar a atuação do Estado, da Família e da Sociedade.  
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Em uma visão realista, o objetivo Geral, demostrar possíveis 

alternativas e soluções que podem ser desenvolvidas e colocadas em pratica, para 

que estes menores infratores sejam colocados ao convívio social.  

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia para a realização da pesquisa utilizou-se o método 

exploratório, onde foram retirados por diversas fontes, como: livros, artigos 

publicados, sites da internet, teses sobre o assunto, entre outros. Onde buscara 

possíveis soluções a problemas relacionado a ressocialização do menor infrator. 

Para realização deste Projeto de Pesquisa foi utilizado o Método 

Hipotético-Dedutivo, proposto, de acordo com GIL, (1999, p.30): 

Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto 

são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge um problema. Para tentar 

explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou 

hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser 

testadas ou falseadas; enquanto que no método dedutivo, procura-se a todo custo 

confirmar a hipótese, no método hipotético-dedutivo, ao contrário, procurando 

evidências empíricas para derrubá-la. (ANTÔNIO GIL, MÉTODOS E TÉCNICAS DE 

PESQUISA SOCIAL, 8º ED., SÃO PAULO: ATLAS S.A. 1999, p.30). 

                        Uma vez resolvido o conflito entre métodos qualitativos e quantitativos, 

evidenciando a complementaridade entre eles e a possibilidade de encaminhar 

estratégias de integração na prática da investigação, é preciso identificar as 

características e as especificidades de cada abordagem. 

A este respeito é interessante utilizar a tipologia elaborada por 
Reichardt & Cook (1979) que, depois de terem declarado seus 
objetivos de superar a contraposição entre métodos qualitativos e 
quantitativos – no trabalho Beyond qualitative versus quantitative 
method –, listam as diferentes características das duas perspectivas. 

Observa-se que está produção em forma de Artigo Cientifico traz uma 

pesquisa detalhada sobre a eficácia das hipóteses de melhoria elencadas no Projeto 

de Pesquisa, que realizou indicações de propostas coerentes para melhoria social, 

familiar e jurídica de acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), a 

busca pela ressocialização, ou seja, a inclusão e a ressocialização para os menores 

infratores que já se encontram na criminalidade.   
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3 – RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Por interpretação analógica, podemos mencionar que menor infrator 

é toda criança e adolescente que comete conduta descrita como crime ou 

contravenção penal. Existem diferentes conceitos sobre quem é criança e 

adolescente, mas se observa que ambos estão em conjunto. 

O decreto n. 99.710/90, Convenção sobre os Direitos da Criança e do 

Adolescente, entende que criança é todo o ser humano menor de dezoito anos de 

idade. 

De conformidade com o Estatuto Da Criança e Adolescente (ECA) nos 

artigos 2º e 103 abaixo transcritos: 

Art. 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre 
doze e dezoito anos de idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 
Art.103. Considera-se ato infracional a conduta descrita 
como crime ou contravenção penal 

A quantidade de infrações penais praticadas por menores infratores 

tem se transformado em um grave problema  para a sociedade em geral. A violência 

dos adolescentes, na sua maioria nada mais é do que a violência do meio em que 

vivem. 

A falta de ajuda induz jovens a adentrarem na marginalidade, onde só 

existem vítimas. Os jovens praticam atos infracionais para saírem da realidade 

adversa, sendo apenas uma maneira de obterem recursos para continuar sua 

permanente fuga, da sua realidade. 

Sobre o papel da família, poderão ser inseridos projetos sociais com 

equipes multidisciplinares, como assistência social e psicológica onde esses 

profissionais qualificados e capacitados farão com que a família e o menor delinquente 

se una, e não se sinta desamparado pelo Estado e a Sociedade. Pois a união entre o 

menor infrator e a família é de suma importância para a ressocialização do mesmo.  

O escritor Rui Barbosa (1849 – 1923) afirmou: “família é a célula mater 

da sociedade”. 

 A família é de fato a primeira sociedade da qual se faz parte. Nela vivemos 
a maior parte da nossa existência. Sendo a única que possui laços 
indissolvíveis, tornando-se assim a mais importante. Diante disso, destruída 
a família, a sociedade se desfará automaticamente 
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Art. 4º (ECA) Estatuto Da Criança E Adolescente diz que: É dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude. 

Sobre a função do Estado, poderão existir projetos sociais, com a 

finalidade de desenvolver programas sócio educativos onde ajudaria o menor infrator 

a ter oportunidades e incentivos, fazendo com que esses menores delinquentes 

sintam-se amparados e protegidos pelo Estado, para que os mesmos não venham 

cometer outras infrações penais novamente e que sejam inseridos ao convívio social. 

Renato Barão Varalda, promotor de justiça e coordenador da 

promotoria da infância e juventude do DF, comenta sobre a responsabilidade do 

Estado: 

 [...] inúmeras crianças e adolescentes vivem à margem das mais básicas 
políticas públicas, como educação, saúde, lazer, cultura, segurança etc. O 
desrespeito começa justamente na falta de vontade política dos dirigentes do 
país não somente em priorizar recursos orçamentários suficientes à garantia 
desses direitos fundamentais, mas também em executá-los corretamente. 

 

A educação é de suma para qualquer ser humano se tornar um 

cidadão conscientes de direitos e deveres, A punição de forma inadequada imposta 

pelo poder publico, demostra toda a sua incompetência em fazer exercer  a sua 

obrigação de assegurar Direitos básicos como a Educação. E nas palavras de Nazario: 

 

[...] fazendo prevalecer entre a população o pedido cada vez mais intenso de 
penas mais severas contra as crianças e adolescentes em situação de 
conflito com a lei, não conseguindo perceber que esses meninos e meninas 
são vítimas da falta de políticas sociais, integradas, consistentes, 
sistemáticas e concretas que assegurem a todas as pessoas (crianças, 
jovens, adultos, idosos) o direito de uma vida digna, uma vida de ser humano. 
(NAZARIO, p. 6) 
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No que tange ao segmento especialmente vulnerável representado 

pelos adolescentes em conflito com a lei, registrou-se em 2006 um marco importante 

com a aprovação do Sinase (Sistema Nacional de Atendimento Sócio educativo). O 

Sinase é fruto de uma construção coletiva que envolveu diversas áreas de governo, 

representantes de entidades e especialistas: 

Em comemoração aos 16 anos da publicação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
Republica e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
apresentam o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, 
fruto de uma construção coletiva que envolveu nos últimos anos diversas 
áreas de governo, representantes de entidades e especialistas na área, além 
de uma série de debates protagonizados por operadores do Sistema de 
Garantias de Direitos em encontros regionais que cobriram todo o país. 
(SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO – SINASE, 
2006, p.13). Projeto de Lei do Senado (PLS) 2/2012, do senador Sérgio 
Souza (PMDB-PR), que inclui no currículo do ensino fundamental a disciplina 
Cidadania Moral e Ética.   

 

O Sinase (SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SÓCIO 

EDUCATIVO) cria um plano de diretrizes para as unidades de internação, definindo 

as atribuições e responsabilidades dos governos Federal, Estaduais e Municipais no 

atendimento aos adolescentes infratores, e orienta a ação socioeducativa definindo 

critérios pedagógicos e condições básicas para o funcionamento das instituições. 

Portanto, dentre as medidas aprovadas pelo plano está à vinculação 

das escolas das unidades de internação ao sistema formal de ensino de cada Estado; 

a adoção de uma arquitetura padrão para os centros que permita contar com espaços 

de esporte, e locais para oficinas culturais e de capacitação. O Sinase determina 

também que se privilegie a liberdade assistida à reclusão dos adolescentes. O 

Sistema reafirma a diretriz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sobre a 

natureza pedagógica da medida sócio educativa. 

É evidente que a mera existência de uma lei não é suficiente para a 

transformação da sociedade ou para garantir automaticamente determinados direitos. 

O que implica dizer que o SINASE por si só não resolve o problema do adolescente 

em cumprimento de medidas socioeducativas; as normas jurídicas não são 

suficientes. É preciso que haja transversalidade, intersetorialidade e articulação com 

todas as políticas públicas em âmbito municipal, estadual e federal para que se 

efetivem os objetivos desta lei. Nesse aspecto FUCHS (2007) esclarece, 

O SINASE reflete as circunstancias históricas sobre as quais atuaram 
diferentes sujeitos; circunstâncias essas que refletem, em muito, o momento 
de retração dos 7 movimentos sociais e uma intensa luta política que 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=104063
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redesenha permanentemente o enfrentamento nos diferentes projetos 
societários, entre eles os mais significativos: (de um lado) a defesa dos 
direitos e (de outro) a mercantilização das necessidades sociais. Sua 
implementação depende dessa correlação de forças e da supremacia da 
primeira perspectiva sobre a segunda (FUCHS, 2007 apud SALES, 2007, 
p.16). 
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Segundo pesquisas realizadas pelo Diário do Nordeste - fonte 

Prefeitura de fortaleza, um total de 1.430 adolescentes infratores foram sentenciados 

a cumprir medidas socioeducativas em Meio Aberto, no ano de 2013. Destes, 922 

cometeram atos infracionais como roubo, furto, porte ilegal de arma, lesão corporal, 

tráfico de drogas e foram admitidos na medida de Liberdade Assistida; os outros 508 

foram encaminhados à Prestação de Serviços a Comunidade (PSC). Dos 1.430 

sentenciados, 1.051 descumpriram o estipulado pelo juiz. Dados do Poder Judiciário 

dão conta que a reincidência dos menores, que em tese estão respondendo por um 

delito anterior, é de 91,43%. 

Foram registradas ainda, 5.253 internações provisórias, que duram 45 

dias, e são aplicadas apenas em casos de cometimento de delitos graves e 

gravíssimos. O que quer dizer, que o número de adolescentes envolvidos com 

homicídios, sequestros, latrocínios e que reincidem na prática de delitos é alto. 

Para o juiz titular da 5ª Vara de Execuções da Infância e Juventude 

de Fortaleza, Manuel Clístenes de Façanha e Gonçalves, os índices são absurdos. 

Segundo ele, em muitos casos, as internações provisórias decorrem das falhas na 

aplicação das medidas de Meio Aberto. "Eles se dirigem uma vez por mês a um Creas, 

instalado em cada uma das Regionais e assinam que estiveram presentes. Isto 

deveria ser totalmente diferente. Era para haver uma acompanhamento psicossocial 

para toda a família e haver uma série de atividades de cultura, lazer, arte". 

O Estado em que vivemos, é responsável pela implantação de 

políticas públicas, de conformidade com os princípios legais do ECA, impondo na 

prática meios governamentais, social e familiar para que essas medidas de 

recuperação do adolescente atinjam a finalidade que se espera evitando uma maior 

reincidência penal. A educação e as práticas esportivas direcionadas aos jovens 

tornam se como meios eficazes para sua reinserção ao convívio social, pois estes 

menores infratores são pessoas em construção, sendo vítimas de violência familiar e 

desrespeitos em seus direitos básicos como cidadão até chegar à idade adulta. 

De conformidade com pesquisas realizadas, uma das circunstâncias 

que influenciam a delinquência entre crianças e adolescentes é a falta de programas 

sócio educativos, incentivos e educação familiar e social, fazendo com que o menor 

venha ingressar no mundo do crime. 
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Segundo Damico (2011, p. 140), todas as práticas educativas, 

esportivas, pedagógicas que visam recuperar o jovem, são políticas de segurança 

pública, pois querem evitar a continuidade e reincidência do cometimento de crimes 

elevando assim o número da criminalidade. 

Para que haja a ressocialização do menor infrator, O Estado, Órgãos 

do Judiciário, Ministério Publico devem trabalhar juntos, para que os Direitos 

constitucionais do menor que tenha cometido ato infracional sejam garantidos e 

preservados.  segundo Tânia Pereira (2000, p.31), 

um princípio orientador tanto para o aplicador, determinando a primazia das 
necessidades da criança e do adolescente como critério de interpretação da 
lei, deslinde de conflitos, ou mesmo para elaboração de futuras regras” 

 

Segundo pesquisas realizadas pela UNESCO (2005, p.194) no Brasil, 

os jovens das periferias são constantemente abordados pela polícia de forma 

arbitrária, rude e humilhante. Em decorrência disso, percebe-se nesses jovens um 

sentimento misto de medo e revolta contra as forças policiais. Tais demonstrações da 

prática administrativa destoam por completo do que assegura o ordenamento jurídico.  

Esta truculência policial, onde tratam menores infratores de maneira 

violenta, demostra a total falta de descumprimento na violabilidade dos direitos dos 

menores infratores cometida pelo Estrato, descritas em lei (ECA) Estatuto da Criança 

e Adolescente.  

Observa, portanto que o Estado viola os Direitos Básicos das crianças 

e dos adolescentes. Evidenciando que todo assunto abordado ate aqui, demostra a 

necessidade de mudar o tratamento destinado aos menores delinquentes, e adotar 

novas metodologias em busca da ressocialização do menor infrator. 

   

CONCLUSÃO  

 

O foi constatado como resultado final, que a família merece tratamento 

especial por ser a base e o alicerce de tudo. Com participação essencial no núcleo 

familiar, a criança e ao adolescente devem ter a proteção integral que merece de 

conformidade descrita do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição 

Federal 88. 

Portanto, e dever da família, sociedade e Estado fazer cumprir os 

direitos fundamentais da criança e do adolescente em especial a vida, a saúde a 
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educação, sendo necessário o atendimento adequado à comunidade infanto-juvenil 

no combate ao preconceito, exclusão. Somente dessa forma teremos crianças e 

Adolescentes de corpo e mente sadio, com o intuito de viver em famílias harmônicas 

e convivendo em uma sociedade plena.  

 

Em análise a viabilidade de se implantar disciplinas educacionais em 

centros de internações para os menores infratores. Disciplina e projeto pedagógico e 

proposta socioeducativa para ensinar os princípios da moralidade e da ética para os 

menores delinquentes, os estudos apontam que é de real importância, a junção da 

família, do Estado e da sociedade que tem uma forte participação para formação moral 

de um indivíduo. 

Ficou evidenciado uma ineficiência muito grande do Estado em relação 

ao respeito do tratamento destinado as crianças e aos adolescentes, sendo de 

extrema necessidade efetivar e colocar em pratica novos métodos de aplicabilidade 

dos parâmetros que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. No tratamento 

da proteção integral, garantindo todas as oportunidades e direitos básicos, com a 

finalidade de lhes garantir o desenvolvimento físico, mental, e social, a ter condições 

de liberdade e de dignidade, para que seja inserido na sociedade. 

Cabe ao Estado, a família e a sociedade cuidar para que as crianças e 

adolescentes se desenvolvam em condições sociais que favoreçam a integridade 

física, moral e intelectual a fim de terem sua  liberdade e dignidade garantidos. 

Contudo, não se deve responsabilizar apenas a uma suposta ineficiência do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, pois o Estado e a família também tem sua 

responsabilidade com os mesmos, uma vez que a criança e o adolescente devem ser 

tratados socialmente, pedagogicamente e profissionalmente para que eles não se 

tornem menores infratores. Pois ao invés de vigiar ou punir a criança e o Adolescente 

deve se, acolherem e protegerem, para que os mesmos não cometam Atos 

infracionais. 
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PENAS ALTERNATIVAS: UMA NOVA VISÃO DO DIREITO PENAL 

 

ALTERNATIVE PENALTIES: A NEW VISION OF CRIMINAL LAW 
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Resumo 

O atual trabalho visa abordar a substituição da pena privativa de liberdade, por penas 

alternativas de ressocialização do indivíduo que comete crimes de menor potencial 

ofensivo, com pena menor do que quatro anos. Para tanto, evidencia-se inicialmente 

os aspectos doutrinários a respeito dos conceitos e características do direito penal e 

as sanções aplicadas, sua função social, bem como os regimes de cumprimento de 

penas, a evolução, teorias e o que pode acontecer com o apenado se for diretamente 

para o sistema prisional, em vez de ser estabelecido uma pena alternativa. Acredita-

se em uma ressocialização como alternativa mais viável e de menor reincidência, o 

que facilita a reinserção na sociedade, evitando assim, o sistema carcerário, que se 

encontra totalmente falido, onde o sistema não traz nenhum tipo de ressocialização e 

recuperação, de maneira que poderá contrair o apenado até para o crime organizado 

e facções. 

Palavras-chave: Função Social. Liberdade. Reinserção. Ressocialização. 

Abstract 

The current work to complete the course aims to address the substitution of the 

custodial sentence, by alternative penalties of resocialization of the individual who 

commits crimes of less offensive potential, with less than four years. In order to do so, 

it is evident initially the doctrinal aspects regarding the concepts and characteristics of 

criminal law and the applied sanctions, its social function, as well as the regimes of 

fulfillment of sentences, the evolution, theories and what can happen with the Directly 

to the prison system, instead of establishing an alternative sentence. It is believed in a 
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resocialization with a more viable alternative and less recidivism, and that facilitates 

the reintegration into society, thus avoiding the prison system, which is totally bankrupt, 

where punishment in a brutal and sculpted way does not recover anyone. 

Keywords: Freedom. Reinsertion. Ressocialização. Social Role. 

 

1 INTRODUÇÃO  

                  O presente trabalho trata-se de manifestar-se sobre a melhor decisão 

em aplicar as penas alternativas para uma melhor reintegração do cidadão que 

comete crimes de menor potencial. 

 As penas alternativas, também chamadas substitutivos penais, são 

meios de que o legislador visando impedir que o autor de uma infração penal venha a 

ser aplicada medida ou pena privativa de liberdade. São também denominadas 

“medidas alternativas” e “medidas não privativas de liberdade”.   

 As penas privativas de liberdade, previstas no Direito Penal tiveram início a 

partir do século XVI, quando em 1595, foi construído o estabelecimento carcerário 

Rasphuis de Amsterdã para a execução das condenações. Vale ressaltar que a 

reforma prisional somente surgiu no fim do século XVIII, com a obra do humanista 

John Howard, State of Prisions (1777). 

                    No Código Penal (CP), de 1940 havia as penas acessórias, que 

dependiam da imposição das principais (reclusão detenção e multa). Elas não podiam 

ser aplicadas diretamente pelo juiz.  

                            O respaldo legal ocorreu na reforma do CP em 1984, em seus 

artigos 43 a 48. O legislador, no caput do art. 44, referiu-se à “autonomia”, no sentido 

de que as penas restritivas de direitos podem ser aplicadas isoladamente, de modo 

que a pena final pode ser uma alternativa: uma dentre as dez elencadas na reforma 

de 1998 (Lei n. 9714, de 25-11-1998). 

Segundo Costa, Castilho et. al (2010, p.347), 

A aplicação das penas das alternativas surge no contexto de reconhecimento 

da prisão como forma de exclusão social e arbítrio de poder, e como uma 

alternativa a uma forma mais humana do cumprimento da lei (Ribeiro, Coelho 

da Silva e Moreira, 2001). Surgiram também a partir de uma crítica sobre o 

custo e a inutilidade da pena privativa de liberdade, e uma tentativa de 

individualizar o tratamento penal relativo ao réu.  

 

 Dessa forma, este estudo está fundamento, principalmente, no CP brasileiro, 

em sua versão comentada no manual Direito Penal – Parte Geral, de Damásio de 
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Jesus (2012); Código Penal comentado Rogério Greco (2016), Manual de Direito 

Penal Rogério Sanches Cunha (2015), Costa Castilho (2010), e Jurisprudências.   

  No que concerne à proteção da vida e da liberdade, sem negligenciar 

a segurança pública, a sociedade ganha uma aliada, a Lei 7.209/84 (arts. 43 e 44 CP), 

que inclui as “Penas Restritivas de Direito” no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e na 

redação dada pela Lei nº 9.714/98 definida como a prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação 

de fim de semana. Essas penas são de caráter substitutivo, mas receberam o nome 

de penas alternativas, visando, não somente à punição, mas à ressocialização do 

infrator. 

É um tema de suma importância, pois quando se comete um delito há 

um desequilíbrio na sociedade, e o Estado deve tomar uma medida para que este 

equilíbrio seja restaurado. A pena é a aplicabilidade da lei sobre o infrator: um direito 

e dever que cabe ao Estado, em sentido restrito. Portanto, é um assunto que carece 

de pesquisas para mostrar que o Estado pode e deve apostar na recuperação do 

indivíduo, tornando-o assim oportuno para continuar sua vida em sociedade, 

contribuindo assim para um mundo melhor.  

As penas alternativas auxiliam em crimes de pequeno potencial 

ofensivo, permitindo assim que no modelo clássico, representado pelo sistema de 

pena privativa de liberdade, sejam aplicados a crimes de maior potencial, para 

criminosos de alta periculosidade. Criminosos estes que com todo o trabalho 

psicológico de recuperação não demonstram o interesse de convívio social.         Sendo 

assim, os estabelecimentos penais são reservados para os delinquentes mais 

perigosos, os autores de crimes mais graves. As penas alternativas, também 

chamadas de “substitutivos penais”, por sua vez, de acordo com Jesus (2012, p. 573), 

“são meios de que se vale o legislador, visando impedir que o autor de uma infração 

penal venha a ser aplicada medida ou pena privativa de liberdade”.  

                   O trabalho desenvolvido mostra que a decisão de substituir as Penas 

Privativas de Liberdade por Penas Alternativas é uma nova visão do Direito Penal em 

relação sua aplicabilidade pela sociedade, e que pode ter mais eficácia do que a pena 

privativa de liberdade, se não houvesse resistências, podendo ocorrer à redução de 

criminalidade e reincidências, onde se privilegia a ressocialização e conciliação com 

a rápida e efetiva reparação de danos. 
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O presente trabalho de pesquisa objetivou a viabilidade de aplicação 

das penas alternativas, considerando-se os contextos e restrições sociais à sua 

assertividade. Dentro do conceito jurídico, analisou-se a vigência em que se 

enquadram as penas alternativas e, suas características gerais, suscitando uma 

política criminal à prisão. 

                           Para melhor leitura, o trabalho foi dividido em 2 partes, além da 

introdução, conclusão e referências.  Na primeira parte intitulada: metodologia 

evidenciou-se de que forma a pesquisa foi desenvolvida. A segunda parte contemplou, 

a conceituação, os tipos de penas alternativas e as espécies de restritivas de direito. 

 

2 METODOLOGIA 

  

A motivação para fazer uma pesquisa, geralmente parte, daquilo que 

incomoda o pesquisador. Uma temática que move para saber mais a respeito, e o que 

poderá contribuir significantemente para melhorar a sociedade e o estado. Neste 

sentido, a proposta de estudo, se apresenta, justifica-se pelo sentido jurídico no qual 

Lei se fundamenta, tendo em vista que as penas alternativas, de modo geral, dão 

maiores garantias para a sociedade, uma vez que o infrator cumpre sua sentença de 

forma educativa e ressocializadora. Assim sendo, pergunta-se: o que são penas 

alternativas e em que situação são aplicadas? Quais as dificuldades e benefícios de 

sua aplicabilidade? Há impactos sociais positivos das penas alternativas, tanto para o 

indivíduo quanto para a sociedade? 

As metodologias empregadas para este estudo foram feitas com 

pesquisas bibliográficas em Doutrinas, Artigos, Revistas Acadêmicas. Com enfoque 

nas melhores medidas para determinados tipos de infrações e crimes. Segundo André 

Lüdke (2013, p.45), a análise documental é “[...] uma fonte “natural” de informação. 

Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”. 

    Sendo assim, as informações vão sendo coletadas com dedicação, 

tempo e a inserção de técnicas. A “[...] diversidade de pontos de vista enfoques parece 

contribuir mais para aumentar o conhecimento sobre algo do que para limitá-lo” 

(LÜDKE, ANDRÉ, 2013, p. 48). 

     Nesse contexto, a fonte de pesquisa elegida para o desenvolvimento 

desta pesquisa foi a Doutrina. Conteúdos de doutrinas sendo o maior direcionamento 
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de estudo da lei e de toda interpretação de que as Penas Alternativas são uma nova 

visão do Direito Penal, bem como substitutas das Penas Restritivas de Direito para 

penas menores que 4 (quatro) anos de reclusão, visam a ressocialização de 

indivíduos que cometeram crimes de menor potencial.  

   

3 PENAS ALTERNATIVAS 

 

             Dentro de uma sociedade em que vigora o sistema capitalista, que 

legitima as desigualdades sociais, tem muitas deficiências em relação à educação, 

saúde e segurança. Em algumas situações pode acontecer que alguém se perca por 

um momento e faça algo impulsivo por desespero, cometendo um crime de menor 

potencial ou um pequeno delito, como embriaguez ao volante e violência doméstica, 

desde que presentes os requisitos necessários.  

 De acordo com as normas sociais estabelecidas para a convivência 

em sociedade, esses seres humanos serão julgados e sentenciados a uma pena. As 

penas alternativas, como o nome já indica, são uma alternativa para que as pessoas 

que cometeram delitos de menor potencial, não venham a cumprir pena em presídios 

cujo sistema está falido. Com as Penas Restritivas de Direitos, infrator ou apenado 

cumpre a pena de forma educativa e ressocializadora. 

 

3.1 CONCEITO 

As penas alternativas, também chamadas substitutivos penais, são 

meios, pelos quais o legislador visando impedir que o autor de uma infração penal, 

sem violência ou grave ameaça, venha a ser aplicada uma medida de pena privativa 

de liberdade. Segundo Jesus (2012, p.574), “as penas alternativas sãos sansões de 

natureza criminal diversas da prisão, como a multa, a prestação de serviço à 

comunidade e as interdições temporárias de direitos, a prestação do gênero das 

alternativas penais”.  

 De acordo com o artigo 43 do CP, as alternativas penais ou penas 

alternativas e as restritivas de direito são:  

          1ª prestação pecuniária;  

                2ª perda de bens e valores; 

                3ª prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas; 

                4ª interdição temporária de direitos;  
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               5ª limitação de fim de semana. 

 As Penas Alternativas aplicadas pelo Código Penal são executadas 

sem a privação de liberdade, de modo descontínuo e apenas em substituição a penas 

privativas de liberdade, nos casos em que a pena seja menor que 4 (quatro) anos. 

               O Estado ao não alcançar seus objetivos com a pena privativa de 

liberdade, seja de reclusão ou detenção, busca com as penas alternativas retomar 

seu projeto inicial de transformar criminosos inflexíveis em cidadãos sociáveis. 

 Na aplicabilidade das penas alternativas observam-se algumas 

condições para sua efetivação, conforme contemplado no art. 44 do CP, Jesus (2012, 

p.576): 

a) Aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a 

pena plicada, se o crime for culposo; 

b) O réu não for reincidente em crime doloso; 

c) A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa 

substituição é suficiente. 

Corroborando com a análise desses quesitos, Greco (2016), afirma 

que são autônomas as penas restritivas de direito, aplica-se as penas privativas de 

liberdade, e depois presentes os requisitos legais poderá aplicar a substituição. E 

continua destacando que o artigo 44, do Código Penal tenha os seguintes requisitos 

para que a substituição aconteça.  

                            Os requisitos do artigo 44 do código penal são todos cumulativos, 

observados pelo Juiz, sendo duas de ordem objetiva e uma de ordem subjetiva, 

poderá substituir por pena restritiva de direitos, quando estes não ultrapassarem de 

04 (quatro) anos de pena.   

                            Portanto, existem critérios claros, explicitando a não reincidência, o 

histórico desse indivíduo, e de acordo com essas informações decide-se, se o sujeito 

será  contemplado com a pena alternativa.  

A avaliação do Juiz por mais que a reincidência dolosa impeça a 

substituição, o parágrafo 3º do art. 44 do código penal ressalva que mesmo 

reincidente, a substituição poderá ser aplicada, desde que a medida seja socialmente 
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recomendável, e a reincidência não seja do mesmo crime, evitando o encarceramento. 

(GRECO, 2016). 

 

3.2 ESPÉCIES DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO 

 

 Segundo, Cunha (2015, p. 438) “as penas restritivas de direito, 

espécies de penas alternativas, seguindo tendência do Direito Penal moderno, 

buscam eliminar a pena privativa de liberdade de curta duração, por não atender 

satisfatória às finalidades da sanção penal”. 

 Elas dividem-se em: 

•  Reais: prestação pecuniária art. 45,§ 1º; perda de bens e valores art. 45,§ 3º;  

•  Pessoais: Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas art.46; 

interdição temporária de direitos art.47; limitação de fins de semana art. 48 do 

Código Penal. 

 Cabe ao Juiz de execução penal, determinar a intimação, certificando-

se do horário, local e valores, que deverá cumprir e pagar a pena determinada, em 

concordância com a forma designada.  

 Existem também, as penas de interdição temporária de direitos. No 

Art.47 do Código Penal estão previstas cinco espécies: proibição do exercício de 

cargo, função de atividade pública, bem como mandato eletivo; proibição do exercício 

de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou 

autorização do poder público. As duas primeiras são específicas, aplicadas aos crimes 

cometidos no exercício de cargo, função, atividade, profissão ou ofício, com violação 

de deveres a estes inerentes, CP, art.56. 

 Sobre a suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir 

veículo (art.47, III do CP), essa espécie de pena restritiva de direitos foi implicitamente 

revogada pelo CTB (Lei nº 9.503/97). A proibição de frequentar determinados lugares; 

proibição de inscrever-se em concurso, avaliação de exames públicos foi uma 

inovação trazida pela lei 12.550/11, aplicada, em especial (e não exclusivamente), aos 

candidatos que concorrerem, direta ou indiretamente, ligados a fraudes de certames 

públicos, compreendendo concurso público, avaliação ou exames públicos, processo 

seletivo para ingresso no ensino superior, exame ou processo seletivo previstos em 

lei (art.311-A do CP).  
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 Para que tenha início à execução do art.47, inciso I do CP, o 

condenado em 24 horas a partir do recebimento do ofício, deve parar de exercer 

qualquer função ou atividade de cargo público ou de mandato eletivo. No caso do 

art.47, inciso II, do CP, deverá ser feita a apreensão os documentos, que autorizam o 

direito interditado. No caso do inciso V, sem o amparo legal, a execução e fiscalização, 

dificulta-se muito nos casos de certos exames como (OAB, ENEM etc.), pois, nesses 

exames não se exige certidões criminais negativas. Já nos exames e concursos que 

são exigidas as certidões criminais negativas facilitam a fiscalização e fraudes.  

 As características das penas restritivas de direito são:  

•  Autonomia: não podem ser cumuladas com as privativas de liberdade; 

•  Substitutividade: o Juiz sentenciante primeiro fixa a pena privativa de liberdade 

(observando o art.68 do CP), anunciando, em seguida seu regime inicial de 

cumprimento. Depois, na mesma sentença, substitui a pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos.  

                     As penas restritivas têm prazos iguais os da pena privativa de 

liberdade substituída. Diferentes, pois tem exceções no caso das de natureza real, 

prestação de serviços à comunidade, impedimentos de comparecimento às 

proximidades a estádios. Esta pena pode ser superior à pena prevista.  

 

TJ-SP - Apelação APL 00215133220118260004 SP 0021513-
32.2011.8.26.0004 (TJ-SP) 

Data de publicação: 14/05/2015 

Ementa: CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Apelo do 
réu – Pleito de afastamento da suspensão da habilitação para dirigir veículo 
automotor - Impossibilidade – Penalidade acessória que decorre de 
imposição legal (art. 306 do CTB) – O fato de o recorrente ser motorista 
profissional não infirma a aplicabilidade da referida sanção, eis que é 
exatamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito – 
Precedentes do STJ – Alterada, porém, a modalidade de pena restritiva de 
direitos aplicada em primeiro grau (de prestação de serviços 
comunitários para prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo) - 
Inteligência do artigo 46 do Código Penal. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 

De acordo com Cunha (2016), os requisitos para a substituição das 

penas privativas de liberdade em penas privativa de direitos, são requisitos 

cumulativos, ou seja, todos devem estar presentes, os dois de ordem objetivas e o 

terceiro de ordem subjetiva, a aplicabilidade exige-se que a pena não seja maior do 

que quatro anos, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade 

do condenado, bem como os motivos indiquem que a substituição seja suficiente.  

http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/188929519/apelacao-apl-215133220118260004-sp-0021513-3220118260004
http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/188929519/apelacao-apl-215133220118260004-sp-0021513-3220118260004
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TJ-MG - Apelação Criminal APR 10393150004066001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 15/09/2015 

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DISPARO DE ARMA DE 
FOGO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO 
ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - 
MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E 
AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - PENA - DOSIMETRIA - 
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - NECESSIDADE - DECOTE DA 
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CABIMENTO - MITIGAÇÃO DO 
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPERATIVIDADE - 
RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Uma vez que o réu se defende dos fatos 
narrados na denúncia e não da capitulação ali apresentada, é possível a 
aplicação do instituto da emendatio libelli, previsto no art. 383 do Código de 
Processo Penal, afastando-se, assim, a arguição de nulidade da sentença 
por ofensa ao princípio da correlação. - Comprovadas a materialidade e a 
autoria delitivas, e inexistindo causas excludentes da tipicidade, da ilicitude 
ou da culpabilidade, deve-se preservar o édito condenatório em desfavor do 
réu. - Redimensionam-se as penas-base infligidas ao apelante, porquanto 
exasperadas com fundamento em circunstâncias judiciais equivocadamente 
consideradas desfavoráveis. - Uma vez que não há registro de condenação 
criminal transitada em julgado em desfavor do acusado, não há falar em 
reconhecimento da circunstância agravante da reincidência. - Fixada 
a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 (quatro) anos, e 
considerando a primariedade do réu e a favorabilidade de todas as 
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal , permite-se a mitigação 
do regime prisional para o aberto e a substituição da sanção corporal 
por penas alternativas. 

Encontrado em: CRIMINAL 15/09/2015 - 15/9/2015 Apelação Criminal APR 
10393150004066001 MG (TJ-MG) Amauri Pinto Ferreira 

 

A comunidade consegue ver que as substituições da Pena Privativa 

de Liberdade por Penas Alternativas, como benefício, e que realmente o delito é pago 

de maneira correta em que não tenha mais reincidências.  O Estado se beneficia com 

menor custo, não mantendo em regime fechado o apenado. Infere-se que o 

delinquente realmente se recupera, e sente que foi punido, mas teve o benefício da 

ressocialização de maneira justa, com reintegração social, não ficando longe da 

família nem sendo tratado de maneira desprezível ou com preconceito. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a dignidade, 

os direitos como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. O Direito 

Penal brasileiro, ao incluir as penas alternativas avança no âmbito dos direitos 

humanos, por garantir a dignidade humana, mantendo, ainda que restritivamente, a 

http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/234217119/apelacao-criminal-apr-10393150004066001-mg
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liberdade do indivíduo, um dos direitos inalienáveis do ser humano, sua evolução 

enquanto indivíduo.   

Sabe-se que no Brasil, a morosidade da justiça é um fato concreto, e 

que existem empecilhos de estrutura física, bem como, de pessoas. E que nosso 

sistema prisional é considerado ineficiente, pois se trata de presídios com princípios 

só de punição e não de ressocialização, sistema de facções criminosas, que 

continuam a praticar seus delitos mesmo em cárcere privado.   

Existem correntes que apontam que a prisão seja o último recurso a 

ser empregado, que as penas restritivas de liberdade possam ser extintas no futuro, 

com políticas públicas que visem o bem-estar de toda a população, que forneça 

educação, saúde, emprego, enfim condições dignas para que o ser humano possa 

viver em sociedade. 

Procurar alternativas para a aplicabilidade da lei é primordial para 

sanar os delitos de menor potencial, podendo o indivíduo ser reintegrado à sociedade 

sem causar maiores danos e sem abarrotar as prisões.  
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RESUMO 
As campanhas publicitárias podem proporcionar além da informação obtida por meio 
da primeira leitura de imagem, elas têm o poder de persuadir e levar o público-alvo de 
uma campanha, a se interessar pelo produto apresentado. A questão problema 
levantada neste estudo é a respeito da estruturação e estratégias utilizadas nas 
campanhas publicitárias veiculadas na mídia impressa, especificamente a revista. 
Objetivou-se em investigar uma campanha publicitária voltada para o produtor rural, a 
campanha é veiculada na revista Safra no mês de agosto de 2015, utilizou-se da 
análise de imagem para se realizar uma pesquisa mais detalhada. A análise utilizada 
foi embasada na autora Joly (1994), que tem uma proposta de análise, a qual utilizou-
se de forma adaptada. A abordagem do artigo em questão é qualitativa, pois não 
busca representatividade numérica e sim a compreensão de dados. Por meio da 
análise realizada conclui-se que cada item que compõe a campanha publicitária 
possui total relevância, nada está em sua composição por acaso, tudo é devidamente 
analisado, caso contribua com a campanha o mesmo é inserido. Percebeu-se por 
meio da campanha que todo o contexto se referia a tranqüilidade que o produtor rural 
pode ter caso adquira os serviços do Banco do Brasil, que é o autor da campanha. 
PALAVRAS-CHAVE: Análise de imagem. Comunicação Rural. Produtor Rural.  
 

ABSTRACT 
Advertising campaigns can provide in addition to the information obtained by the first 
image reading, they have the power to persuade and lead the target audience for a 
campaign, to be interested in the product displayed. The question issue raised in this 
study is about the structuring and strategies used in advertising campaigns broadcast 
on print media, specifically the magazine. The objective is to investigate a focused 
advertising campaign for farmers, the campaign is conveyed in Safra magazine in 
August 2015, we used image analysis to perform a more detailed search. The analysis 
used was based on Joly (1994) author, who has a proposal analysis, which was used 
in an adapted form. The approach of the article in question is qualitative, it does not 
seek numerical representation but understanding data. Through analysis it is 
concluded that each item that makes up the hype has full relevance, nothing is in its 

                                                           
16 Graduada em Comunicação Social. 
17 Professora Mestre. 
18 Professora Doutora. 
19 Professor Doutor. 
20 Professor Mestre. 
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composition by chance, everything is properly analyzed, if it contributes to the 
campaign it is inserted. He was noticed by the campaign that the whole context referred 
to tranquility that farmers can have if you purchase the Bank of Brazil's services, which 
is the author of the campaign. 

KEY-WORDS:  Image Analysis. Rural Communication. The rural producer. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A publicidade tem o papel de persuadir, e levar determinado produto 

até seu público-alvo por meio dos veículos de comunicação, todas as áreas podem 

utilizar de publicidade para uma melhor divulgação de seus produtos ou serviços, 

porém no presente artigo trabalhou-se um ramo específico, o agronegócio. Com este 

artigo será possível estudar como o agronegócio tem utilizado de publicidade para 

anunciar seus produtos. 

No Brasil o agronegócio tem um papel fundamental. O agronegócio 

tem crescido diariamente, e com a quantidade de terras no Brasil para agricultura, 

percebe-se que pode crescer ainda mais. O ano de 2016 teve um início conturbado 

em meio ao campo de incerteza provocado pela crise em âmbitos político e 

macroeconômicos. Mesmo neste cenário, o PIB (Produto Interno Bruto do 

agronegócio brasileiro iniciou o ano com alta de 0,47% em janeiro. O resultado positivo 

atrelou-se principalmente ao ramo agrícola, que cresceu 0,7%. O ramo pecuário 

manteve-se praticamente estável, com pequeno recuo de 0,03%. Pela ótica dos 

segmentos, todos apresentaram crescimento no início do ano (CEPEA, 2016). 

 Segundo informações retiradas do site do Sebrae (p. 3, s/d) o 

agronegócio é um conjunto de negócios e operações “relacionados à agricultura, à 

pecuária e ao desenvolvimento rural referentes ao suprimento (antes da porteira), à 

produção (dentro da porteira) e ao processamento e distribuição (depois da porteira) 

de produtos e serviços. ” Esse é um setor da economia é relevante para o território 

brasileiro, em especial para o estado de Goiás que possui um solo rico, fértil para 

plantação e com bioma do cerrado, algo de total relevância para o ramo.  

Ainda sobre a importância do agronegócio Teixeira (2011) afirma que 

este tem 

[...] respondido nos últimos anos por cerca de 60,0 a 70,0% do Produto 
Interno Bruto (PIB), sendo também responsável por 75,0% das exportações 
goianas, que, no ano de 2009 superaram o montante de 3,6 bilhões de 
dólares. Os principais produtos exportados foram do complexo soja (grão / 
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farelo) seguido do complexo carnes (bovinos, aves e suínos). Trata-se de um 
setor que, nos últimos anos, esteve em franco desenvolvimento no Estado e 
que não se restringiu apenas ao crescimento da produção. (TEIXEIRA, 2011, 
s/p)  

 

De acordo com esses dados, consegue-se perceber que o 

agronegócio possui relevância na economia do estado de Goiás. O presente artigo é 

uma análise desta área, mais especificamente busca compreender como são 

realizadas as campanhas voltadas ao agronegócio, e como a publicidade tem 

alcançado o produtor rural. 

Com a percepção do alcance do agronegócio para a sociedade 

brasileira, e com foco especificamente em Goiás, questionou-se como era a 

publicidade voltada para esse público. Para fazer essa análise escolheu-se a Revista 

Safra que possui foco no ramo do agronegócio. Segundo informações retiradas do 

site da Revista Safra, a revista esta a mais de 17 anos no mercado e “tem o propósito 

de informar com qualidade o seu leitor, com informações imparciais, com uma tiragem 

mensal de 65 mil exemplares” (REVISTA SAFRA/2016). 

A Revista Safra tem circulação nacional, porém sua maior distribuição 

é na região Centro-Oeste com uma porcentagem de 61,8%, seguido pela região 

Sudoeste com 19,7%, a tiragem mensal da revista é de 65 mil exemplares. Nascida 

em Goiânia e, atualmente, localizada na região, a revista possui exemplares 

impressos e disponibiliza as edições mensais em seu site21.  

O perfil dos seus principais leitores está dividido entre homens e 

mulheres, sendo 75% homens e 25% mulheres, com classes sociais de A-D. A revista 

possui espaço para que empresas veiculem suas marcas na revista, por meio da mídia 

impressa e da mídia digital (ANEXO A). 

O objetivo geral deste artigo foi fazer uma análise de imagem de uma 

campanha publicitária veiculada na Revista Safra. Para que este trabalho fosse 

realizado, estudou-se a respeito de agronegócio em Goiás e, também, sobre a análise 

de imagem na publicidade. 

 

2 METODOLOGIA 

 

                                                           
21 Informações retiradas da Proposta Comercial cedida à autora pela Revista Safra. 
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A abordagem escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa foi a 

abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa “não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização[…]” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 31-32). 

A metodologia selecionada foi a análise da imagem que é uma 

metodologia que proporciona um conhecimento detalhado do que se vê. De acordo 

com Joly (1994, p. 51) a análise da imagem “(incluindo a imagem artística) pode [...] 

preencher funções diferentes e tão variadas como proporcionar prazer ao analista, 

aumentar os seus conhecimentos, instruir, permitir a leitura ou conceber mais 

eficazmente mensagens visuais”.  

Atualmente nas campanhas publicitárias raramente o uso de imagem 

é evitado, considera-se que as imagens possuem capacidade de comunicar diversas 

mensagens. Segundo Coutinho (2006) 

É precisamente essa capacidade das imagens de comunicar mensagem que 
constitui o aspecto principal de sua análise. Em outras palavras, interessa a 
análise de imagem compreender as mensagens visuais como produtos 
comunicacionais, especialmente aquelas inseridas em meios de comunicação 
de massa: fotografias impressas em jornais, anúncios publicitários, filmes, 
imagens difundidas pela televisão ou ainda disponíveis na Internet. 
(COUTINHO, 2006, p. 330-331) 

Frequentemente, ao se observar uma imagem nota-se aquilo que está 

mais evidente e não se percebe o que a imagem pode informar de forma implícita. 

Portanto, optou-se por análise de imagem porque ao fazer uma análise específica 

pode-se notar informações que talvez não fossem perceptíveis em um primeiro 

momento. De acordo com Aumont (2008, p. 07) “a imagem tem inúmeras atualizações 

potenciais, algumas se dirigem aos sentidos, outras unicamente ao intelecto, como 

quando se fala do poder que certas palavras têm de ‘produzir imagem’, por uso 

metafórico, por exemplo”. 

Existe um contexto para a percepção da imagem como, por exemplo, 

a própria vida do observador, pois a compreensão que uma pessoa tem de uma 

imagem não é a mesma que a de outros, isso faz referência à sua vivência com o 

mundo. A imagem possui capacidade de se comunicar, nem sempre será necessário 

um conteúdo para acompanhá-la, a imagem consegue falar por si só por meio de 

mensagens visuais. 

Neste estudo foi colocada em prática a metodologia utilizada por Joly 

(1994) para desenvolver a análise de uma imagem publicitária e da retórica da 

imagem. Optou-se por uma adaptação do modelo proposto pela autora. Foram 
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coletados 12 exemplares da Revista Safra22, edições referentes a um período total de 

um ano, sendo a primeira revista de 04/2015 e a última do mês 03/2016. Após análise 

de todas as campanhas referentes ao período indicado optou-se pela escolha de um 

anúncio específico para efetuar a metodologia proposta por Joly (1994), este anúncio 

foi escolhido, pois está de acordo com os padrões desejados, é voltado ao publico 

escolhido e de um banco, que é conhecido e conceituado no mercado. A autora 

trabalha com as seguintes etapas da análise da imagem publicitária: 

• Descrição: Dentro da descrição está tudo aquilo que compõe a campanha, 

a descrição deve ser totalmente detalhada. 

• A mensagem plástica: De acordo com Joly (1994), as mensagens plásticas 

de uma imagem são suas cores, formas, composições e texturas. 

• A mensagem icônica: Basicamente a mensagem icônica é a leitura dos 

signos de uma imagem, mostrando a importância de determinado objeto 

na realidade da análise. 

 

Por fim, esta análise propôs-se a estudar o “jogo sobre as formas e o sentido 

das mensagens visuais e isto a diferentes níveis, que vão desde a observação das 

estratégias discursivas utilizadas até ao estudo dos utensílios mais particulares que 

elas utilizam” (JOLY, 1994, p. 102). A análise de imagem deste anúncio, seguira parte 

dos padrões utilizados na análise da imagem publicitária na qual propõe Joly. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A comunicação rural se iniciou nos anos 50, mas não demorou muito para 

deixar de se investir nesta área, porém com o agronegócio crescendo cada dia mais 

percebe-se que houve um aumento nos investimentos e na comunicação voltada ao 

produtor rural (LUCENA; LEITE, 2014). É notável que agronegócio seja de grande 

importância para o território brasileiro. Este estudo analisou uma campanha 

publicitária veiculada na Revista Safra com a finalidade de estudar a mensagem que 

está implícita no anúncio e verificar o perfil do público ao qual é dirigido (JOLY, 1994). 

                                                           
22 O material necessário para análise das campanhas, e também as informações em relação aos valores para veiculação de 

publicidade na revista impressa e digital, foram cedidos pela Revista Safra. Entrou-se em contato com a gerente comercial 

da revista via telefone, solicitando as revistas referentes ao período de 12 meses e, também, informações 

complementares a respeito da revista. 
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Por meio deste estudo foi possível perceber o processo de construção de uma 

campanha publicitária. 

 

3.1 EXEMPLO DA ANÁLISE DE UM ANÚNCIO 

 

 Para desenvolvimento deste artigo optou-se pela análise destrinchada de 

apenas um anúncio, trata-se do anúncio do Banco do Brasil23. Como objetivo de 

descobrir a mensagem que está implícita no anúncio e verificar também o perfil do 

público ao qual é dirigido (JOLY, 1994).  

 O contexto: este anúncio foi publicado na Revista Safra no mês de agosto de 

2015. 

 

3.1.1. A descrição 

 

 O anúncio ocupa duas páginas e possui margens na cor amarela, com a mesma 

tonalidade do amarelo utilizado no Banco do Brasil.  

                                                           
23 O Banco do Brasil é uma instituição financeira brasileira, constituída na forma de sociedade de economia mista, com 
participação da União brasileira em 68,7% das ações.  A missão do Banco do Brasil é ser um banco de mercado, competitivo e 
rentável, atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto à sociedade. < http://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/sobre-nos/quem-somos#/ > Visitado em 02/06/2016. 
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 A imagem é de um produtor rural, está centralizada e preenche as duas 

páginas. A fotografia possui tons amarelados e o produtor rural é caracterizado por 

um chapéu de palha, barba rala, camisa xadrez e camiseta branca por baixo. O 

homem aparentemente está comendo alguma fruta: na imagem leva a mão até a boca, 

com uma feição de saborear algo, é notável que esta em um campo, pois pode-se ver 

folhagens ao seu redor, com uma iluminação representando dia. 

 Esta foto é sobreposta por dois textos, o primeiro: “Ser o maior parceiro do 

agronegócio é olhar de perto”, pela forma como esta destacado e por ser um texto 

breve, este é o slogan da campanha, que encontra-se na primeira página próximo aos 

olhos do produtor, cobrindo parte de sua orelha, para quem vê, este texto encontra-

se no lado esquerdo e ocupa três linhas, na segunda página possui outro texto: "Com 

o Plano Safra, o Governo Federal está investindo R$216,6 bilhões na agricultura 

familiar e empresarial. O Banco do Brasil é o maior financiador desses recursos. 

Porque apoiar o agronegócio gera desenvolvimento para todos.”, este é um texto 

informativo, um pouco mais longo, ocupa 5 pequenas linhas na segunda página, para 

quem olha, ele está do lado direito da revista, pouco acima do ombro do produtor rural. 

No rodapé da campanha está inserido em cores pretas o telefone da central de 

atendimento do Banco do Brasil, SAC, telefone para deficiente auditivo ou de fala, 

ouvidoria e também o site e as mídias digitais do banco, tais como Twitter e Facebook, 

esses dados estão na primeira página. Na segunda página consta na lateral superior 

direita a logo do Governo Federal e na lateral inferior direita a logo do Banco do Brasil. 

 

3.1.2 A Mensagem Plástica 

 

O Suporte 

 

 É utilizado papel de revista semi-brilhante, com página dupla e formato de uma 

revista comum. O ambiente apresentado é de campo, exibe um produtor rural, 

aparentemente saboreando uma fruta pequena, no meio de sua plantação, em um dia 

ensolarado. É uma campanha publicitária, pois usa-se de uma imagem e a logo do 

Banco do Brasil. 

 Trata-se de uma fotografia impressa, que representa a realidade, tendendo 

deste modo a fazer esquecer o seu caráter construído e escolhido (JOLY 1994, p 105). 
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A Moldura 

 

 O plano de fotografia utilizado no ator da campanha que representa o produtor 

rural é o close-up, pois a imagem do ator mostra somente acima dos ombros. O 

chapéu de palha do produtor está cortado na parte de cima, apresentando somente a 

aba do chapéu, passa a ideia de não coube na página está parte da imagem, de 

acordo com Joly (1994) este corte, “atribuído mais à dimensão do suporte do que a 

uma opção de enquadramento, leva o espectador a construir imaginariamente aquilo 

que não vê no campo visual da representação, mas que, no entanto, o completa: o 

fora-de-campo” JOLY (1994, p 108). 

 Na imagem, as folhagens que representam o campo, servem de moldura para 

o produtor rural, que é claramente o principal componente da imagem da campanha. 

O Enquadramento 

 

 O enquadramento não deve ser confundido com a moldura; esta é o limite da 

representação visual, o enquadramento corresponde à dimensão da imagem, 

resultado suposto da distância entre o tema fotografado e a objetiva (Joly, 1994). Na 

campanha do Banco do Brasil o enquadramento é centralizado, o produtor rural está 

exatamente ao meio das duas páginas, com uma imagem próxima, podendo ver 

inclusive linhas de expressão em seus olhos e levemente na testa, o espaço em que 

o campo é perceptível é pequeno, enquadra-se somente nas laterais do produtor. 

 

Ângulo do Ponto de Vista e Escolha da Objetiva 

  

 De acordo com Joly (1994) a escolha do ângulo é determinante, uma vez que 

reforça ou contradiz a impressão de realidade que está ligada ao suporte fotográfico. 

Na campanha em questão, é utilizado um ângulo normal, na altura do homem e de 

frente, este é o ângulo que apresenta uma imagem natural e passa a impressão de 

realidade. 

 Em relação à objetiva da imagem, o campo ao redor do produtor rural não está 

nítido, somente o produtor pode ser visto com clareza, o restante da composição da 

fotografia está desfocado, porém é possível notar do que se trata, neste caso pode-
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se perceber que a objetiva utilizada é a grande focal, pois permite clareza no segundo 

plano (produtor rural) e desfoque no primeiro e terceiro plano (folhagens). 

 

Composição, Paginação 

 

 No anúncio estudado, há uma apresentação de um dos projetos do Banco do 

Brasil, não existe exatamente um produto a ser vendido, mas a ideia de que o Banco 

do Brasil é o banco que valoriza o agronegócio. O produto, que é o Banco do Brasil, 

está no canto inferior direito, e também possui a logo do Governo Federal do Brasil no 

canto superior direito, mostrando que o banco é um dos bancos estatais do governo 

brasileiro. O anúncio possui uma produção sequencial pois foi realizado em duas 

páginas da revista Safra, e uma parte é sequência da outra. 

 

As Formas 

 

 As formas do anúncio em análise são simples, em sua maioria formas curvas 

que representam detalhes como face, roupa, chapéu. As formas que estão em retas, 

são as que estão na margem, o anúncio possui formas discretas por ser um anúncio 

simples. 

 

As Cores e a Iluminação 

 

 As cores nas duas páginas são as mesmas, porém a paginação da direita está 

com tom mais escuro, pois parece que o ator está na sombra, já na página da 

esquerda ele está com reflexos de sol, a cor que predomina, sem dúvida, é o amarelo, 

pois a campanha aparenta ter uma iluminação toda amarelada sobreposta à imagem 

do produtor, destaca-se também a cor verde pois existem folhagens ao redor do 

produtor, a campanha possui também o branco e o azul que representam o xadrez da 

camisa. A iluminação da campanha é realizada pelo sol e do amarelado sobreposto 

que foi inserido, para trazer melhor a impressão de dia. As cores e iluminação trazem 

uma conotação de alegria, tranquilidade, paz, e outono. 

 

A Textura 
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 Considerar a textura como um signo plástico é uma abordagem relativamente 

nova e que esteve muito tempo ausente da teoria e da história da arte, assim como 

da semiótica (JOLY, 1994, p. 118). A textura da fotografia em análise é lisa, a 

impressão foi realizada em papel comum de revista, papel iluminado, tanto a página 

esquerda como a direita passam a mesma textura. 

 

3.1.3 A Mensagem Icônica 

 

Os motivos 

 

 Na imagem da esquerda pode-se ver somente parte do produtor rural, a 

imagem está totalmente dividida nas duas páginas da revista, pode-se ver parte do 

chapéu, e é possível notar que o mesmo leva a mão até a boca, é possível ver também 

alegria, pois os olhos do produtor estão levemente apertados em um sorriso, que 

apresenta linhas de expressões na bochecha e nos olhos, nota-se sua camisa xadrez 

e uma camisa branca por baixo.  

A página da direita é a confirmação do que se via na página a esquerda, nota-

se uma folha que sobrepõe o chapéu do produtor, deixando assim evidente o fato de 

o mesmo estar no meio de uma plantação, é possível ver a continuação da mão, pois 

na primeira página via-se somente uma parte, e a continuação de sua expressão 

sorridente, a camisa xadrez continua aparecendo, mas a branca não é evidente. A 

imagem não possui muitos ícones para análise, o chapéu e a camisa xadrez remetem 

ao produtor rural. 

 

A Pose do Modelo 

 

 A postura do modelo está claramente de pé, a imagem do mesmo está em 

close-up, então desta forma não se vê mais que acima dos ombros, porém pode-se 

notar que o modelo possui uma postura ereta, a imagem dele está de frente, passando 

a impressão de olhar nos olhos do espectador. 

  

4 CONCLUSÃO 
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 A maior parte das informações encontra-se na mensagem plástica, pois a partir 

dela se detalha com maior clareza os aspectos da imagem, porém a mensagem 

icônica também é de total relevância para análise. A mensagem plástica e a 

mensagem icônica possuem uma sintonia, percebeu-se por meio desta análise que 

uma complementa a outra, enquanto a mensagem plástica analisa texturas e cores, 

por exemplo, a mensagem icônica analisa a informação que os signos da imagem 

transmitem. Por meio da análise foi possível notar a importância dos símbolos, objetos 

e cores na campanha publicitária, tudo que compõe a campanha está lá por um 

motivo, pois passa algum tipo de informação ao publico que a campanha se destina. 

 A análise da mensagem plástica traz a percepção da suavidade do anúncio, 

por meio de cores discretas que transmitem tranqüilidade, paz, alegria, e de moldura 

e margem simples, o anúncio consegue trazer a simplicidade do produtor rural com a 

paz e tranqüilidade do campo, pode-se ter a percepção, de que o produtor rural pode 

permanecer tranqüilo em suas atividades comuns, pois o Banco do Brasil o ajuda de 

maneira eficaz em suas necessidades. 

 A análise da mensagem icônica torna bem evidente que a interpretação dos 

motivos se joga por intermédio do processo da conotação, ele próprio sustentado por 

conotadores de diversas ordens: usos socioculturais dos objetos, dos lugares ou das 

posturas; citação e autorreferência; figuras de retórica (JOLY, 1994, p. 125-126). Na 

mensagem icônica nota-se os ícones utilizados para compor a campanha publicitária, 

os quais são utilizados por possuírem significados que contribuam na composição da 

campanha. Como exemplo na vestimenta do ator, que claramente representa a 

vestimenta de um produtor rural, talvez sem o chapéu, por exemplo, o ator não seria 

semelhante ao produtor como foi com a utilização deste ícone.  

 Esta análise é relevante para a publicidade e propaganda, pois o interesse 

principal da publicidade é persuadir o cliente, apresentando o produto ou empresa da 

melhor forma possível, neste caso a construção de toda campanha a ser realizada é 

o ponto principal a ser analisado, pois caso haja algum erro, a mensagem não será 

compreendida da maneira correta e pode-se ter efeito inverso, ao invés de se vender 

determinado produto pode ser gerado rejeição daquilo que está sendo anunciado. Por 

meio deste anúncio notou-se a importância de um bom planejamento de campanha 

publicitária, cada informação deve estar em lugares devidamente planejados, de 

forma que traga compreensão ao que pretende-se mostrar. 
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Desta forma conclui-se que a campanha passa o estereótipo de alegria 

etranquilidade, como se o produtor ao encontrar o Banco do Brasil, estivesse se 

sentindo realizado, despreocupado com a organização de suas finanças, o plano 

close-up utilizado no ator traz uma maior proximidade, e melhor percepção do estado 

de espírito do produtor, desta forma foi possível perceber que, o importante no anúncio 

realmente foi o produtor em estado de satisfação, pois no anúncio não mostra muito 

mais que isso, um outro plano mostraria partes da imagem que não eram relevantes 

para o anúncio. A simplicidade do anúncio denota o estilo de vida do produtor, não foi 

necessário vários adereços para construção da campanha, isso poderia tirar o foco 

principal, a campanha foi fiel em representar o produtor, com aspectos reais. 

Percebeu-se que toda a construção da campanha, dentre a mensagem icônica e 

plástica, fundamentou-se na ideia de mostrar ao produtor rural que sua preocupação 

pode ser voltada somente para sua plantação ou com seu gado, pois o anúncio passa 

a informação que a empresa em questão é capaz de cuidar do que diz respeito a vida 

financeira do produtor.  

Este artigo é um estudo inicial para pesquisas posteriores. 
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EFICÁCIA LEGAL DA GUARDA COMPARTILHADA NO COMBATE A 

ALIENAÇÃO PARENTAL 

EFFECTIVE LEGAL GUARDIAN SHARED IN FIGHTING PARENTAL ALIENATION 
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RESUMO 

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  
cônjuge a superação de qualquer ressentimento construído, neste sentido o objetivo 
deste estudo foi 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 
dedutivo, sendo pesquisadas as plataformas de ensino virtuais: Scielo, Beremes e 
Lilacs, bem como obras literárias que abordassem na integra o tema selecionado.  

PALAVRAS-CHAVE: Divórcio. Paternidade. Responsabilidade Parental. Vida 
familiar. 

 

ABSTRACT 

Despite the many challenges, however, it is possible to develop a cordial working 

relationship with the former a marriage partner for the sake of the children. joint custody 

arrangements, especially after a bitter separation, can be exhausting and annoying. It 

is extremely difficult after a painful past with former spouse to overcome any 

resentment built in this sense the objective of this study was to analyze the issue of 
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shared custody in a new parental responsibility model in this regard aimed to focus on 

problematic issues of parenting after separation or divorce reviewing interventions 

related to divorce potentially available to parents in this context. Justified this issue in 

view of the extensive discussions about the absence of divorced parents in the lives of 

children and emotional costs of children, parents, and governments. The methodology 

we used qualitative research of descriptive and deductive nature, being researched 

virtual learning platforms: Scielo, Beremes and Lilacs, as well as literary works that 

addressed the part of the selected theme.  

KEYWORDS: Divorce. Paternity. Parental Responsibility. Family Life 

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 como 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. O presente trabalho aborda a guarda compartilhada, que é 

fundamentalmente instituída  em casos de separação, seja consensual ou litigiosa, 

pois  possibilita à criança ou adolescente o ativo convívio com os seus genitores, 

objetivando que nenhum dos pais separados usem o filho como barganha, resultando 

num processo de Alienação Parental. 

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. 

Observando-se o contexto desta pesquisa, levantou-se como 

problemática a forma de como se aplicar a guarda compartilhada, preocupando-se 
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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 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.  

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 seu conteúdo 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 variável qualitativa e seu método como dedutivo. 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.  

Segundo Oliveira (2009, p.38) a pesquisa bibliográfica propõe uma visão de 
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diferentes pontos de vista em relação a um mesmo problema, que podem ser 

realizadas através de diversas fontes bibliográficas. 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.  

 

 

Esta pesquisa foi elaborada através de consultas em obras literárias, 

jurisprudências, bem como artigos científicos, teses e dissertações que foram 

selecionadas e 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 dirimir a comprobabilidade da Eficácia Legal da Guarda 

Compartilhada no Combate a Alienação Parental, determinou-se como forma de 

inclusão, a seleção de obras literárias, artigos científicos e jurisprudências que 

estivessem com o teor da temática na integra, na lingua portuguesa e dentro dos anos 

de 2009 a 2015, logo a Carta Magna e o Código Civil, bem como as jurisprudências 

que contribuiram para a afirmação do assunto discernido, foram disponibilizados nos 

respectivos anos de origem de suas publicações, bem como tambem gráficos, dados 

e índices dos problemas causados pela alienação parental no âmbito social e a 

demanda de processos que visam a separação conjugal. 

Foram utilizadas as variáveis qualitativas e independentes que 

determinam as causas, efeitos ou conseqüências de um determinado assunto, no 

caso em epígrafe, o combate a alienação parental determinando a eficácia legal da 

guarda compartilhada. Foi analisado as terminologias jurídicas que aplicam-se para a 

eficácia  legal da guarda compartilhada no combate a alienação parental. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

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 (CASABONA, 2012). 

O poder familiar é sempre trazido como exemplo de noção de poder-

função ou direito-dever, consagradora da teoria funcionalista das normas de direito 
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das famílias: poder que é exercido pelos genitores, mas que serve ao interesse do 

filho. (DIAS, 2009). 

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.” A partir dessas definições 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 1.583, 

§ 1º ao 5º do Código Civil Brasileiro que estabelece os modelos de guarda unilateral 

e guarda compartilhada, sendo que a primeira a guarda é conferida a apenas um dos 

genitores pertencentes à relação extra conjugal ou alguem que o substitua na 

responsabilização parental e por guarda compartilhada as atribuições, direitos, 

deveres e decisões em conjunto por ambos os genitores que agora não vivem no 

mesmo lar. 

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. 

Em consonância com o já ressaltado nas linhas iniciais deste trabalho 

a expressão “poder familiar” é nova, corresponde ao antigo pátrio poder, termo que 

remonta ao direito romano: “pater potestas” – direito absoluto e ilimitado conferido ao 

chefe da organização familiar sobre a pessoa dos filhos. 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 

(DINIZ, 2010). 

Com a Constituição Brasileira de 1988, que definitivamente 

reconheceu a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, conforme 

descrito nos artigos 226 e 227 da Carta Magna que caracteriza a família como alicerce 

fundamental da sociedade e por essa indispensável característica denota que os 

direitos, deveres e prerrogativas referentes à sociedade conjugal quanto a guarda dos 

filhos são definidos e exercidos  de forma isonomica pelo pai e pela mãe, logo é dever 

primordial do Estado, da sociedade e da família garantir à parte hipossuficiente e frágil 

que é a crança, adolescente ou jovem, com integral prioridade e zelo o direito dentre 
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outros expressamente previstos à convivência familiar, ou seja, garantia de convívio 

ativo e prospero com ambos geniteros, livrando-os de qualquer forma de alienação, 

insegurança, instabilidade e desqualificação promovidas pela ausência de um dos 

pais. 

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, alterando assim os artigos 1.583 e 1.584 da antiga Lei 10.406/2002 do 

Código Civil, que definia a Guarda Compartilhada.  

No final do ano de 2014 é sancionada pela presidente Dilma Roussef 

a Lei  13.058/2014 que alterou a Lei  10.406 de 10 de janeiro de 2002 do atual Código 

Civil Brasileiro. É um modelo novo em nossa sociedade, mas que traz grandes 

benefícios, pois evita o sobre carregamento da relação familiar após a ruptura dos 

genitores. Ele surgiu do desequilíbrio existente na sociedade, uma vez que só a mãe 

tem na maioria das vezes a preferência para o exercício da guarda o que provocava 

a falta de isonomia parental. 

Com a Lei 13.058/2014, e sua respectiva vigoração, trouxe a seguinte 

redação: 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.   

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 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 8.069\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. 
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O Senado Federal aprovou, a lei 13.058/14 que determina 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.  

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 

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. 

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. Nas mudanças na redação da lei 

13.058/2014, frisou-se como ponto mais importante a preservação e garantia dos 

interesses  da criança, visando os pontos em que a criança será melhor atendida.  

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO DE 

MENOR DE 2 (DOIS) ANOS. GUARDA DA MAE. 1 - Não sendo possível a 

guarda compartilhada, a criança de tenra idade deve ficar sob os cuidados da 

mãe, sua referencia de mundo, sob pena de ocorrer abalo emocional ou 

trauma psicológico em razão de eventual mudança de ambiente ao qual não 

esta acostumada. 2 - Apelo conhecido e provido (TJGO - AC - 82036-0/188 - 

PROC 200401793081 - 4ª C. Cív. - Rel. Des. Almeida Branco - DJ. 

21.02.2005). 
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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 (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). 

Não importa o lugar em que se encontram os filhos. As decisões 

deverão ser tomadas 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. 

A lei 13058/2014, 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 evitando assim abusos lesivos aos interesses dos filhos 

causados pela alienação parental. 

O Art. 2º da Lei 12.318/2010 define de forma ampla a alienação 

parental da seguinte forma: Considera-se ato de alienação parental a interferência na 

formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 

genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 

autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 

estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.  

Deve-se também notar as pessoas envolvidas conforme demonstrado 
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abaixo: 

 

ALIENADOR: 
Que pode ser um dos genitores; avós; qualquer responsável 

pelo menor (quem tem autoridade, guarda ou vigilância sobre a 

criança ou adolescente); 

MENOR ENVOLVIDO Criança ou adolescente que tem sua integridade psicológica 

atacada com o intuito de repudiar genitor; 

ALIENADO: Pai ou mãe contra quem o ataque é direcionado. 

Fonte: FERREIRA, 2015 
 

 

Verifica-se a amplitude, assim exposto: 

 

Tipo de conduta 

promovida ou induzida: 

 

Quem pratica a conduta 

sujeito ativo (alienador): 

A quem é dirigida sujeito 

passivo (alienado): 

Dificultar a convivência; Um dos genitores (pai/mãe); Genitor (pai ou mãe). 

Repudiar genitor; Avós (paternos/maternos);  

Causar prejuízo ao vínculo 

com o genitor alienado; 

Qualquer responsável pelo 

menor; 

 

Fonte: FERREIRA, 2015 
 
 

Pode-se verificar que o responsável pode ser qualquer pessoa que 

tenha, mesmo temporariamente, autoridade, guarda ou vigilância sobre a criança ou 

adolescente. Na forma mais simples, alienação parental é a conduta promovida pelo 

alienador objetivando dificultar a convivência do menor com o genitor alienado. O 

exemplo mais comum é aquele em que o pai ou a mãe usa o filho para atingir 

negativamente o outro genitor. 

As mudanças trazidas pela Lei 13.058/2014 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. 

A relação entre o pai e a mãe separados e as crianças, o maior tempo 
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de convivência com os genitores, independentemente da ruptura da sociedade 

conjugal, bem como a participação efetiva dos genitores na sua criação e formação, 

é funfamental para o bem estar da criança, ate porque, de acordo o IBDFam (2011), 

cerca de 1/3 dos filhos perde contato com seus pais, sendo desvinculados do convívio 

com o genitor ausente, o que provoca de maneira drastica consequências irreparaveis 

no seu desenvolvimento psicossocial, conforme demonstrado no gráfico 1: 

Gráfico 1:  Divórcios concedidos em 1ª instância sem recursos, a casais com filhos 

menores de idade e número de filhos menores por idade, por responsável pela guarda 

dos filhos, segundo o lugar da ação do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBDFam, 2011 

 

Analisando de forma substancial o gráfico, é notório que a maioria dos 

casos de guarda consentidas as mães, sobre as guardas consentidas aos pais, ou a 

ambos ou a terceiros (que pode ser um avô/avó, tio/tia, irmão/irmã, padrasto/madrasta 

ou qualquer pessoa com o mínimo de laços com o menor). 

Pesquisas do Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFam 

(2011) apontam  para traumas posteriores, ou seja, que se materializam de forma 

concreta na vida adulta da pessoa afetado pelo comportamento alienante ou alienador 

sendo mais abragente no teor comprobatorio deste grave problema.  

Vejamos alguns: 

70% dos adolescentes e pré-adolescentes problemáticos cresceram 

distantes de um genitor, logo a ausência da isonomia parental ocasiona lesões muitas 

vezes irreparaveis; 

75% das vezes, a criança se sente culpada, hoje ou amanhã, em regra 



TELES, R.B.; DUTRA, A.R.; MIRANDA, A.V.J.R.; ABBATEPAULO, M.C. FARIA, E.A.S.. Eficácia legal da... 
 

157 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VII. Número 1. Ano 4 – 2017/1 - ISSN 2358-6079 

mais tarde, pela situação, e pensa que esta ocorre por sua causa, pelo seu mau 

comportamento, pelo seu baixo rendimento escolar, algo cometido, e pode chegar 

mesmo a auto castigar-se como forma de autodirigir a hostilidade que sente contra os 

seus pais, inconscientemente; 

72% de adolescentes que cometem crimes graves e homicídios 

delinquentes vivem em lares de pais separados; 

O mesmo estudo da IBDFam (2011) aponta ainda, para um dado não 

diversamente alarmante do que os supra arrolados, mas que carece de ênfase devido 

à larga escala de porcentagem: Dados estatísticos mostram que 90%  de filhos de 

pais divorciados sofrem ou sofreram algum tipo de alienação parental e que, no Brasil, 

esta porcentagem se apresenta como a maior do mundo, proporcionalmente. 

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. 

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 
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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 aplicada com o fim 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, riscos e danos muitas vezes traumáticos e irreparáveis, pelo qual, conforme 

analise feita e descrita anteriormente cerca de  70% dos adolescentes e pré-

adolescentes problemáticos cresceram distantes de um genitor, logo a ausência da 

isonomia parental ocasiona lesões muitas vezes irreparaveis.  

Outro dado alarmante verificado, 75% das vezes, a criança se sente 

culpada, hoje ou amanhã, em regra mais tarde, pela situação, e pensa que esta ocorre 

por sua causa, pelo seu mau comportamento, pelo seu baixo rendimento escolar, algo 

cometido, e pode chegar mesmo a auto castigar-se como forma de autodirigir a 

hostilidade que sente contra os seus pais, inconscientemente. 

E por fim constantando as consequenicas danosos da alienação 

parental 72% de adolescentes que cometem crimes graves e homicídios delinquentes 

vivem em lares de pais separados.  

Logo, podemos concluir que o intituto da Guarda Compartilhada é o 
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meio ideal para  suprimir estes altos indices negativos que impedem a qualificação e 

desenvolvimento fisico, pessoal,mental e psicológico de crianças ou adolescentes. 

 Sendo assim a sanção da Lei 13.058/14 foi fundamental no combate 

à alienação parental e consequentemente importantíssima para abolir esse transtorno 

e desequilibrio emocional provocada na vida da criança pela separação dos pais. 

A guarda compartilhada privilegia o melhor desenvolvimento físico 

mental dos 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.  

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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A LEI MARIA DA PENHA (LEI nº 11.340/2006) E A IMPORTÂNCIA DO 

CEVAM – CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER NA PROTEÇÃO DAS 

VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

 

MARY LAW PENHA ( Law No. 11.340 / 2006) AND THE IMPORTANCE OF 

CEVAM - WOMAN IN RECOVERY CENTER OF PROTECTION OF VIOLENCE 

VICTIMS 

Alessandra de Lima Guimarães29 

Goiacymar Campos dos Santos Perla30 

Ronney Francisco de Miranda31 

 

Resumo 

O presente artigo possui como finalidade a análise da Lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340/2006) e a importância do CEVAM – Centro de Valorização da Mulher Consuelo 

Nasser na proteção das mulheres vítimas de violência. Assim como buscar 

informações sobre a eficácia e as falhas da Lei no sentido de criar Políticas Públicas 

capazes de atender mulheres vítimas de violência e o que ainda precisa mudar para 

que as mulheres que lutam contra a violência possuam todo apoio necessário para a 

efetividade da Lei.  Versa sobre a evolução histórica da violência contra as mulheres 

e as diversas questões relacionadas à aplicabilidade da Lei Maria da Penha, se a Lei 

permite as autoridades policiais através das medidas protetivas garantirem a 

segurança e a integridade física das vitimas de violência. A pesquisa deu-se pela 

análise da Constituição de 1988, a Lei 11.340/2006, artigos científicos já publicados, 

jurisprudências e entrevista com a Diretora do CEVAM – Centro de Valorização da 

Mulher. Conduziu-se por meio das atuais discussões sobre o elevado índice de 

mulheres vítimas de violência, a efetividade da Lei Maria da Penha e a atual 

importância do CEVAM no apoio a essas mulheres. 

Palavras-chaves: Lei Maria da Penha. Políticas Públicas. Integridade Física da 

Mulher. Medidas Protetivas.  

 
Abstract 
This article has as purpose the analysis of the Maria da Penha Law (Law No. 11.340 / 
2006) and the importance of CEVAM - Women's Recovery Center Consuelo Nasser in 
protecting women victims of violence. As well as seek information on the effectiveness 
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and shortcomings of the law in order to create public policies able to assist women 
victims of violence and what still needs to change so that women struggling against 
violence have all the necessary support for the effectiveness of the law. deals with the 
historical evolution of violence against women and the various issues relating to the 
applicability of the Maria da Penha Law, the Law allows the police through the 
protective measures to guarantee the safety and physical integrity of victims of 
violence. The survey was given by the analysis of the 1988 Constitution, Law 11.340 / 
2006 scientific articles published, jurisprudential and interview with the Director of 
CEVAM - Women's Recovery Center. was conducted through the current discussions 
about the high rate of women victims of violence, the effectiveness of the Maria da 
Penha Law and the current importance of CEVAM to support these women. 
Key-word: Maria da Penha Law. Public policy. Physical Integrity of Women. Protective 
Measures. 
 
1. INTRODUÇÃO 

A Lei Maria da Penha, Lei n° 11.340/06, foi criada para proteger a 

população feminina brasileira de qualquer espécie de violência contra a mulher, 

entretanto, mesmo com o advento da Lei, milhares de mulheres ainda são agredidas, 

pois em muitos casos o dispositivo legal não é capaz de impedir o agressor de cometer 

tais atos, independentemente de sua natureza. Apesar de ser uma Lei promulgada há 

quase uma década, o Brasil parece longe de criar mecanismos efetivos que possam 

garantir a proteção às mulheres vítimas de violência, principalmente no que se trata a 

atitudes a serem tomadas pelo Poder Público com o objetivo de criar abrigos que 

possam acolher as mulheres vítimas de violência. (BONINE & SILVA, 2015). 

De acordo com a Lei nº 11.340/2006 são diversas as formas de 

violência contra a mulher, que se pode perceber na Lei Maria da Penha, e bastante 

abrangente, considerando-se como tal qualquer conduta que for praticada mediante 

intimidação; ameaça; coação ou uso da força. 

O CEVAM – Centro de Valorização da Mulher Consuelo Nasser, atua 

no Estado de Goiás como o maior centro de apoio e atendimento a mulheres vítimas 

de violência, porém o CEVAM é uma ONG – Organização Não Governamental que 

sobrevive de voluntariado e doações. 

Desde os tempos mais antigos as mulheres são vistas como a parte 

mais frágil nas relações, em algumas sociedades antigas as mulheres tinham apenas 

as funções de cuidar do lar, procriar e garantir prazer ao marido. Em geral, muitas das 

causas pelas quais as mulheres lutaram e ainda lutam até hoje é para conquistar seu 

espaço e acabar com toda essa submissão que por anos assustou essa parcela da 

sociedade. (BONINI & SILVA, 2015). 
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Com base nos dados do CEVAM – Centro de Valorização da Mulher 

o Estado de Goiás apresenta elevada incidência de violência contra as mulheres 

sendo que a cada seis dias uma mulher é assassinada e diariamente 17 mulheres são 

brutalmente espancadas, 03 adolescentes são estupradas a cada 24 horas. Está 

rotina ocorre em Goiás há três anos e está sendo apresentada aos parlamentares e 

ao público em geral. O Brasil mesmo sendo considerado um país moderno no aspecto 

de criação de leis, as mulheres continuam sofrendo com a violência, sendo pouco 

amenizado com a criação de novas Leis e de Políticas Públicas para o combate dessa 

problemática. 

Segundo Sousa (2015) a situação referente à mulher hoje não é muito 

diferente do passado, pois existe uma semelhança em muitos fatos, experiências e 

valores históricos que são simplesmente deixados para trás, pois as mulheres ainda 

possuem um caráter de submissão onde a suposta e mais recente libertação feminina 

têm seu valor fortalecido por uma interpretação negativa de muitos anos atrás. 

Conforme o artigo escrito por Sousa (2015, p. 02) a situação da 

mulher: 

Durante a propagação do Cristianismo, essa aura mágica e poderosa do 

feminino foi combatida por diversos clérigos que reafirmavam a igualdade 

entre homens e mulheres. Em termos gerais, tomando os gêneros como 

criaturas provenientes de uma mesma divindade, a suposta superioridade 

feminina era vista como uma falsidade que ia contra a ação divina. Com isso, 

o antigo discurso o qual a Igreja apenas detraiu a mulher, não correspondia 

às primeiras formulações que pensavam o lugar do feminino.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida 

como uma Constituição Cidadã, por meio dela criou-se a democracia como 

organização política do país. Que adota como princípios fundamentais a dignidade da 

pessoa humana e a cidadania, o que direciona a interpretação de todas as regras 

previstas no novo ordenamento jurídico brasileiro, tais como os tratados internacionais 

em que o Brasil faz parte. Esta geração de direitos e deveres, criada a partir de 1988, 

proporciona um quadro favorável ao direito da mulher, que passa a contar com o 

respaldo legal do artigo 226, § 8º da CF/88, o qual prevê o compromisso do Estado 

em assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, com 

a criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. No corpo 

da própria Carta Magna, foram criados os artigos para concretizar os preceitos 

expostos neste dispositivo, como os direitos fundamentais resguardados pela 

Constituição. (FADIGAS, 2010). 
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O IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada relata que entre 

os anos de 1980 e 2010 foram assassinadas mais de 92 mil mulheres no Brasil, 43,7 

mil somente na última década. Segundo os dados sobre a violência em 2012 o número 

de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento 

de 230%. Já os dados sobre a violência em 2013 revelaram que de 2001 a 2011, o 

índice de homicídios de mulheres aumentou 17,2%, com a morte de mais de 48 mil 

brasileiras nesse mesmo período. Só em 2011 mais de 4,5 mil mulheres foram 

assassinadas no país. 

O presente artigo justifica-se a partir da análise da Lei nº 11.340/06 

conhecida como Lei Maria da Penha, assim como sua eficácia e suas falhas no 

combate a violência contra as mulheres e a importância do CEVAM – Centro de 

Valorização da Mulher Consuelo Nasser no atendimento as vítimas de violência. 

Também pelo fato da falta de iniciativa por parte do Poder Público para a criação de 

casas abrigo para atender essas vítimas, sendo que a Lei Maria da Penha trouxe 

várias conquistas no que se refere aos instrumentos de enfrentamento do grave 

problema da violência contra a mulher, mas não é suficiente e possui suas falhas no 

quesito de dar maior ênfase na criação de locais que possam abrigar mulheres vítimas 

de violência que precisam de apoio, sendo que a criação de abrigos está previsto na 

Lei como obrigação do Poder Público. 

 A violência contra a mulher tornou-se um fato social que atinge 

governos e populações, tanto globais quanto locais, no público e no privado, seu 

conceito está em constante mudança, uma vez que várias atitudes e comportamentos 

passaram a ser considerados como formas de violência contra a mulher (JESUS, 

2010). 

O objetivo da pesquisa é analisar a Lei Maria da Penha assim como 

a importância do CEVAM – Centro de Valorização da Mulher na proteção as mulheres 

vítimas de violência. 

2. METODOLOGIA 

Utilizou-se neste projeto o método quanti-quali, ou seja, o método 

quantitativo/ qualitativo e também a pesquisa bibliográfica. 

A pesquisa quantitativa é o tipo de pesquisa que quantifica através de 

coleta de informações e dados, já a pesquisa qualitativa é a pesquisa que identifica 

qual a natureza dos dados pesquisados para elaboração do trabalho cientifico, elas 
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descrevem e interpretam as informações de forma clara e geral. (MEZZAROBA & 

MONTEIRO, 2009). 

  Conforme o entendimento de Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é 

realizada com materiais de diversos autores que já foram publicados, com a intenção 

de fazer um diagnóstico de diversas posições com base naquele determinado 

assunto. Por conseguinte, foram utilizadas nesse estudo materiais bibliográficos de 

obras já publicadas de fontes confiáveis e de diversos autores. 

Este estudo quantifica os dados utilizados de pesquisas realizadas 

juntamente com os resultados obtidos através dos dados estatísticos do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), publicada em junho de 2015, onde é analisada 

a Lei Maria da Penha, com a finalidade de buscar materiais que já foram publicados 

sobre o assunto. 

Desta forma foi realizada a separação de todo material pesquisado e 

em seguida feita à classificação das obras relacionadas ao tema, com a intenção de 

retirar as principais ideias e o registro das partes que seriam importantes para a 

discussão e elaboração do artigo. 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Desde os tempos mais antigos, a mulher tornou-se alvo de diversas 

formas de violência, todas provocadas pelas desigualdades nas relações afetivas, 

sociais, políticas, econômicas e religiosas. Seja por razões ligadas ao gênero, 

raça/etnia e sexualidade, a mulher freqüentemente sofre violação dos seus direitos e 

é violentada no lar, na rua, nas organizações, no campo jurídico, na mídia e na 

literatura. (SANTIAGO & COELHO, 2011). 

Com base no IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada à 

violência contra a mulher é um problema de grande magnitude e relevância no Brasil 

e possui como forma mais extrema a morte de suas vítimas. No Brasil, no período 

2011 a 2013, estima-se que houve 17.581 óbitos de mulheres por agressões, o que 

corresponde a uma taxa corrigida de mortalidade anual de 5,87 óbitos por 100 mil 

mulheres. Em três anos ocorreram, em média, 5.860 mortes de mulheres por causas 

violentas a cada ano, 488 a cada mês, 16,06 a cada dia, ou seja, uma mulher morre 

a cada 1 hora e 30 minutos. A mortalidade de mulheres por agressões é elevada no 

Brasil e atinge mulheres de todas as faixas etárias, etnias e níveis de escolaridade. 

As principais vítimas mulheres adolescentes e jovens na faixa etária de 10 a 29 anos, 



GUIMARÃES, A.L.;PERLA, G.C.S.;MIRANDA, R.F.. A Lei Maria da Penha (Lei n°11.340/2006) e a... 
 

167 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VII. Número 1. Ano 4 – 2017/1 - ISSN 2358-6079 

negras e residentes nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. O perfil dos óbitos 

possui elevada ocorrência nos domicílios e em finais de semana.  

Segundo relatos do CEVAM – Centro de Valorização da Mulher, o 

Estado de Goiás é o terceiro maior assassino de suas mulheres, ou seja, é o terceiro 

Estado que mais mata mulheres no Brasil, enquanto que a capital de Goiânia está em 

quinto lugar em assassinatos de mulheres. O levantamento também aponta que o 

local que mais acontece homicídios femininos é na rua, e o segundo lugar nas 

residências das vítimas. 

Em sete de agosto do ano de 2006, com a finalidade de atender 

milhares de mulheres que sofrem algum tipo de violência no Brasil, foi criada a Lei nº 

11.340, chamada de Lei Maria da Penha, através dela criou-se dispositivos para coibir, 

prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Esta lei foi criada baseada no 

artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988, que dispõe que o Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criou-

se através dela formas capazes de coibir a violência no contexto de suas relações. 

(CARVALHO, et al 2010). 

A Lei nº 11.340/2006 possui 46 artigos, sendo que no art. 1º traz a 

finalidade da criação de uma legislação especifica em favor das mulheres: 

Art. 1º Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição 

federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Violência 

contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

erradicar a Violência contra a mulher e de outros tratados internacionais 

ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece 

medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar. 

Observa-se que a Lei nº 11.340/2006 Lei Maria da Penha, veio para 

coibir todo tipo de violência sofrida pela mulher em todos os âmbitos, doméstico, 

familiar e social, onde se caracteriza a violência de gênero, que nada mais é do que 

aquela violência sofrida pelo fato de ser mulher, ou seja, sem distinção de raça, classe 

social, religião, idade ou qualquer outra condição. E apesar de não criar novos tipos 

penais, introduz em seus artigos inovações no Código Penal, Código de Processo 

Penal e na Lei de Execuções Penais, criaram-se por meio dela circunstâncias 

agravantes e aumentaram-se as penas de crimes relacionados à violência contra a 

mulher. (OLIVEIRA, 2016). 

Conforme DIAS (2015, p. 03) a partir da vigência da nova Lei: 
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A violência doméstica não guarda correspondência com quaisquer tipos 

penais. Primeiro é identificado o agir que configura violência doméstica ou 

familiar contra a mulher (art. 5º): qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 

dano moral ou patrimonial. Depois são definidos os espaços onde o agir 

configura violência doméstica (art. 5ª, incs. I, II e III): no âmbito da unidade 

doméstica, da família e em qualquer relação de afeto. Finalmente, de modo 

didático e bastante minucioso, são descritas as condutas que configuram a 

violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.  

O CEVAM – Centro de Valorização da Mulher relata que houve 

avanços jurídicos no enfrentamento à violência contra a mulher com a criação da Lei 

Maria da Penha, das delegacias e dos serviços públicos, mas que existe muito o que 

fazer para proteger as mulheres vítimas de violência. 

 A Lei Maria da Penha teve importante papel no avanço dos direitos 

da mulher, uma vez que, até o ano de 2006, não existia uma Lei específica para 

atender a mulher e os casos de violência eram tratados como crime de menor 

potencial ofensivo, e tinham pena máxima de até dois anos, e podia-se converter em 

penas pecuniárias. Hoje, com a Lei específica, a violência contra a mulher não se trata 

de situações triviais. (CARVALHO et al 2010). 

De acordo com o entendimento de Fadigas (2010, p. 05), a violência 

contra a mulher é: 

Certamente, de todas as formas de violência contra a mulher a que mostra a 

face mais cruel e humilhante é aquela em que o agressor mantém uma 

relação de afetividade com a vítima, seja pelo vínculo sanguíneo ou pelo 

parentesco de afinidade. A elevada incidência da violência doméstica no 

cotidiano das mulheres se verifica através das estatísticas realizadas por todo 

o território nacional, que revelam, ainda, a preponderância da impunidade 

desses crimes. 

O sistema de proteção legal criado até hoje não foi suficiente para 

coibir as condutas de violência que parece desafiar o que entendemos por justiça. 

Pode-se observar na prática que a realidade brasileira está muito distante da imagem 

de bons comportamentos por parte do homem, pela qual se pretende visualizar uma 

sociedade justa e igualitária, capaz de excluir todas as formas de opressão e violência 

contra a mulher. (FADIGAS, 2010). 

 As estatísticas do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

relatam que enquanto a taxa de homicídios de homens, ocorridos em casa, continuou 

aumentando, a de mulheres permaneceu praticamente no mesmo patamar, 

aparentemente e que a Lei Maria da Penha teve papel importante para coibir a 

violência de gênero, uma vez que a violência generalizada na sociedade estava 
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aumentou-se, ou seja, num cenário em que não existisse a Lei Maria da Penha, 

possivelmente as taxas de homicídios de mulheres nas residências aumentariam 

também. 

  A Lei Maria da Penha é o princípio da igualdade, ao garantir a 

determinados sujeitos de direitos ou anular determinadas violações de direitos que 

pedem uma resposta específica como a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Deve prevalecer o respeito à diversidade e a diferença, com um tratamento 

diferenciado aos mais vulneráveis para acabar com sua vulnerabilidade. E as 

pesquisas demonstram a necessidade de tratamento especial às mulheres vitimadas 

por este tipo de violência. (OLIVEIRA, 2016). 

Sobre as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da 

Penha, algumas mostram falhas por parte do Poder Público, ou seja, por falta da 

criação de Políticas Públicas eficientes, algumas dessas medidas estão elencadas 

nos Art. 23, I a III, da Lei nº 11.340/2006 que diz: 

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 
I - encaminhar à ofendida e seus dependentes a programa oficial ou 
comunitário de proteção ou de atendimento; 
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao 
respectivo domicílio, após afastamento do agressor; 
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos 
relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos; 
 

Para que a medida protetiva prevista no Art. 23 da Lei 11.340/2006 

seja eficaz é necessário que haja Programas de Proteção e Atendimento as mulheres 

vítimas de violência, e que esteja em perfeito funcionamento, estes programas não 

precisam ser específicos para as vitimas de violência doméstica, e podem ser criados 

não somente através de ações de grupos de apoio à mulher ou organizações não 

governamentais, mas pode ser criado pelo Estado, fato que não acontece no Estado 

de Goiás. 

Observa-se no artigo 20 da Lei Maria da Penha onde relata sobre a 

prisão preventiva dos agressores, assim como o inquérito policial e a instrução 

criminal: 

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá 

a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento 

do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. 
Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 
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A Lei Maria da Penha, em seu artigo 20 relata que o agressor nesta 

nova hipótese, a decretação de sua prisão está vinculada à demonstração da 

necessidade da medida de exceção, ou seja, é preciso demonstrar que a prisão está 

sendo decretada para dar efetividade às medidas protetivas que garantem a 

integridade da vítima, seus familiares e as testemunhas.  

                        No artigo da Lei nº 11.340/2006 Lei Maria da Penha fala sobre as 

medidas protetivas de urgência, onde pode-se notar a proteção que é garantida pelo 

Estado em favor da mulher vítima de violência, estas medidas de proteção dão 

efetividade a lei, além de trazer medidas positivas, como por exemplo, afastam o 

agressor para longe da vítima e evitam sua aproximação com a ofendida e mantém 

certa distância de acordo com a determinação do Juiz, proíbe o agressor de frequentar 

determinados lugares e proíbe-o de entrar em contato com a vítima. (FADIGAS, 2010). 

Uma boa iniciativa por parte do vereador de Goiânia Tayrone Di 

Martino que criou um projeto para impedir a nomeação de agressores domésticos para 

cargos públicos. A proposta é incluir na lei os crimes previstos na Lei Maria da Penha. 

Diz Tayrone que a emenda a Lei representa mais um mecanismo para a erradicação 

da violência contra a mulher. 
Vale ressaltar que as Casas Abrigo são responsáveis em oferecer 

asilo e atendimento integral as mulheres em situação de risco de vida iminente em 

decorrência de violência, este serviço tem caráter sigiloso e temporário, e como visto 

no Brasil, só 70 municípios possuem Casas de Abrigo total de 77 locais para 

acolhimento, considerados ainda poucos (IPEA, 2015). 

O CEVAM – Centro de Valorização da Mulher Consuelo Nasser 

oferece estrutura para atendimento as mulheres vítimas de violência, mas não possui 

a devida segurança, já que as vítimas encontra-se em situação de risco. De acordo 

com a Diretora do CEVAM recebe-se lá em média 250 mulheres vítimas de violência 

por mês, e que lhes é oferecido em primeiro lugar garantia de vida, abrigo para a 

mulher e seus filhos, apoio psicológico, atendimento médico, jurídico e alimentos para 

essas vítimas, mas infelizmente relata que não consegue atender a todas as vítimas, 

pois a demanda é muito grande e que chegam mulheres vítimas de violência de todo 

o Estado de Goiás e também de outros Estados e que o CEVAM sobrevive de serviço 

voluntário e conta com doações de particulares, sendo que o Governo ajuda apenas 

com o pão e leite, ou seja, quase dois mil reais por mês. 

O CEVAM – Centro de Valorização da Mulher Consuelo Nasser 

possui um programa casa abrigo chamado Nove Luas, a casa abrigo é um local 

adequado e sigiloso que se destina a acolher temporariamente mulheres em situação 
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de violência doméstica e familiar que estão correndo riscos de morte acompanhados 

ou não dos seus filhos menores de 18 anos, com o objetivo de proteger sua 

integridade física e psicológica. Na Casa Abrigo, há todo um trabalho interdisciplinar, 

fazendo um atendimento psicossocial, atendimento médico, jurídico e outros. Dentre 

as ações programáticas, busca-se prioritariamente promover a segurança das 

mulheres, o fortalecimento de sua auto-estima e autonomia, bem como a construção 

de um novo projeto de vida, livre da violência e da opressão. 

 Ressalta a diretora do CEVAM Sra. Maria das Dores Dolly Soares, a 

maior dificuldade da Lei Maria da Penha é tirá-la do papel, ou seja, dar total efetividade 

aos seus artigos e que mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pela ONG e 

diante do descaso do Poder Público, ela acredita na conscientização das pessoas, no 

voluntariado e na redução do número de mulheres vítimas de violência em todo país. 

A casa abrigo do CEVAM busca atender às diretrizes da Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e o cumprimento da Lei 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha), quanto às medidas protetivas. A estrutura e o 

funcionamento da Casa estão organizados de acordo com as determinações da 

Política Nacional de Abrigamento de Mulheres em Situação de Violência e seguem a 

padronização do Termo de Referência para a Implementação de Casas Abrigo, mas 

lembra a diretora que nenhum lugar é capaz de fornecer segurança eficaz a essas 

vítimas e que para isso o Governo deveria oferecer suporte para contratação de 

seguranças para o local. 

 
4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que é necessário reforçar os serviços oferecidos pelo 

Poder Público para mulheres vítimas de violência, com a destinação de mais recursos 

financeiros as casas abrigo para que as mesmas possam atender a demanda e 

fornecer melhores estruturas  e programas cada vez mais eficientes, ou seja, criar 

uma melhor Política Pública, que seja eficiente nas ações preventivas para que possa 

proporcionar a redução da violência e que essas Políticas Públicas sejam estendidas 

a todos os municípios do Estado, pois nota-se uma deficiência na propositura da lei 

no que se refere a casas abrigos. 

Fica claro que as mulheres vítimas de violência precisam ser 

abrigadas em local próprio, que possam lhe oferecer segurança, e que possam ser 

tratadas com atenção e não somente a prisão do agressor, e que o Estado tem o dever 

de zelar pela integridade física e psicológica dessas mulheres com base no que diz o 
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art. 226 da Constituição de 1988 de forma que possa reparar os danos causados a 

vitima.  

Ficou evidenciado no estudo sobre a Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria 

da Penha e a importância do CEVAM – Centro de Valorização da Mulher Consuelo 

Nasser, que há um descaso por parte do Poder Público com relação à construção de 

locais que possa receber mulheres vítimas de violência e que o CEVAM mesmo sendo 

uma organização não governamental que sobrevive de doações, oferece na medida 

do possível o melhor a essas mulheres e que cabe ao Governo do Estado de Goiás 

colaborar financeiramente com a organização. 

O que todos esperam é que a Lei Maria da Penha juntamente com o 

Poder Público sejam eficazes no atendimento as mulheres vítimas de violência. 
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RESUMO 

O Tema proposto neste artigo é a discussão e análise sobre a união estável e namoro 
qualificado, o objetivo e demonstrar a diferença entre o namoro qualificado e a união 
estável através das características de cada instituto, com base no artigo 226, § 3º da 
Constituição Federal, e no artigo 1.723 do Código Civil, na doutrina e nas decisões 
jurisprudências a respeito do tema. Aliado a tal problemática, o que é namoro do ponto 
vista jurídico, quais as características do namoro qualificado, quais são os requisitos 
necessários para ser considerada união estável. Justifica-se, que o reconhecimento 
destas relações traz reflexos imediatos tanto patrimoniais quanto pessoais na vida das 
pessoas. Para a elaboração de resultados foi utilizado o método dedutivo com o 
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições, com base nas fundamentações 
teóricas, na construção doutrinaria, nas jurisprudências e no qual foi analisada a 
referência do instituto da união estável em relação ao namoro qualificado em face dos 
princípios que integram o regime jurídico da união estável.  Concluiu que após a 
realização desta pesquisa, chegou-se ao consenso de que esta diferenciação será de 
suma importância para evitar que qualquer relação seja reconhecida como uma união 
estável.  
PALAVRAS-CHAVE; Diferenças. Família. Relacionamentos. 

ABSTRACT 

The theme proposed in this paper is a discussion and analysis of stable union and 
qualified dating union, the purpose and demonstrate the difference between qualified 
dating and stable union through the features of each institute, under Article 226, § 3 of 
the Federal Constitution and Article 1723 of the Civil Code, in doctrine and in case law 
decisions on the subject. Allied to this problem, which is dating from the legal point of 
view, what are the characteristics of qualified dating, what are the requirements to be 
considered stable union. Justified, that the recognition of this relationship brings both 
property and personal immediate impact on people's lives. For the preparation of 
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results we used the deductive method with improvement ideas or the discovery of 
intuitions, based on theoretical foundations in the doctrinal construction, in case law 
and in which we analyzed the reference stable Institute on the qualifying dating in the 
face of the principles that are part of the legal regime of stable union. It concluded that 
after this research, came to the consensus that this differentiation is of paramount 
importance to prevent any relationship is acknowledged as a stable union. 
KEY-WORDS: Differences. Family. Relationships. 

 

1   INTRODUÇÃO 

 

A união estável é um instituto que ganhou novos formatos com a 

Constituição Federal da República de 1988. O artigo 226, § 3º, foi onde surgiu o seu 

principal requisito sobre a entidade familiar, e posteriormente o Código Civil de 2002, 

com o artigo 1.723, com as características da união estável.  

Assim de acordo com a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, art. 226, § 3º, “Para efeito da proteção do Estado é reconhecida a 

união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 

sua conversão em casamento”. 

Da mesma formam o Código Civil (Lei 10406/02, de 10 de Janeiro de 

2002) art. 1.723: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem 

e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida 

com o objetivo de constituição de família.”  

A expressão namoro qualificado foi consagrada em uma decisão em 

março de 2015, pelo Ministro Marco Aurélio Belliza, do Superior Tribunal de Justiça- 

STJ, este caso fala sobre um casal heterossexual, que antes de se casarem, havia-

se coabitado no mesmo teto. 

 O reconhecimento da união traz reflexos imediatos tanto patrimoniais 

quanto pessoais na vida dos companheiros, pois a família é a base para todo ser 

humano, diante disso, é tão importante estabelecer a distinção entre namoro 

qualificado e união estável.  

Aliado a tal problemática, o que é namoro do ponto vista jurídico, quais 

as características do namoro qualificado, quais são os requisitos necessários para ser 

considerada união estável. É de grande importância o esclarecimento destas 

relações, em razão da amplitude de seus objetivos, pois, ao analisar as reais 

mudanças que houve nestes tipos de relacionamentos no decorrer da evolução, terão 
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maior conhecimento do assunto, e este mesmo será de suma importância para 

sociedade e para os acadêmicos do curso de direitos.  

Para o alcance desses objetivos, utilizou-se principalmente pesquisa 

bibliográfica, por meio de artigos jurídicos, doutrina, jurisprudência, pois para Lakatos, 

(2011, p.43 - 44) “o levantamento de bibliografia já publicada, em forma de livros, 

revistas, publicações avulsas e empresas escritas, tem uma finalidade de propor ao 

pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado 

assunto”. 

Primeiramente aborda-se a evolução histórica da família e da união 

estável, e para assim chegar ao conceito de união estável: Logo após apontam-se as 

suas principais características e requisitos.  Posteriormente abordou-se sobre os 

direitos e deveres da união. Inicialmente com uma abordagem histórica sobre a 

evolução do casamento e as mudanças para os dias atuais, dando início entre a 

babilônia, egípcios, hititas, gregos e romanos. 

Através dessa, foi analisado a expressão namoro qualificado, quais 

as características e seus direitos, logo mais, referem se sobre as reais diferenças do 

namoro simples, namoro qualificado e união estável. 

Á importância deste tema proposto justifica, portanto, que a união 

estável tem sua própria característica. Por isto não se confunde com um 

relacionamento de mera união de fato, existe a convivência de homem e da mulher 

sobre o mesmo teto. Gonçalves, (2012, p. 24). 

De acordo com a art. 1.723 do Código Civil a caracterização da união 

estável é imprescindível á existência de convivência pública, contínua, duradoura e 

estabelecida com objetivo de constituir família. 

O objetivo geral será demonstrar a diferenciação destes tipos de 

relacionamentos, por meios de regras e procedimentos que funcionam por lei, pois 

será de suma importância para evitar que qualquer relação seja reconhecida como 

uma união estável.  

 

2  METODOLOGIA  

 

Para elaboração deste artigo foi utilizado o método dedutivo com o 

objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições, com base 
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nas fundamentações teóricas, na construção doutrinaria, nas jurisprudências e no qual 

foi analisada a referência do instituto da união estável em relação ao namoro 

qualificado em face dos princípios que integram o regime jurídico da união estável, 

conforme Andrade (2012, p.120).    

Foi utilizada pesquisa bibliográfica, por meio de artigos jurídicos, 

doutrina, jurisprudência, pois para Lakatos (2011, p.43 - 44) “o levantamento de 

bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e empresas 

escrita”, tem uma finalidade de “colocar o pesquisador em contato direto com tudo 

aquilo que foi escrito sobre determinado assunto”. 

 

3  RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Conforme relata Cavalcante (2004, p.28), com a evolução do 

casamento houve mudanças para os dias atuais, pois na antiguidade os casamentos 

eram através de soma em dinheiros e também havia diversas formas de contratos 

para realização de casamentos.  

Para os egípcios o casamento tinha uma forma monogâmica, no qual 

o indivíduo teria um parceiro para toda sua vida e se realizava por um contrato escrito 

e uma cerimônia religiosa; para os hititas eram através da compra da esposa ou rapto; 

os hebreus aderiam o sistema da poligamia, onde se poderiam ter várias esposas. Os 

gregos tinham um casamento tipicamente religioso com todo um ritual, e eles 

possuíam famílias com características patriarcas e monogâmicas. Cavalcante (2004, 

p.28). 

Para os romanos os casamentos estavam vinculados a os aspectos 

matérias do dote. Com o nascimento dos filhos eles tinham um sentimento com de 

comprimentos de dever cumprindo, dever moral, Gagliano (2014, p.04).Dessa forma, 

o casamento romano era um fato social no qual decorriam efeitos jurídicos, por 

isto,quando surgiu o termo uniões livres o Direito Canônico, referiu se da seguinte 

maneira que, ”assim, tudo aquilo que fosse estranho a essa forma de origem da família 

deveria ser combatido pela Igreja, o que gerou a marginalização das uniões livres” 

Gagliano (2014, p.06).  

Neste sentido, faz-se entender que o casamento na antiguidade 

possuía essencialmente um caráter religioso, sendo este primordial para que a união 
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do homem com a mulher obtivesse o reconhecimento como um ato jurídico perfeito, 

tanto do Estado como da sociedade, Gagliano (2014, p.05).  

Para Dias (2015, p.238) a união estável surgiu, no selo do matrimônio, 

e eram identificadas com o nome de concubinato. Iniciaram-se quando passou a ter 

bastante, “separação ou morte de um dos companheiros, com isto as mulheres 

começaram a bater às portas do judiciário”. 

Segundo Dias (2015, p.239). “As mulheres não exerciam atividade 

remunerada e não tinham outra fonte de renda”, por isto, os tribunais concediam 

alimentos de uma forma camuflada, como se fosse uma indenização por serviços 

domésticos.Talvez em compensação dos serviços de cama e mesa por ela prestados 

com o fundamento de que os homens “aproveitavam o trabalho e dedicação delas e 

não poderia abandoná-las sem indenização, nem seus herdeiros a receber herança”. 

Dias (2015, p.239). 

A primeira regulamentação da união estável foi em 29 de dezembro 

de 1994 pela Lei n. 8.971, que definiu como companheiros o homem e a mulher que 

mantinham união comprovada, na qualidade de solteiros, separados judicialmente, 

divorciados ou viúvos, por mais de cinco anos. 

A Lei n. 9.278, de 10 de maio de 1996, alterou esse conceito, omitindo 

os requisitos de natureza pessoal, tempo mínimo de convivência e existência de prole, 

considerou entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, principal 

objetivo, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Mas somente com 

Constituição Federal de 1988, que houve o reconhecimento da união estável pelos 

legisladores. 

A expressão namoro qualificado foi consagrada em uma decisão em 

março de 2015, pelo Ministro Marco Aurélio Belliza, do Superior Tribunal de Justiça- 

STJ, este caso fala sobre um casal heterossexual, que antes de se casarem, havia-

se coabitado no mesmo teto. 

 Mas permaneciam apenas como namorando, pois, não tinha 

interesse de casar se, muito menos de constituir família, conforme relatado pelo 

próprio autor. (3ª Turma do STJ). 

O casal namorou por cerca de 2 anos, e a autora, por força das 

circunstâncias,uma vez que precisava estudar, pediu a permissão do namorado para 

ficar na casa dele, ao que foi, de plano, permitido, sem quaisquer objeções. 
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As partes se casaram em Regime de Comunhão Parcial de Bens, 

tendo a união perdurado por 2 anos, findando com um tormentoso divórcio.Insatisfeita, 

quando da partilha de bens, a mulher requereu sua parte no imóvel (um apartamento) 

que o ex-marido havia adquirido enquanto namoravam. Esse é o entendimento da 3ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL 
CUMULADA COM PEDIDO DE ALIMENTOS. ARTIGO 1723 DO CCB. O 
relacionamento caracterizado por namoro sem ânimo de constituir família não 
dá ensejo à configuração da alegada união estável. Por conseguinte, não há 
falar em alimentos para a suposta companheira, porque inexiste dever de 
mútua assistência entre as partes. Direito civil. Definição de propósito de 
constituir família para efeito de reconhecimento de união estável. (REsp 
1.257.819-SP, Terceira Turma, DJe 15/12/2011).Resp 1.454.643-RJ, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3/3/2015, DJe 10/3/2015. 
 
 

Em consonância com a interpretação dessa decisão o fato de 

namorados projetarem constituir família no futuro não caracteriza união estável, ainda 

que haja coabitação, esta coabitação entre namorados, a propósito, afigura-se 

absolutamente usual nos tempos atuais, por contingências da vida. (3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça – STJ). 

A denominação deste namoro qualificado, e uma mera proclamação, 

para o futuro, ou seja, ainda não tem intenção de constituir uma família. O propósito 

de constituir família, e o requisito principal alçado pela constituição federal no artigo 

226, § 3º e posteriormente no artigo 1.723 código civil, no qual, refere-se 

principalmente a questão de entidade familiar para união estável. (3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça – STJ). 

Pois deve se configurar toda a convivência, a partir do efetivo 

compartilhamento de vidas, com apoio moral e material entre os companheiros, ou 

seja, a família deve, de fato, estar constituída. (3ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça – STJ). 

O Ministro Marco Aurélio Belliza concluiu se, que quando a um 

relacionamento onde as pessoas fazem plano para o futuro, mas não estas vivendo 

de fato como se fosse marido e mulher, não poderia ser considerando uma união 

estável e sim namoro qualificado, ou seja, na prática o namoro qualificado e um 

namoro sério e que as pessoas fazem plano para o futuro. (3ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça – STJ). 
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3.1  CONCEITO 

 

Conforme Dias (2015 p.245), a legislação brasileira não tem um 

conceito definido, pois a união estável nasce da convivência, de um simples fato 

jurídico, e que evolui para um ato jurídico, em face dos direitos que brotam dessa 

relação.  

Para Constituição Federal de 1988, considera que “para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. (Art. 226 

da CF/88  § 3º). 

O Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, o art. 1.723 

expressa, “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com 

o objetivo de constituição de família”.  

Hoje a dificuldade maior é reconhecer se é vínculo de namoro ou 

união estável, portanto, chega-se a falar em namoro qualificado, na tentativa de 

extremar as situações, pois, depois de tantas mudanças sociais, não é fácil entende 

o namoro ou união estável Dias, (2015, p. 245). 

 Com a Constituição Federal de 1988, ficou bem claro esse 

posicionamento, de só reconhecer, “como entidade familiar, a união estável entre o 

homem e a mulher, § 3º do art. 226 CF”.Desse modo para Gonçalves (2012, p.31), “a 

união de duas pessoas do mesmo sexo, chamada de parceria homossexual ou união 

homoafetiva, não gerava direito algum para qualquer um delas, independentemente 

do período de coabitação”. 

 Mas a respeito da união homoafetiva a diversos posicionamentos 

diversificados sobre o relacionamento do mesmo sexo, o presente artigo cientifico não 

tem o objetivo de analisar esta questão, e só para esclarecer que união estável 

homoafetiva, tem como requisito a diversidade de sexos. Ravache (2011, p.08). 

A palavra namoro significa cortejar, cobiçar, e uma relação de 

interesse amorosa, ou seja, a palavra namoro significa trocas de experiências entre 

duas pessoas. Porém, os questionamentos que envolvem esta palavra não são tão 

simples como o seu significado. Aurélio (2010, p.525). 
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O namoro simples e considerado um relacionamento sem 

compromisso sério.  Conforme Diniz (2012, p.404), “o namoro é a construção de uma 

futura família”, e também não apresenta requisitos do Código civil.  

Para Gagliano (2015, p. 142) o namoro è “mais sério do que o simples 

encontro casual, o namoro não se notabiliza simplesmente pelo envolvimento sexual, 

mas também pelo comprometimento afetivo”. 

Já o namoro qualificado não tem um conceito definitivo, mas ele 

apresenta cunho afetivo, envolvimento sexual e não apresenta natureza propriamente 

familiar, mas pode sim, repercutir no Direito de Família, como já decidiu o próprio 

Superior Tribunal de justiça Gagliano (2015, p. 142).  

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. 
Na inicial a autora afirmou que manteve com o demandado namoro que 
perdurou por dez anos. Os namoros, mesmo prolongados e privando 
as partes de vida íntima como sói ocorrer atualmente, são fatos da vida 
não recepcionados pela legislação civil e, por isso, não ensejam efeitos 
jurídicos, seja durante ou após o fim do relacionamento. (TJRS, 
Apelação Cível n. 70008220634, 7.ª Câm. Cív.rel. Luiz Felipe Brasil 
Santos, julgado em 14-4-2004).  

 

Este namoro mais sério tem as mesmas características da união 

estável, mas falta a vontade de constituir família, (Entende a 3ª Turma do STJ), por 

esse razão é tão trabalhoso, encontrar as diferenças nestas relações. 

Para Gonçalves, (2012, p. 24) refere-se que a união estável tem sua 

própria característica, por isto não se confunde com um relacionamento de mera união 

de fato, existe a convivência de homem e da mulher sobre o mesmo teto, isto é, como 

se fossem marido e mulher de fato. 

Neste mesmo sentido o artigo 1.723 do Código Civil refere-se que os 

requisitos legais para ser considerando uma união estável é preciso predominar a 

importância do convívio público e seu relacionamento tem que ser continuo e 

duradouro, ou seja, não poderá ser um tipo de relacionamento eventual e precisa 

possuir estabilidade com o objetivo de constituir uma família. 

 Pública e notória, ou seja, e quando todo mundo reconhece que 

aquelas pessoas são um casal. Continuo – sem interrupções, sem aquele vai e vem. 

Duradouro- um relacionamento firme e forte.  

Objetivo de constituir família ou intuito de constituir família - Este 

objetivo é pressuposto de caráter subjetivo, ou seja, objetivo de constituir família 

refere-se de unir força, lutar junto, caminha na mesma direção, isto é, forma família.  
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Já o namoro qualificado constitui aquele relacionamento continuo, 

com aquela convivência continua do casal, onde a fidelidade mútua pelos menos o 

que aparente, no qual ambos se apresentam na sociedade como namorados, 

frequenta festas juntos, jantares e eventos entre os amigos e familiares.  

O relacionamento que ostenta apenas contornos de um namoro, 

ainda que duradouro, sem atender aos requisitos do art. 1.725, não caracteriza união 

estável. (Apelação Cível Nº 70065420762, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). 

De acordo entendimento, da Apelação Cível (TJRS 70034815902, rel. 

Claudir Fidelis Faccenda) a caracterização da união estável é imprescindível a 

existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo 

de constituir família, sem atender aos requisitos não caracteriza união estável.   

A lei 9.278/96 teve maior campo de abrangência para o 

reconhecimento da união estável. Esta lei não quantificou prazo de convivência e 

admitiu as relações entre pessoas separadas de fato.  

Além de fixar a competência das varas de família para o julgamento 

dos litígios, reconheceu o direito real de habitação, participação de cada parceiro para 

a partilha igualitária dos bens de acordo com Dias (2015, p. 240). Nesse mesmo 

sentido, segue a Apelação Cível, sétima câmara cível, Tribunal de Rio Grande do Sul. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 
CUMULADA COM SEPARAÇÃO E ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL. 
REQUISITOS. Para a caracterização da união estável é imprescindível a 
existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com 
objetivo de constituir família. (Apelação Cível Nº 70065420762, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, 
Julgado em (04/11/2015). Processo: AC 7006542062; Relator (a): Jorge Luís 
Dall´Agnol; Julgamento: 04\11\2015; Órgão Julgador: Sétima Câmara Cível; 
Publicação: Diário da Justiça do dia 05\11\2015. 

 

A união estável é importante deixar claro que ele é considerado uma 

entidade familiar, como prevê o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, ou 

seja, o patrimônio adquirido onerosamente no período em que reconhecida união 

estável deve ser dividido igualitariamente entre o casal. (Apelação Cível 

nº70065420762).  

No caso do namoro qualificado ele não tem nenhum efeito jurídico, ou 

seja, a pessoa não tem direito a herança ou a possibilidade de partinha de bens, mas 

o que acontece com frequência é a busca por indenização, referente aos gastos feitos 

com os preparativos do casamento que se frustrou. Dias (2015, p.95). 
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Com término do namoro ou noivado, a pessoa se sentir lesada, cabe 

a busca por uma indenização de danos materiais, nestes casos a decisão será na 

vara cível, e não na vara família. “Como se tratava de uma promessa de realizar um 

negócio jurídico, tal qual uma promessa de contratar, ou seja, promessa de casamento 

ensejava direito de indenização a ser resolvida por perdas e danos em caso de 

inadimplemento”. Conforme Dias (2015, p.95). 

A indenização somente surgiria se restasse caracterizado um ato 

ilícito de extrema gravidade, pois sentimentos que aproximam e vinculam homem e 

mulher por vezes se transforma e até mesmo acabam, nem sempre havendo um justo 

motivo para explicar seu fim. (TJRS, Apelação Cível n. 70008220634). 

A dor do término das relações pessoais acaba gerando a mágoa, a 

sensação de perda e abandono, entre outros sentimentos, são custos da seara do 

humano. Porém, a simples dor moral resultante do término, não é indenizável. (TJRS, 

Apelação Cível n. 70008220634). 

 Ou seja, não estando caracterizado qualquer instituto jurídico 

reconhecido pelas normas de direito de família, o pedido de indenização deverá ser 

analisado em ação própria, a partir das regras e princípios gerais da Teoria da 

Responsabilidade Civil. (TJRS, Apelação Cível n. 70008220634). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com a evolução do casamento houve mudanças para os dias atuais, 

porque hoje os relacionamentos não são duradouros como os de antes, e por muitas 

vezes eles são momentâneos e passageiros, por isto acabou-se gerando uma grande 

dificuldade para ser reconhecido judicialmente. 

Nesta sociedade moderna, alguns costumes e valores foram 

alterados, como o namoro, pois os namoros atuais estão se tornando meramente 

encontros casuais sem compromissos e sem cobranças nas relações, e em muitos 

casos permite a prática sexual, por isto, estas relações modernas precisam ser 

esclarecidas por um novo entendimento. 
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 E para diferenciar a união estável do namoro qualificado, é preciso 

que seja apreciado cada caso específico, sendo fundamental que tenha todos os 

requisitos necessários para o reconhecimento da união. 

 Pois, aparentemente os dois se identificam se bastante, ou seja, a 

diferença da união estável e o namoro qualificado, esta basicamente no 

preenchimento dos requisitos. 

 È importante deixar claro que a união estável é considerada uma 

entidade familiar, por isto tem efeito jurídico, havendo, assim, divisão de bens, direito 

a obrigação de pagar alimentos, dependendo do caso e divisão de patrimônio. No 

caso do namoro qualificado ele não tem nenhum efeito jurídico não há consequências 

jurídicas. 

Portanto, em análise a viabilidade deste estudo pode se concluir que 

cabe ao poder Judiciário, analisar os direitos destes relacionamentos através das 

jurisprudências e doutrinas, pois, o direito e a Justiça esta tentado a cada momento 

adaptando se a estes novas formas de relacionamentos, criados pela sociedade 

moderna e com isto percebem se a necessidade de evolução do direito. 
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VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA PESSOA IDOSA NA CIDADE DE 

ANÁPOLIS-GO 

INTRA-FAMILY VIOLENCE AGAINST ELDERLY IN THE CITY OF ANAPOLIS-GO 

Elidio Costa e Silva37 
Alecssando Regal Dutra 38 

 
 

Resumo 
Este artigo tem por finalidade abordar a questão da violência intrafamiliar contra idoso, 

o qual não pode ser definido apenas com agressões físicas, mas também por 

omissões, ações que prejudiquem a integridade física, emocional da vítima. Por ser 

um fenômeno histórico, é apontado como crime na Constituição Federal de 1988, e 

no Estatuto do Idoso de 2003, visa tem na proteção jurídica atribuída ao idoso, que na 

atualidade está melhor que no século passado, ampara principalmente pelo Estatuto 

do Idoso atribuindo-lhe o valor social e constitucional devido a estas pessoas. 

Objetiva-se com este trabalho verificar a eficácia do Estatuto do idoso na proteção de 

seus direitos, em caso de violência intrafamiliar na cidade de Anápolis-GO. Também 

analisar situações em que se configura violência contra a pessoa idosa, no âmbito 

familiar, mediante o entendimento doutrinário e jurisprudencial; verificar as possíveis 

interferências da violência contra o idoso no meio social; e relatar as consequências 

da violência contra o idoso segundo o Estatuto. Metodologicamente o trabalho 

consiste em estudo bibliográfico e documental junto a Secretaria Municipal de Saúde 

e Secretaria de Segurança Pública, bem como pareceres jurisprudenciais. Pode-se 

concluir que existem esforços nacionais e internacionais que visam coibir a violência 

familiar contra o idoso. Porém, enquanto não houver uma conscientização da 

população no sentido de tratar de maneira digna o mais velho e das autoridades em 

procurar a criação de meios eficientes para evitar a prática desta infração penal o ser 

humano de maior idade ficará a mercê de sofrer violência doméstica. 

Palavras-chave: Idoso. Violência Intrafamiliar. Direitos. Família. 

Abstract 

This article aims to address the issue of domestic violence against the elderly, which 

can not be defined only physical attacks, but also omissions, actions that harm the 

physical, emotional victim. As a historical phenomenon, is appointed as a crime in the 

Federal Constitution of 1988 and the Statute of the 2003 elderly, aims to have the legal 
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protection given to the elderly, which today is better than in the last century, shelters 

mainly for the Elderly assigning HIM social and constitutional value because of these 

people. Objective of this work was to verify the efficacy of the Elderly Statute in 

protecting their rights in cases of domestic violence in the city of Anapolis-GO. Also 

analyze situations which constitutes violence against the elderly person in the family, 

by the doctrinal and jurisprudential understanding; check for any interferences of 

violence against the elderly in the social environment; and report on the consequences 

of violence against the elderly under the Statute. Methodologically the work consists 

of bibliographic and documentary study with the City Department of Health and 

Department of Public Safety and jurisprudential opinions. It can be concluded that 

there are national and international efforts to curb domestic violence against the 

elderly. But while there is no public awareness in order to treat with dignity the oldest 

and authorities to seek the creation of efficient means to prevent the practice of this 

criminal offense human of full age be will be at the mercy of suffering domestic 

violence. 

Keywords: Elderly. Intra-family Violence. Rights. Family. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de uma reflexão acerca da violência intrafamiliar contra a 

pessoa idosa, sendo o fenômeno violência considerada como um fenômeno sócio 

histórico, que se apresenta de maneiras diferentes, dependendo da sua cultura e local, 

enfatizando a violência familiar, que se acentua gradativamente nos dias atuais. 

Destaca-se nessa reflexão o processo de envelhecimento robusto pelo qual passa a 

sociedade brasileira, posto que a complexidade do envelhecimento representa um 

desafio para muitos setores da sociedade civil, instituições públicas, que precisam se 

preparar para receber essa população idosa de um futuro cada vez mais próximo.  

O envelhecimento traz em seu seio questões diversificadas, que 

refletem tanto na sociedade em geral, como na esfera familiar. De acordo com Silva e 

Lacerda (2007), estima-se que na segunda metade deste milênio existirá mais de 31 

milhões de pessoas com idade acima de 60 anos no país, o que deixará o Brasil com 

a sexta população mais envelhecida do planeta.  

Nesse cenário têm sido crescentes os casos de denúncia de violência 

contra idosos, em sua maioria ocasionada (a violência) pela própria família, que 

desconhece as variadas facetas do envelhecimento e as garantias legais designadas 

a essa parcela da população. As causas do aumento da violência são diversas e vão 
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desde conflitos interpessoais – índices de vulnerabilidade social, alterações na 

estrutura familiar e suas novas configurações – até a impunidade oficial, omissão do 

poder público ao deixar de cumprir o que está determinado em lei no que diz respeito 

à garantia dos direitos humanos dos idosos (BERGER; CARDOZO, 2013).  

A efetividade das denúncias dentro desse grupo etário possui muitos 

dificultadores pela situação específica em que se encontra essa população, tornando-

se, assim, um alvo fácil, por, na maioria dos casos, depender de seus familiares em 

muitos aspectos, seja nos cuidados da saúde, na dependência financeira ou até 

mesmo pela simples convivência familiar permeada por afetos e mágoas. Ressaltando 

que a violência contra o idoso não se restringe apenas a violência física, mas também 

a outros tipos de violência, não menos dolorosas, como: negligência, violência 

psicológica, abuso financeiro e econômico, abandono e outros.  

Sendo assim, a questão da violência intrafamiliar é vista como um 

assunto delicado que requer atenção e participação do Poder Público para tentar 

solucionar o problema e enfatizar a consciência nacional. Desse modo, esse tipo de 

violência representa uma grave violação dos direitos humanos dessa parcela da 

população. 

O objetivo a ser alcançado neste trabalho é verificar a eficácia do 

Estatuto do Idoso na proteção de seus direitos em casos de violência intrafamiliar na 

cidade de Anápolis-GO. Já os específicos ficam pela necessidade de analisar 

situações em que se configura a violência contra a pessoa idosa, no âmbito familiar, 

mediante o entendimento doutrinário e jurisprudencial; também verificar as possíveis 

interferências da violência contra o idoso no meio social; e ao final relatar as 

consequências da violência contra o idoso e o Estatuto do Idoso. 

Por este motivo, que este estudo se faz importante, pois será 

analisada a eficácia deste estatuto, visto que os idosos muitas vezes são vítimas de 

projetos implantados sem qualquer articulação e também por violência doméstica 

praticado na maioria das vezes por familiares. 

 

2. METODOLOGIA 
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Para o desenvolvimento deste artigo foram utilizadas referências 

bibliográficas sobre a questão da violência contra a pessoa idosa em âmbito familiar, 

com buscas em jurisprudências e doutrinas vigentes no país. Também abordou-se 

questão da área da medicina, saúde, sociologia e psicologia, para elucidar alguns 

itens pertinentes a juntamente com o direito, de forma interdisciplinar. 

O método estatístico foi através de buscas ao tema proposto, em sites 

da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Segurança Pública, com o viés de 

encontrar as informações basilares para se compreender este tipo de violência na 

cidade de Anápolis, GO. 

Assim, pretendeu produzir conhecimento para aplicação prática visto 

que se deve compreender a realidade a partir da interpretação dos fenômenos a 

serem estudados, explorando de modo vasto, para maior conhecimento sobre a 

questão suscitada, além da pesquisa descritiva visando a obtenção de um resultado, 

sem a pretensão de analisar criticamente o tema ou dirimir e esgotar todas as 

questões afetas ao assunto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA: TIPOLOGIA E EXPRESSÕES 

 

Conceituando violência, o termo deriva do latim violentia, ou seja, 

força ou vigor contra qualquer coisa ou ente. Dessa forma, violência é o uso da força 

que resulta ferimentos, tortura ou morte, ou o uso de palavras ou ações que 

machucam as pessoas ou, ainda, abuso do poder (PORTAL EDUCAÇÃO, 2014).  

No tocante a tipologia da violência contra a pessoa idosa, contida no 

Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa (2007, pp. 

126-127), destacam-se os seguintes tipos de violência mais habituais praticados 

contra a população idosa: 

 

a) Negligência: caracterizada pela recusa ou à omissão de cuidados devidos 

e necessários aos idosos por parte dos responsáveis familiares ou 

institucionais; 
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b) Violência Psicológica: corresponde a agressões verbais ou gestuais com 

objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-

los do convívio social; 

c) Abuso Financeiro e Econômico: consiste na exploração imprópria ou ilegal 

dos idosos ou ao uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e 

patrimoniais. Esse tipo de violência ocorre, sobretudo, no âmbito familiar; 

d) Violência Física: caracterizada pelo uso da força física, para forçar os 

idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, 

incapacidade ou morte; 

e) Abandono: consiste na ausência ou deserção dos responsáveis sejam 

governamentais, institucionais ou familiares de prestarem socorro e 

assistência a uma pessoa idosa que necessite de proteção.  

 

Além dessa tipologia, a violência contra os idosos expressa-se de três 

formas de acordo com Minayo (2005, p. 9):  

 

i) Violência social ou estrutural: a base para todos os outros tipos de violência, 

estando ligada as relações sociais e as estruturas econômicas e políticas. 

ii) Violência institucional: caracterizada pela aplicação ou omissão na gestão 

das políticas sociais pelo Estado e pelas instituições de assistência. Existente 

nas instituições, nos abrigos públicos ou privados em que se humilha e 

infantiliza o idoso, em que não se ouve a sua opinião e não se respeita a sua 

autonomia. 

iii) Violência familiar ou interpessoal: refere-se ao ambiente familiar e caracteriza-

se pelas formas de comunicação e de interação cotidiana. A violência familiar e 

doméstica ocorre nas relações interpessoais, onde existe concomitantemente 

uma cumplicidade, que se impõe pelo imaginário e simbolismo de confiança 

entre vítima e agressor, e pelo medo causado pelo autoritarismo do agressor, 

perpassado por chantagens, ameaças e dependência afetiva, física por parte dos 

idosos.  

 

Assim, a violência contra a população idosa se expressa em termos 

gerais dessas três formas e está presente em todas as relações sociais, 

caracterizando-se pela relação entre um agressor e um agredido. Nesse debate faz-

se necessário diferenciar as “causas externas” da “violência”, as quais os idosos estão 

vulneráveis, pois segundo Minayo (2005, p.13), possuem conceitos diferentes. Sendo 

a primeira caracterizada pelos resultados das “agressões e dos acidentes, dos 

traumas e das violências”, já a violência consiste nos  

 

[...] processos e às relações sociais interpessoais, de grupos, de classes, de 

gênero, ou objetivadas em instituições, quando empregam diferentes formas, 

métodos e meios de aniquilamento de outrem, ou de sua coação direta ou 

indireta, causando-lhes danos físicos, mentais e morais (MINAYO, 2005, p. 13).  
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Dentre as tipologias de violência apresentadas mais comuns estão os 

maus-tratos e abusos enquanto formas de violência contra os idosos, que podem 

sofrer mais de um tipo de maus tratos (físico, emocional, sexual e financeiro).  

No próximo tópico será abordado a questão da violência familiar, pois 

esta é considerada um problema social de grande magnitude que atinge toda a 

sociedade, afetando, de forma continuada, principalmente as parcelas mais 

vulneráveis da sociedade, onde se encontram os idosos. Focaremos nossa reflexão 

no campo da violência familiar, ou intrafamiliar como é abordada em alguns 

documentos oficiais de domínio público, vez que chama-nos atenção o fato de ser a 

teia familiar contraditoriamente o espaço onde encontram-se os maiores agressores. 

 

3.2 COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO: LEGISLAÇÃO 

 

3.2.1 Constituição Federal 

A Constituição Federal de 1988 trouxe alguns artigos exclusivos sobre 

a questão da pessoa idosa. Mesmo não tendo o tema sido abordado em vários artigos, 

os direitos senis tem uma força valorativa ampla, conforme defende José Afonso da 

Silva: “Não foram incluídos no art.6° como espécie de direito social, mas, por certo, 

têm essa natureza”. A primeira menção expressa está contida no capítulo referente 

aos direitos políticos, na qual fica estipulado, no artigo 14, que o alistamento eleitoral 

e o voto são facultativos para os maiores de 70 anos. 

Em seguida, no capítulo referente à Administração Pública, determina 

no artigo 40, § 1°, inciso II, que os servidores públicos deverão ser aposentados, 

compulsoriamente, aos 70 anos de idade. 

Posteriormente, na seção referente à assistência social, a 

Constituição se limita a garantir a concessão de um salário mínimo mensal ao idoso 

que comprovar à ausência de recursos suficientes para prover sua subsistência ou de 

tê-la provida por sua família, nos temos em que dispuser a lei específica. Por fim, 

menciona que um dos objetivos da assistência social é, dentre outras, a velhice. 

Após, no Capítulo VII, Título VIII, da Constituição Federal, com a 

denominação: “Da família, da criança, do adolescente e do idoso”, o texto se restringe 

ao idoso em dois artigos, sendo o art. 229: “Os pais têm o dever de assistir, criar e 
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educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais 

na velhice (grifo nosso), carência ou enfermidade.”, e no artigo 230, §§1° e 2°: 

 

Artigo 230: “A família, a sociedade, e o Estado têm o dever de amparar as 

pessoas idosas (grifo nosso), assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 

direito à vida. 

§1° Os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmente em seus lares. 

§2° Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos 

transportes coletivos urbanos. 

 

A doutrina é unânime ao afirmar que os direitos descritos na 

Constituição Federal de 1988, como sendo exclusivos aos idosos não excluem os 

demais destinados à pessoa humana e que também estão previstos no texto 

constitucional (KUSANO, 2010). 

Deste modo, os direitos específicos do idoso são tidos como 

complemento aos demais previstos a qualquer ser humano, visto a necessidade que 

se tem atualmente em garantir ao povo ancião uma maior proteção do Estado, 

garantindo-lhes a dignidade, sem discriminação de raça, cor ou idade. 

A violência doméstica muitas vezes é praticada no ambiente familiar 

por parentes, curadores ou por cuidadores do idoso, enquanto que a violência social 

é identificada pelas ações de discriminações e preconceitos por parte da sociedade 

ou de instituições privadas ou públicas. 

Segundo Souza (2004) a violência doméstica ou intrafamiliar pode-se 

afirmar que é toda e qualquer ação ou omissão que restringe a dignidade, o respeito, 

a liberdade, a integridade física e psicológica e o pleno desenvolvimento por parte de 

um membro familiar. A pessoa que pratica essa agressão pode ser da família, como 

parente ou pessoa que exerce a função parental sem haver laços sanguíneos. A 

violência doméstica pode acontecer dentro ou fora do ambiente familiar. 

Na verdade o entendimento sobre a violência contra a pessoa idosa 

é devido a todos os argumentos juntos: questões sociais, econômicas, culturais e de 

saúde que compõem o universo do meio familiar e social por não saberem como agir 

ou refletir sobre tais aspectos quando se tratam de idoso. 

Assim, Goldani (2004) assevera: 
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Uma interpretação convencional sustenta que o contrato intergeracional entre 

os membros da família é mantido por um conjunto de fatores, como laços de 

afeto, sentimentos de reciprocidade sobre a vida, poderosos incentivos 

econômicos ou sanções negativas, e amplos valores culturais. Os 

sentimentos de afeto e a obrigação ou a promessa de benefícios econômicos 

são fatores que asseguram o contrato informal entre as gerações, mas as 

outras variáveis também contribuem. Recursos limitados e a ausência de 

filhos são, talvez, as razões mais importantes para explicar por que as 

pessoas idosas com algum tipo de deficiência podem ser 

negligenciadas,esquecidas, ou mesmo abandonadas. Então, sob algumas 

circunstâncias, o contrato pode falhar, como, por exemplo, na ausência dos 

filhos. Nas sociedades onde os direitos de posse existem, a ausência da 

propriedade também pode conduzir à negligência. Fonner (1998) ressalta, 

porém, que o que pode parecer negligência ou abandono na perspectiva 

ocidental pode, preferivelmente, ser um complemento do contrato social 

dentro de um dado contexto cultural. (GOLDANI, 2004, p. 228). 

 

As consequências decorrentes da violência causada por familiares 

são irreparáveis e geram na maioria dos casos medo, depressão, traumas, 

sentimentos de perda, culpa e de exclusão. O idoso tende a viver com sofrimentos e 

renega à convivência social. 

A Lei 10.741/03 que regula o Estatuto do Idoso oferece punições para 

os agressores cuja pena máxima privativa de liberdade é de até 4 (quatro) anos como 

expõe os artigos 94 e 95 da presente Lei: 

 

Art. 94 – Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxime privativa de 

liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica- se o procedimento previsto 

na lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente, no que 

couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. 

Art. 95 – Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública 

incondicionada, não lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal. 

(BRASIL, Lei nº10.741, de 1 de outubro de 2003). 

 

O Estatuto do Idoso estabeleceu em seus artigos 96 a 108, punições 

para crimes contra o idoso, cujas sanções variam de reclusão a detenção mais multa, 

assim é considerado crime: discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu 

acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por 

qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo 

de idade; deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco 

pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua 

assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de 

autoridade pública. 



SILVA, E.C.; DUTRA, A.R.. Violência intrafamiliar contra pessoa idosa na Cidade de Anápolis... 

195 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VII. Número 1. Ano 4 – 2017/1 - ISSN 2358-6079 

Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa 

permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando 

obrigado por lei ou mandado; expor a perigo a integridade e a saúde, física ou 

psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou 

privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou 

sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado; deixar de cumprir, retardar ou 

frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que 

for parte ou interveniente o idoso (LUZ, 2009). 

Está elencado ainda, dentre os crimes previsto em lei: apropriar-se de 

ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-

lhes aplicação diversa da de sua finalidade; negar o acolhimento ou a permanência 

do idoso, como abrigado, por recusa deste em outorgar procuração à entidade de 

atendimento; reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, 

proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de 

assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida (BARROS, 2010). 

O ato de exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, 

informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso também é 

crime; induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração 

para fins de administração de bens ou deles dispor livremente; coagir, de qualquer 

modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração; lavrar ato notarial que 

envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação 

legal (LIMA FILHO; SARMIENTO, 2011). 

Assim, conforme Chaves e Costa (2005) os direitos dos idosos têm 

como proteção o Poder Público que organiza e gesta políticas de atendimento ao 

idoso em seus Conselhos Federais, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal e 

dentre os órgãos públicos que defendem e garantem a proteção dos mesmos, pode-

se citar o Ministério Público, a Defensoria, os Conselhos Municipal, Estadual e 

Nacional do Idoso e as Delegacias, tudo previsto nos arts. 48 a 51 do Estatuto do 

Idoso. 

Ressalta-se, porém, que em se tratando de violência doméstica, hoje 

considerada maior índice de agressão, se faz necessário a criação de políticas 

públicas, onde se mencione a necessidade de se implantar e efetivar diretrizes que 

assegurem nos âmbito social e familiar os direitos dos idosos para amenizar a 
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violência contra os mesmos que aumenta constantemente em todo o país como prevê 

a Lei de nº 8.842/94 que regula a Política Nacional do Idoso, assim, como também 

Estatuto do Idoso em seus arts. 44 e 45, inciso I, está previsto as medidas específicas 

de Proteção a pessoa idosa e da política de atendimento ao idoso em seu art 47, 

incisos I, II, III e V (BRASIL, 1994): 

Art. 44 – A medidas de proteção ao idoso previstas nesta Lei poderão ser 

aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a 

que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Art. 45 – Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério 

Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, 

dentre outras, seguintes medidas: 

I – encaminham ento à família ou curador, mediante termo de 

responsabilidade. 

[...] 

Art. 47 - São linhas de ação da política de atendimento: 

I – políticas sociais básicas, previstas na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 

II – de políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para 

aqueles que necessitarem; 

III – serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de 

negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

[...] 

V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos.  

 

Logo, fica demonstrado que o Poder Público tem investido em 

projetos sociais e trabalhos comunitários com a intenção de buscar a atenção da 

família para garantir a dignidade da pessoa idosa na convivência social e também 

familiar, conscientizado os próprios familiares para banir os maus-tratos e abusos dos 

direitos do idoso.  

Esta força tarefa tem buscado desenvolver na área da defesa e 

proteção aos Direitos Sociais, acolhimento e atendimento psicossocial ao idoso e sua 

família para o enfrentamento e a prevenção da violência. 

Em detrimento a favor do idoso quanto a agressões sofridas, abaixo 

jurisprudências à respeito, na cidade de Anápolis-GO. 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELAÇÃO DOS EXTRATOS DO DIA: 12/02/2015 

NR. NOTAS : 18 COMARCA DE ANAPOLIS ESCRIVANIA : 3A VARA 

CRIMINAL ESCRIVÃO (Ã) : MARIA JOSE SANDRE NAGHETTINI JUIZ DE 

DIREITO : EDNA MARIA RAMOS DA HORA. 

O DA LEI PENAL, MOTIVO PELO QUAL A PRISÃO FICA MANTIDA ATE 

QUE SE JA TRANSFERIDO PARA O ESTABELECIMENTO PENAL 

COMPETENTE, QUAL SEJA, PENITENCIARIA DE SEGURANÇA MAXIMA. 

ADEMAIS, SUA PENA DEVERA SER SOMADA A OUTRAS EXISTENTES. 

DEFICIENCIA ESTATAL. O CONDENADO DEVE CUMPRIR A PENA NA 

FORMA ESTABELECIDA NESTA SENTENCA. CASO USUFRUA DE 

BENESSES POR AUSENCIA DE INFRA-ESTRUTURA ESTATAL, AS 
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VITIMA S DEVERAO SER INDENIZADA PELA FALTA DE JUSTIÇA, POIS 

O ESTADO TEM O MONOPOLIO E NAO A ESTA FORNECENDO DE 

ACORDO COM A LEI ESTABELECIDA, MOTIVO PELO QUAL 

REPRESENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO NESTE SENTIDO. O 

RACIOCINIO E SIMPLES, DA MESMA FORMA QUE O CONDENADO 

DEVERIA SER INDENIZADO CASO CUMPRISSE PENA DE FORMA MAIS 

GRAVOSA QUE A ESTIPULADA, AS VITIMAS DEVEM SER INDENIZADAS 

CASO TENHA BENESSES PELA FALTA DE INFRAESTRUTURA, PARA 

MANTER EQUILIBRADA A BALANCA DA JUSTIÇA, SOB PENA DE UM 

ESTADO INJUSTO E FOMENTADOR DA IMPUNIDADE. NO MAIS, 

DEVERA CUMPRIR A PENA NOS MOLDES AQUI ESTIPULADOS, JUNTO 

AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. V DISPOSICOES GERAIS:  

P. R. I. NADA PENDENTE, AO ARQUIVO, COM AS BAIXAS DE PRAXE. 
ANAPOLIS, 5 DE FEVEREIRO DE 2015 JUIZ DE DIREITO MATEUS 
MILHOMEM DE SOUSA 

 

Mesmo com os avanços na devesa dos idosos, ainda há muito a ser 

visto, pois, não somente as leis conseguem inibir os agressores, sejam eles, dentro 

da própria família ou fora. Existindo muito a questão da segregação de que o idoso 

não é produtivo, ele só atrapalha, esquecendo estas pessoas que em alguns países 

eles são estimados e com grande sabedoria orientam os mais jovens. 

 

3.3 REALIDADE DA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NO MUNICÍPIO DE 

ANÁPOLIS-GO 

 

Assim como existe a prática de maus tratos contra as crianças, 

também ocorre tal fato com os idosos, mas com menor visibilidade. Análogo ainda a 

violência em face do menor, o destrato contra o idoso no Brasil costuma vir de onde 

menos se espera, ou seja, do próprio seio familiar. É cada vez mais comum que os 

maus tratos contra a pessoa idosa partam de filhos, netos, noras e cuidadores 

profissionais contratados para o fim de bem servi-los. 

Em Goiás a realidade não é diferente. O idoso vem sofrendo cada vez 

mais com a violência, por isso o Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Mulher, 

do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, Direitos Humanos e do Trabalho 

(Secretaria Cidadã), tem se preocupado com a questão.  

Em parceria com as entidades do setor, a Secretaria Cidadã vem 

trabalhando no sentido de promover efetivamente a inclusão social do idoso, 

oferecendo condições que garantam o exercício pleno da cidadania na velhice. Para 

combater a violência contra o idoso, o Governo de Goiás criou duas delegacias 
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especializadas uma em Anápolis e outra Goiânia. A secretaria também desenvolve 

ações de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. 

A Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso de Anápolis, 

instituída em maio de 2013, foi a primeira a ser criada no Estado de Goiás. Desde 

então já registrou mais de sete mil atendimentos, onde menos de 3% se 

transformaram em inquérito, o que evidencia a dificuldade em combater esse tipo de 

atentado contra a dignidade humana. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos 

anotou 426 denúncias graves contra idosos em 2014 em Goiás, com a grande maioria 

dos casos (74%) tendo origem dentro da própria casa da vítima (GOIÁS, 2015).  

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional de 

Prevenção à Violência à Pessoa Idoso apontam que as principais formas da violência 

contra o idoso têm características psicológicas, físicas e financeiras. O convívio de 

idosos com dependentes químicos é muito comum, principalmente os filhos e netos, 

que se apoderam da aposentadoria ou pensão da pessoa idosa, utilizando para outros 

fins, deixando o idoso à margem da miséria. A discriminação contra a pessoa idosa é 

a principal causa dos maus tratos. Sua perda de poder e a relação familiar com seus 

algozes fazem com que os maus tratos a idosos fiquem ocultos (ALVES, 2012). 

Em Goiás, a Secretaria Cidadã vem tentando combater esse 

problema social criando e mantendo uma rede de atendimento, acolhimento e 

orientação ao idoso. A secretaria possui uma gerência específica para a pessoa idosa, 

que desenvolve diversas atividades de promoção e defesa dos direitos do idoso 

(GOIÁS, 2015).  

As principais atividades realizadas pela secretaria em prol do cidadão 

maior de 60 anos em Goiás estão concentradas no Centro de Referência em 

Convivência da Pessoa Idosa e na Casa do Idoso, na Vila Mutirão em Goiânia. É onde 

o idoso e a idosa encontram carinho e atenção em diversas atividades de 

entretenimento, orientação para a saúde e integração sociocultural. 

 

3.4 REALIDADE DA DELEGACIA DO IDOSO EM ANÁPOLIS-GO 

Em entrevista cedida pelo delegado Manoel Vanderic Filho a 

“Redação 24 horas” em 2015, retrata as condições desta instituição. O digníssimo 

delegado informou que esta delegacia só existe com a colaboração de políticos, pois 

se não fossem os mesmos já teriam fechado as portas. Ela ainda cita que são cedidos 

estágios através do programa do legislativo. Outro que cede servidor municipal para 
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a Polícia Civil e o prefeito João Gomes do PT, e ainda conta com a colaboração da 

vereadora Mirian Garcia do PSDB e dos deputados federais Rubens Otoni do PT e 

Alexandre Baldy do PSDB (REDAÇÃO 24 HORAS, 2015). 

Em entrevista obtida pela Redação 24 Horas (2015), junto ao 

delegado da Delegacia do Idoso, informou que em 2013 houveram em média 10 

denúncias por dias, hoje são realizadas ocorrências em mais de 20 diariamente, entre 

as denúncias as mais vistas são: agressões graves, abandono de idoso, cárcere 

privado, subtração de aposentadoria, entre outras denúncias (REDAÇÃO 24 HORAS, 

2015). 

Quando da inauguração da delegacia e início de suas atividades, 

estavam disponíveis três escrivães, atualmente são apenas dois. Esta delegacia e 

responsável pela cobertura de 48 bairros da cidade, e ainda atende a Delegacia da 

Pessoa com Deficiência Física e Mental (REDAÇÃO 24 HORAS, 2015). 

Estatisticamente reportando em 2013 em Anápolis computava-se uma 

média de 500 ocorrências por ano relacionadas a crimes contra idosos. Já em 2015 

esse número passou para 2,5 mil com a criação da delegacia especializada ao idoso. 

O que se viu foi que não houve um crescimento na violência, mas sim, uma demanda 

invisível para as autoridades de segurança pública, pois com a delegacia as pessoas 

passaram a fazer denúncias (REDAÇÃO 24 HORAS, 2015). 

 

4. CONCLUSÃO 
 

A violência contra a pessoal idoso pessoa idosa tem chamado a atenção 

cada vez mais da política internacional, visto que em todo o mundo existem relatos de um 

aumento significante no que tange a este tipo de crime, principalmente dentro do ceio familiar 

que deveriam resguardar e proteger estas pessoas.  

Com a necessidade cada vez maior de proteger e procurar uma maior 

atenção para o tema violência contra o idoso, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a 

Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa do Dia Mundial de 

Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, instituída em 2006, onde o objetivo é 

promover o debate e a consciência social e política para a existência da violência contra a 

pessoa idosa e, simultaneamente, disseminar a ideia de não aceitá-la como normal, buscando 

demonstrar e orientar que somos todos responsáveis socialmente por estes indivíduos em 

sua longevidade. 
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Em Goiás o crescimento dessa violência também vem ocorrendo, por isso o 

Governo, também procurou instituir meios para dar efetividade no combate a esta tipo de 

crime. Além da criação de políticas públicas sociais, foi de extrema importância para o Estado 

e mais especificamente para o município de Anápolis, a criação da Delegacia Especializada 

no Atendimento ao Idoso, instituída em maio de 2013, sendo esta a primeira inaugurada no 

Estado de Goiás.  

Neste sentido, se constata que apesar de haverem esforços nacionais e 

internacionais que visam combater a violência familiar contra o idoso, a sociedade e o poder 

público ainda estão longe de chegar a uma solução eficaz para o problema. 

Assim, enquanto não houver uma conscientização da população no sentido 

de tratar de maneira digna o seu idoso e das autoridades em procurar a criação de meios 

eficientes para coibir tal infração penal, o ser humano de maior idade ficará a mercê de sofrer 

violência doméstica. 
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AS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA EM UM BANCO 

MÚLTIPLO NA CIDADE DE COIÂNIA 

THE PERSON LOAN TERMS PHYSICS ON A BENCH IN MULTIPLE COIÂNIA CITY 
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Tânia Maria De Andrade40 
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Leandro Ilídio Da Silva42 

 

RESUMO: teve-se com este artigo o objetivo de analisar as modalidades de 

empréstimos oferecidas por um banco múltiplo na cidade de Goiânia. A metodologia 

utilizada para alcance dos objetivos propostos por essa pesquisa ocorreu por meio de 

uma abordagem qualitativa, de natureza reflexiva em consonância com pesquisa 

documental e análise de dados. Em relação à pesquisa documental, esta se referiu 

apenas aos arquivos de clientes que solicitaram empréstimos bancários no período 

de janeiro à dezembro de 2015. Conforme levantamento, os resultados identificaram 

que a instituição bancária oferece diversas opções de empréstimos para pessoas 

físicas. Em cada uma dessas modalidades existem diferenças de juros e seus prazos 

para pagamentos apresentam semelhanças. Com relação às pessoas que mais 

utilizam desses recursos, a pesquisa também revelou perfis homogêneos 

considerando faixa etária, grau de escolaridade e renda familiar, simultâneo a todos 

os outros solicitantes no período pesquisado. 

Palavras-Chaves: Consignação Bancária. Gestão Financeira. Recursos de 

Terceiros. 

ABSTRACT: We had with this article to analyze the terms of loans offered by a 
commercial bank in the city of Goiania. The methodology used to achieve the 
objectives proposed by this research was through a qualitative approach, reflective 
nature in line with documentary research and data analysis. Regarding the 
documentary research, this referred only to client files that have requested bank loans 
from January to December 2015. According to a survey, the results found that the bank 
offers various lending options for individuals. In each of these modes there are 
differences of interest and deadlines for payments have similarities. With respect to 
the people who use these resources, the survey also revealed homogeneous profiles 
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considering age, education level and family income, simultaneously to all other 
applicants in the period surveyed. 
Key Words: Consignment Bank. Financial Management. Asset. 

1 INTRODUÇÃO 

O cenário atual vem demonstrando uma economia abalada por 

diversas crises financeiras. Pessoas físicas sentem-se obrigadas a recorrerem a 

recursos de terceiros para tentar equilibrar suas contas e com isso manter-se atuante 

frente às diversidades financeiras que lhe são impostas (FORTUNA, 2010). 

Diante desta realidade as modalidades de empréstimos, apresentam-

se como uma alternativa significativa para que as pessoas físicas encontrem recursos 

financeiros que possam servir de apoio para sua sobrevivência neste contexto de 

economias globalizadas e mercado financeiro flutuante (HOJI, 2012). 

O mercado financeiro por sua vez, tem por objetivo subsidiar o 

desenvolvimento econômico por meio da distribuição de recursos financeiros, por 

diversas modalidades de concessão de crédito à pessoa física, e por meio de 

empréstimos e/ou financiamento às empresas (GITMAN, 2010). 

Para Assaf Neto (2010), empréstimos é uma modalidade de crédito 

transferida aos mutuários (devedor) pelas instituições financeiras, acrescidos de juros 

sob a responsabilidade de sanar o valor emprestado em determinados prazos 

estabelecidos entre os agentes tomadores desses recursos e as instituições 

financiadoras. 

Financiamentos, conforme o autor, diferenciam-se pelo tipo de 

operação executada nesta modalidade, ou seja, neste caso os recursos são 

adquiridos mediante contratos acordados, somente para a aquisição de investimentos 

específicos com a finalidade de obter retornos no longo prazo (PADOVEZE, 2010). 

Conforme estes apontamentos, levanta-se com esta pesquisa a 

seguinte problemática: quais são os tipos e as características de empréstimos 

oferecidos para pessoa física por um banco múltiplo na cidade de Goiânia/GO? 

Como objetivo geral, propõe-se com esta pesquisa analisar as 

particularidades das modalidades de empréstimos oferecidas por um banco múltiplo 

na cidade de Goiânia. E como objetivos específicos: descrever os tipos de 

empréstimos oferecidos e os juros inseridos em cada modalidade; identificar quais 

são os prazos mais utilizados de acordo com a conveniência de cada cliente e 

caracterizar o perfil dos clientes que utilizam empréstimos bancários. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para atender aos objetivos propostos nesta pesquisa, foi utilizado o 

método de trabalho científico, o qual é um método de procedimento formal com 

pensamento reflexivo que requerem tratamento cientifico e se constituem no caminho 

para se conhecer verdades parciais (MARCONI & LAKATOS, 2010). 

Como instrumento de coleta de dados, inicialmente foi utilizado a 

pesquisa documental como aquela que se refere a todos os documentos de arquivos, 

de registros como cartas, memorandos, relatórios, documentos de cartórios e 

correspondência pessoal. Por meio desta abordagem, pretendeu-se levantar todos os 

arquivos referentes aos tipos de empréstimos praticados por um banco múltiplo na 

cidade de Goiânia (MARTINS & THEÓPHILO, 2009). 

Cabe ressaltar, que a documentação levantada corresponde apenas 

às transações de empréstimos ou financiamentos que os clientes do banco têm 

solicitaram no período de janeiro a dezembro de 2015, neste caso, caracterizando-se 

também em pesquisa longitudinal (GIL, 2010 YIN, 2010).  

Concomitantemente a isto, outro método de abordagem cientifica 

utilizado foi a pesquisa qualitativa, que conforme aponta Gil (2010), caracteriza-se 

pela interpretação de fatos e fenômenos que surgem nas organizações e necessitam 

de analises reflexivas e interpretativas mediante as amostragens intencionais. 

Ao pesquisador cabe ainda, extrair a significação dos dados 

possibilitando o sentido dos resultados encontrados nesta pesquisa e inferindo suas 

correlações com a teoria subtraída (GIL, 2010). 

A pesquisa foi realizada em um banco particular situado na cidade de 

Goiânia, o qual não permitiu a divulgação da sua razão social. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O mercado de crédito tem por finalidade oferecer créditos financeiros 

e operações de empréstimos a médio e longo prazo. Quando uma pessoa física 

necessita contrair empréstimo bancário, ela recorre a este tipo de mercado. 

Consolida-se a este segmento, seu papel de suprir necessidades de caixa, capitalizar 

os investimentos em ativos permanentes e proporcionar aos tomadores desses 

recursos, condições econômicas para favorecer economias em escalas. 
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Mediante conversas com diretores e análise documental das 

transações de empréstimos no período estudado, verificou-se que o banco em estudo 

possui diversas linhas de créditos oferecidas às pessoas físicas e jurídicas com prazos 

semelhantes em cada modalidade. Para o alcance dos objetivos desta pesquisa e 

seus procedimentos metodológicos adotados, este artigo delimitou-se em descrever 

as modalidades de empréstimos a pessoa física e suas vantagens. Segundo os 

entrevistados, a finalidade dessas operações é injetar recursos financeiros para o 

desenvolvimento local, capitalizando pequenos investidores. 

Os resultados dessa pesquisa revelaram que o banco possui as 

modalidades de empréstimos para pessoa física, conforme consta no quadro 1 a 

seguir: 

 

Tipo de empréstimo Descrição do produto 

CP eletrônico Já é previamente aprovado pelo banco a partir dos 

dados de movimentação da conta corrente e fica 

disponível para acesso em qualquer caixa eletrônico. 

Antecipação de restituição do 

Imposto de Renda 

O interessado deve ser correntista no banco e pode 

solicitar a restituição do imposto de renda que 

possibilita a este correntista a antecipação de crédito. 

Credi Universidade É exclusivo para estudantes universitários, e esta 

modalidade visa oferecer recursos para atender as 

necessidades de compra de livros, materiais diversos 

como: computadores e demais recursos.  

Cheque Especial Master Modalidade de cheque especial com prazo 

diferenciado para pagamento, podendo este ser 

efetuado em até 10 dias sem juros.  

Crédito Consignado Setor 

Privado 

Este tipo de empréstimo, também se diferencia devido 

a pratica de taxas superatrativas, podendo o usuário 

não necessitar de comprovar o uso de crédito pessoal 

e ainda ter o desconto em sua folha de pagamento. 
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Crédito Consignado Setor Público Destino exclusivamente aos servidores públicos, que 

podem solicitar o empréstimo e ter suas parcelas 

também descontadas em folha de pagamento. 

Crédito Consignado INSS Para aposentados e pensionistas, esta modalidade 

destina-se como um beneficio a este público.  

Crédito pessoal com proteção 

premiada 

Empréstimo oferecido com melhores taxas praticadas 

no mercado e com uma serie de vantagens aos 

solicitantes. Os mesmo podem requerer esta 

modalidade de maneira rápida e sem burocracia, e 

ainda escolher qual data para pagamento, melhor se 

encaixa em sua programação.   

Quadro1: Descrição dos tipos de empréstimos disponibilizados na empresa estudada. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Analisando esses dados observa-se uma pequena oferta diversificada 

de serviços financeiros, sendo oferecidos por uma grande instituição bancária que por 

meio destes, buscam contribuir na qualidade de pessoas físicas, o desenvolvimento 

sócio econômico de uma comunidade emergente (FORTUNA, 2010). 

De acordo com levantamento verificou-se que nesses tipos de 

empréstimos, existem taxas de juros diferenciadas por cada modalidade oferecida 

dependendo do tipo de cliente. Em análise documental disponibilizada pela instituição 

bancária, não foi possível identificar as especificidades de juros em cada uma delas, 

as informações repassadas mediante documentos, revelam a diferença entre ambas 

modalidades conforme exposto na Tabela 1. 

 

TIPOS DE EMPRÉSTIMOS 

Modalidades Taxa de juros Prazos para pagamentos 

CP Eletrônico Diferenciada por cliente 12/24/36 meses 

Antecipação de restituição de 

imposto de renda 

Não informada 12 meses 

Credi Universidade Não informada 24/36 meses 
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Cheque Especial Master Não informada 12/24/36 meses 

Crédito Consignado Setor 

Privado 

Diferenciada por cliente  12/24/36/48 meses 

Crédito Consignado Setor 

Público 

Diferenciada por cliente 12/24/36/48/60 meses 

Crédito Consignado INSS Diferenciada por cliente 12/24/36/48/60 meses 

Crédito Pessoal com Proteção 

Premiada 

Diferenciada por cliente 12/24/36 meses 

Tabela 1: Tipos de empréstimos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

O contexto apresentado na Tabela 1 revela que existem diferenças de 

empréstimos em relação às modalidades, taxas de juros e prazos para pagamentos. 

O cliente pessoa física, tem entre as diversas opções o poder de decidir em quais 

destes tipos de empréstimos ele irá aderir. Esta subtração entre modalidades são 

referências para otimizar caixas e proporcionar aos tomadores de recursos, a opção 

de escolher em qual modalidades de empréstimos melhor se encaixa o seu orçamento 

(ASSAF NETO, 2010; BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015). 

Com relação aos prazos mais utilizados de acordo com a 

conveniência de cada cliente e o perfil dos que mais utilizam empréstimos, a pesquisa 

revelou também que estes prazos são de 12 meses, 24, 36, 48 e até 60 meses para 

prazos de pagamentos. Conforme análise documental, identificou-se ainda que estes 

prazos variam conforme a necessidade dos clientes e sua condição para efetuar 

pagamentos com prazos mais estendidos. 

Quanto ao perfil dos clientes que mais utilizaram empréstimos 

bancários no período de janeiro à dezembro de 2015, a pesquisa revelou uma certa 

homogeneidade de clientes com faixa etária entre 18 à 25 anos e 26 à 35 anos, 

homogeneidade grau de escolaridade, ensino: fundamental, médio e superior, e renda 

familiar entre R$ 1.000 à R$ 4.000,00 de acordo com dados expostos na Tabela 2. 

 

Perfil dos Clientes que Utilizam Empréstimos Bancários 
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Período janeiro à 

dezembro de 

2015 

Faixa etária 

 

Grau de escolaridade 

 

Renda familiar Quantidade 

de clientes 

Janeiro 26 à 35 anos Superior 1.000 à 

4.000,00 

7 

Fevereiro 26 à 35 anos Superior 1.000 à 

4.000,00 

7 

Março 18 à 25 anos Fundamental/Médio 1.000 à 

4.000,00 

9 

Abril 26 à 35 anos Superior 1.000 à 

4.000,00 

17 

Maio 18 à 25 anos Superior 1.000 à 

4.000,00 

15 

Junho 18 à 25 anos Fundamental/Médio 1.000 à 

4.000,00 

27 

Julho 26 à 35 anos Superior 1.000 à 

4.000,00 

33 

Agosto 26 à 35 anos Superior 1.000 à 

4.000,00 

25 

Setembro 26 à 35 anos Superior 1.000 à 

4.000,00 

33 

Outubro 26 à 35 anos Fundamental/Médio/Superior 1.000 à 

4.000,00 

33 

Novembro 26 à 35 anos Superior 1.000 à 

4.000,00 

21 

Dezembro 26 à 35 anos Superior 1.000 à 

4.000,00 

21 

Tabela 2: Perfil dos Clientes que Utilizam Empréstimos Bancários. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.     

 

É possível verificar conforme dados citados na Tabela 2 que 

realmente os clientes têm características semelhantes quando solicitam junto a 

instituição financeira, empréstimos bancários. Os dados também revelam certa 
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variação na quantidade de solicitações de empréstimos feitos pelos clientes no 

período de janeiro à dezembro de 2015. Percebe-se um elevado crescimento no 

número de pedidos, a partir do mês de março e oscilação nos meses subseqüentes. 

Analisando os dados apresentados, pode-se inferir conforme os 

resultados encontrados e cruzamento das informações repassadas pelos diretores 

responsáveis por esta instituição bancaria, que os clientes que tomam a decisão de 

utilizar empréstimos bancários, são aqueles que na medida em que vão aumentando 

seu grau de conhecimento, ou seja, clientes que obtém grau de escolaridade superior 

aos demais nestes períodos, recorrem a recursos de terceiros para alavancar suas 

finanças e/ou capitalizar seu caixa para se sentirem parte de uma economia com 

grande força e com desafios de equilíbrio nas contas (RIGO et al., 2010). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

As operações de crédito são efetivamente realizadas por instituições 

bancárias. Os bancos possuem sistemas financeiros capazes de diversificar suas 

ofertas de créditos, distribuir investimentos e fomenta a economia local ao apresentar 

várias modalidades de empréstimos ou financiamento àqueles que necessitam da 

utilização de recursos de terceiros. 

O mercado de crédito conforme o contexto apresentado tem papel 

fundamental na economia por meio da disponibilização de recursos financeiros por 

meio de financiamentos ou empréstimos, estes são considerados como um fator 

determinante para o desenvolvimento nas economias emergentes. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as modalidades de 

empréstimos oferecidas por um banco múltiplo na cidade de Goiânia. 

Os resultados revelaram que a instituição bancária estudada oferece 

diversas opções de empréstimos para pessoas físicas. Em cada uma dessas 

modalidades existem diferenças de juros e seus prazos apresentam semelhanças nos 

períodos para pagamentos. 

Com relação às pessoas que mais utilizam desses recursos, a 

pesquisa também revelou perfis homogêneos sendo possível identificar, faixa etária, 

grau de escolaridade e renda familiar, simultâneo a todos os outros solicitantes no 

período de janeiro à dezembro de 2015.  

Diante do exposto, conclui-se que os objetivos propostos neste estudo 
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foram alcançados por meio do levantamento das informações documentais e 

entrevista com os diretores responsáveis pela área financeira da instituição bancária 

estudada. 
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O EMPODERAMENTO DA MULHER NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

WOMAN'S EMPOWERMENT IN LABOR RELATIONS 
 

Leibson Teixeira Da Silva43 
Ana Valéria de Jesus R Miranda44 

José Moacir dos Santos45 
RESUMO 

Este artigo teve como objetivo mostrar o empoderamento da mulher e as mudanças 
ocorridas com a presença feminina no mercado de trabalho e a forma do direito e sua 
evolução a partir da inserção desta em cargos expressivos da economia, além de 
mostrar quais as leis que a mulher trabalhadora dispõe em benefício próprio, as 
igualdades de homens e mulheres perante as Leis trabalhistas. O tema justifica-se 
pelo fato da mulher ter passado por diversas transformações no cenário cultural e 
trabalhista durante os tempos e é de fundamental importância que se saiba como isso 
ocorreu. A problemática que circunda este tema referencia-se sobre os aspectos 
culturais que fizeram com que a mulher ganhasse espaço na sociedade. O artigo 
também mostra os índices de contratação feminina em altos cargos executivos, e 
como tem sido a aceitação familiar vendo o crescimento financeiro da mulher e sua 
independência. Sobre a metodologia aplicada, o tema abordado utilizou-se de 
conteúdo investigativo, ou seja, pesquisa bibliográfica como livros, artigos, revistas, 
documentos relacionados, leis, normas e jurisprudências. Por fim, sobre os resultados 
obtidos o artigo mostrou que existe uma mudança importante que incluiu a mulher na 
sociedade, não como uma dona de casa, mais sim como uma mulher de capacidade 
de decisão e de competência para exercer funções em grande cargos, e desenvolver 
trabalho diversos, sem que haja preconceito ou julgamento pré-delineado pela 
sociedade em geral. 
Palavras chave: Atribuições. Discriminação. Inserção. Mulher. Trabalho. 

 
ABSTRACT 
This article aims to show the empowerment of women and the changes with the 
presence of women in the labor market and the form of law and its evolution from the 
entry of this in significant positions in the economy, in addition to showing that the laws 
that the woman has working for their own benefit, the equality of women and men in 
the labor laws. The theme is justified by the fact that the woman has undergone several 
transformations in the cultural and labor scenario during the times and is of 
fundamental importance to know how this occurred. The problems surrounding this 
reference to theme on the cultural aspects that made the woman gain space in society. 
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44 Professora Especialista, no Curso de Direito na Faclions. 
45 Professor Especialista, no Curso de Direito na Faclions. 
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The article also shows the female employment rates in senior executive positions, and 
as has been the family acceptance seeing the financial growth of women and their 
independence. On the methodology applied, the issue addressed was used 
investigative content, or literature such as books, articles, magazines, related 
documents, laws, rules and jurisprudence. Finally, on the results of the article showed 
that there is a major change which included women in society, not as a housewife, but 
rather as a woman of decision-making capacity and competence to perform duties in 
great positions, and develop many work without prejudice or pre-judgment outlined by 
society in general. 
Keywords: Assignments. Discrimination. Insertion. Woman. Job. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tema ora proposto se inicia abordando o conceito de 

empoderamento feminino e traz um aparato de informações sobre a mulher e suas 

conquistas trabalhistas, o trabalho da mulher tempos atrás era considerado um 

complemento ao trabalho masculino, apresentando características de intermitência, 

baixa escolaridade e reduzida remuneração (Coelho e Corseuil, 2002).  

O objetivo do artigo é mostrar a evolução feminina no mercado de 

trabalho e as mudanças das Leis que a favorecem. Essa evolução da participação 

da mulher no mercado de trabalho foi indicada como um dos principais pontos para 

a diminuição da desigualdade e pobreza no país, na medida em que teve impacto 

para a renda domiciliar total das famílias brasileiras (Hoffmann e Leone, 2004).  

A problematização do tema está caracterizada no desenvolvimento 

econômico brasileiro, e a pergunta que fica é: A mulher tem influência nos efeitos 

econômicos do país, devido a sua evolução no trabalho? 

O artigo se justifica devido as trasformações sociais e culturais que 

ocorreram no páis com a entrada da mulher no mercado e na participação dela nas 

micro e pequenas empresas, sendo esse formato de negócio uma das principais 

maneiras de inserção feminina no mercado de trabalho.  

Dados do IBGE realizados por CORDEIRO (2011), indicam também 

que a brasileira está entre as 10 mais empreendedoras do mundo, existindo cerca 

de 5,5 milhões de negócios, em estágio inicial, empreendidos por mulheres. Estes 

dados atestam a importância do empreendedorismo feminino no desenvolvimento 

econômico e social do Brasil, posto que tais empresas não só geram empregos 

como, também, promovem a inovação e a autonomia da mulher, abrindo o caminho 

para o alcance da equidade de direitos entre gêneros. 
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O incentivo das empresas também contribui para o alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) como meta global dos países até o ano de 2015. Dentre os 

oito objetivos, definiu-se que a “Igualdade entre os sexos e a autonomia das 

mulheres” é uma das metas a ser perseguida tanto pelos governos quanto pelas 

sociedades signatárias. 

O artigo ainda propõe motivar e assegurar que as mulheres tenham 

voz ativa em todas as instituições de governança, para que possam participar em 

igualdade com os homens no diálogo público e particular nas tomadas de decisão 

e influenciar as decisões que irão determinar o futuro de suas famílias e países. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Sobre a metodologia aplicada na abordagem, utilizou-se de pesquisa 

bibliográfica em livros, artigos, revistas, documentos relacionados, leis, normas e 

jurisprudências. Na obra ‘Metodologia Científica” o autor, Lino Rampazzo, refere-se à 

doutrina metodológica como uma diretriz para uma ação, ou seja, o autor vê a 

metodologia como um meio para um fim. E em suas próprias palavras “são as 

operações que se desenvolvem num clima de objetividade e neutralidade”. 

Quanto ao método e ao procedimento, a pesquisa tem caráter 

dedutivo, utilizando-se de técnicas pelas quais se busca especialmente identificar as 

mudanças ocorridas em favor das mulheres e sua evolução dentro da área do 

trabalho. 

Em relação à tipologia da pesquisa, isto é, segundo a utilização dos 

resultados encontrados, ela é de natureza quantitativa, uma vez que foram realizadas 

pesquisas, sobre esta obra e o tema proposto, com a finalidade de aumentar o 

conhecimento do leitor, direcionando para uma tomada de posição.  

No que se refere o trabalho, o que se fez foi aprofundar o 

conhecimento com relação ao Direito Trabalhista e suas fundamentações 

relacionando-o com o trabalho feminino diante dos tempos. 

O trabalho mostrou mudanças qualitativas ao qual a mulher hoje em 

dia está bem mais inserida nas questões de trabalho, que anteriormente só era 

praticada por homens, Leis foram criadas para garantir os direitos dessas mulheres e 
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hoje o que se vê é uma resposta positiva com relação a evolução de gênero a que as 

mulheres fazem parte. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Durante muito tempo compartilhou-se a visão de que homens e 

mulheres são diferentes entre si e que as diferenças que a sociedade impôs eram 

naturais. Assim, a mulher durante séculos ficou numa condição inferior ao homem, 

como se este fosse o processo natural de definição de seu lugar no mundo. Homens 

e mulheres compartilhavam desta visão, de que o homem é superior, tem mais poder, 

é o que manda, e que a mulher se adapta a esta condição, tendo menos poder, menos 

condições de se virar sozinha, menos conhecimento (COELHO, 2012). 

A diferença de direitos era ignorada e homens e mulheres durante 

séculos estiveram de acordo com essas diferenças. Um dos maiores desafios que 

advêm desta separação fixa de papéis, é que tanto o homem quanto a mulher 

assumiram as diferenças como naturais, biológicas, e a mulher se adaptou a este 

lugar na sociedade, interiorizando uma imagem de si de inferioridade e dependência, 

e o homem a imagem de desempenho e sucesso, num mundo em que ele tem que 

competir com os outros permanentemente para ganhar (BRUSCHINI, 2012). 

A tempos, desde a sua integralidade no ambiente empresarial e 

social, a mulher tem enfrentado obstáculos em sua profissionalização, ela tem 

acumulado mais e mais funções dentro e fora da família. Esta mudança faz com que 

ela se dedique mais do que o sexo oposto, e enfrente uma demanda maior em seus 

afazeres, como a educação de seus filhos, e se torne diariamente mais forte e 

resistente. Porém, a mulher faz e faz, mas não consegue do homem que ele faça sua 

parte na mesma medida (LUNARDI, 2015). 

Porque ela ainda se vê na condição de responsável por cuidar da 

família e cuidar do marido, sustentando uma imagem tradicional de si mesma, ao 

mesmo tempo em que vivencia uma realidade bem diferente no trabalho. A auto 

imagem da mulher continua parecida com a de antes, e ela própria se submete ao que 

a tradição de seu gênero pressupunha (RAMOS, 2015).  

O sentido de empoderamento das mulheres, refere-se pela aquisição 

de poder, conquistado por elas, assumindo formas democráticas, construindo novos 
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mecanismos de responsabilidades coletivas, de tomada de decisões e 

responsabilidades compartidas (BRAZ, 2016). 

Esse empoderamento é também um desafio às relações patriarcais, 

em relação ao poder dominante do homem e a manutenção dos seus privilégios de 

gênero, é uma mudança na dominação tradicional dos homens sobre as mulheres, 

garantindo-lhes a autonomia no que se refere ao controle dos seus corpos, da sua 

sexualidade, do seu direito de ir e vir (BRUSCHINI, 2012). 

Este tema está em constante discussão política e social. Esse debate 

se acalorou muito nos últimos tempos e vai desde a sexualidade até o ambiente 

corporativo. Chegou-se ao ponto, de alguns políticos de renome dizerem que as 

mulheres deveriam ganhar menos do que os homens porque engravidam e têm direito 

à licença maternidade (HOFFMANN, 2014). 

A presente situação mostra que apesar de todas as transformações 

na sociedade, o sexo feminino ainda continua inserido em um ambiente de machismo 

continuo e muito forte. É importante salientar que é necessário que as mulheres 

continuem com esse trabalho de empoderamento para que no futuro elas possam 

integrar cada vez mais espaços no mercado de trabalho (ROSSO, 2016). 

No mesmo sentido Joffer explica que: 

 

A entrada maciça das mulheres na força de trabalho remunerada deve-se, de 
um lado, à informatização, integração em rede e “globalização” da economia 
e, de outro, à segmentação do mercado de trabalho por gênero, que se 
aproveita de condições sociais especificas da mulher para aumentar a 
produtividade, o controle gerencial e, consequentemente, os lucros. 
(JOFFER, 2008, pg. 1) 

 

Para quem não sabe ainda, o empoderamento das mulheres pode 

ter aspecto de algo novo, porém, apesar do termo estar sendo discutido a pouco, este 

é um assunto antigo que atravessa décadas. 

O assunto é de extrema importância e já é debatido há muito tempo, 

mas só ganhou este nome em 2010 quando a ONU divulgou o documento Princípios 

do Empoderamento das Mulheres, que detalha as atividades sociais e econômicas 

da mulher e o ambiente corporativo (LUNARDI, 2015). 

O reconhecimento feminino no modelo empresarial despertou 

interesse até mesmo da Organização das Nações Unidas (ONU), é resultado de um 

empoderamento em toda a nação, porém ele deve ser trabalhado diariamente. As 
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diferentes oportunidades para homens e mulheres fazem com que muitas não se 

sintam fortes suficientes para ocupar grandes cargos. 

Por isso, essa mudança é feita no ambiente de trabalho e na 

sociedade como um todo. A mulher deve ser enxergada como um forte agente 

econômico e o empoderamento é o principal caminho para isso. O primeiro passo para 

a mulher ser enxergada socialmente pelo seu potencial é ela enxergar seu próprio 

potencial (PRAXEDES, 2016). 

Sobre os princípios do empoderamento das mulheres destacam-se 7 

(sete), sendo eles (ONU, 2010). A estabilidade de liderança corporativa sensível à 

igualdade de gênero; tratamento justo de homens e mulheres no ambiente de 

trabalho, respeitando as diferenças; garantia de segurança, bem-estar e saúde às 

mulheres e homens que trabalham na empresa; promoção de capacitação, 

desenvolvimento profissional e educação para as mulheres; apoio 

ao empreendedorismo feminino e promoção de políticas de empoderamento; 

promoção de igualdade de gênero e do ativismo social; medição, documentação e 

publicação do progresso das empresas na busca pela igualdade de gêneros. 

Sobre a história da mulher, podemos destacar o “Dia Internacional 

da Mulher”, que foi criado quando mais de 100 operárias morreram em um incêndio 

na Triangle Shirtwaist, em 1911, Nova York (PROBST, 2016). O Plano Feminino foi 

criado em 2010 no dia “Internacional da Mulher” e algumas mulheres, dia após dia, 

seguiram, descobrindo a direção do Empoderamento Feminino (BRAZ, 2016). 

Um dos destaques da mulher, foi dentro da política. Esta ganhou 

dentre alguns más benefícios o direito de voto opcional em 1932, que passou a ser 

obrigatório em 1946 (FRESNEDA, 2014). 

Há tempos ocorreu um momento importante na história, lembrado até 

hoje como a Queima dos Sutiãs, que ocorreu em 1968. Durante o “Miss América”, 

várias mulheres se despiram e jogaram seus sutiãs, produtos de beleza, sapatos e 

revistas femininas no chão e protestaram contra os padrões de beleza da época. Foi 

um passo importante. Hoje, o que se vê, são campanhas de marcas de beleza falando 

de mulher real, de menos vaidade, incitando a felicidade com os seus próprios padrões 

de beleza (FONSECA, 2015). 

Em 2006, o sexo feminino obteve um resultado importante, uma lei 

nascia para defender e respaldar a mulher em situações de agressão e abusos, ela 

ficou conhecida como Lei Maria da Penha”. 

http://antoniabraz.com.br/artigo.asp?id=59
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Outro fator importante é a redução do trabalho da mulher, o autor 

Hoffman faz uma referência sobre a questão no texto abaixo:  

 
A redução da duração do trabalho, tão em voga atualmente, atende a 
necessidades da sociedade. A necessidade de criação de um maior número 
de postos de trabalho e também a possibilidade de os trabalhadores disporem 
de mais tempo para que possam desenvolver as atividades pessoais que 
desejam e que não conseguem realizar durante o período em que estão 
trabalhando. E também para que uma parcela muito maior da população 
possa desempenhar tarefas profissionais qualificadas, criativas, 
responsáveis e que permitam ao indivíduo evoluir e renovarse 
continuamente. Cabe ressaltar que é justamente nestas tarefas que exigem 
maior qualificação onde os ganhos de produtividade são mais lentos. Logo, 
uma redução da duração do trabalho nestas atividades deve criar um maior 
número de empregos (HOFFMAN, 2014, p. 23). 
 

 

Outra questão bastante discutida também tem a haver com a remuneração da 

mulher, o volume de trabalho da mulher que ainda continua grande, devido a vida 

trabalhista, social e familiar a que a mulher está inserida, a divisão de responsabilidade 

que é desigual, os direitos da mulher ainda não foram conquistados na integridade, 

etc (COELHO, 2012). 

CORDEIRO (2011), em pesquisa realizada demonstrou que as mulheres são 

45,4% da população ocupada e 46,1% da população economicamente ativa. Por outro 

lado, persistem muitas desigualdades: as mulheres continuam ganhando menos, 

cerca de 70% do que os homens ganham, mesmo considerando que as mulheres hoje 

são mais escolarizadas do que os homens; ainda são exceção em cargos importantes 

e de decisão, embora seja crescente o número de mulheres em algumas ocupações; 

e a mulher continua em setores considerados femininos que são mais desvalorizados. 

No Brasil, o emprego doméstico é o principal mercado de trabalho principalmente para 

as mulheres negras. Apenas 28% têm carteira assinada e, destas, 72% ganham 

menos que o salário mínimo. Temos visto também que, em relação às mulheres 

negras, persiste a desigualdade de menores salários e ocupações mais 

desvalorizadas em relação às mulheres brancas. 

O empoderamento da mulher passa, portanto, por uma transformação no 

conceito que ela tem dela mesma, em sua autoestima. Pois a partir do momento em 

que a mulher se vê dona de sí mesma, criando seus filhos, se evolvendo em questões 

importantes no trabalho, evoluindo pessoalmente e socialmente, ela de forma geral 

conquista algo ainda mais importante que é a confiança nela mesma, deixando claro 

que o empoderamento tem seus efeitos positivos na sociedade de modo geral. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante do assunto discutido, percebe-se que segundo o Programa das Nações 

Unidas, o empoderamento das mulheres está em foco não apenas como direitos 

humanos, mas também porque é um caminho para o alcance do desenvolvimento  

sustentável.  

O direito do trabalho da mulher atualmente fomenta a isonomia entre os 

gêneros, apenas admitindo diferenciação onde ela, de fato, tem lugar, como nos casos 

de diferenças biológicas entre os sexos, a maternidade e as diferenças sociais, nas 

situações em que a mulher é discriminada, e a lei procura coibir esta mesma 

discriminação. Assim, o cerne da questão do direito do trabalho da mulher, 

atualmente, está na busca para que a igualdade, que é formal, possa também se 

tornar uma igualdade fática, até mesmo porque a legislação existente já propugna 

pela igualdade e impõe punições ao seu desrespeito. O que urge ser construído são 

mecanismos para que esta igualdade seja de fato aplicada ao mercado de trabalho. 

A igualdade de condições de trabalho, de acesso a este mesmo trabalho e de 

remuneração das mulheres em comparação com os homens passa ao largo de uma 

vazia igualdade finda em si mesma, mas tem sua verdadeira razão de ser na formação 

das bases de uma sociedade igualitária que permite um real desenvolvimento 

econômico e social do país. Com igualdade, não ganham só as mulheres, mas todos. 

Também vimos que a pior opressão é a que vem de dentro do ser humano. É 

aquela que a própria pessoa se impõe, após ter sido oprimida pelo outro durante seu 

processo de desenvolvimento. É a opressão que a pessoa coloca para dentro e depois 

atua policiando a si mesma, desconhecendo que interiorizou a repressão. 

A mulher interiorizou esta repressão e seu processo de inferiorização é 

histórico. O resultado é sua baixa autoestima, que a coloca como servidora do outro, 

e a faz sabotar seu potencial. 

Sobre as variáveis encontradas, o artigo demonstrou que as mulheres são 

45,4% da população ocupada e 46,1% da população economicamente ativa. Por outro 

lado, persistem muitas desigualdades, as mulheres continuam ganhando menos, 

cerca de 70% do que os homens ganham, mesmo considerando que as mulheres hoje 

são mais escolarizadas do que os homens. 
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Por fim, entende-se que a mulher passou por diversas transformações no 

cenário cultural do Brasil. Hoje podemos dizer que a mulher faz parte da economia 

nacional e ocupa cargos importantes tanto nas empresas públicas quanto nas 

particulares. É claro que a mulher hoje se vê bem mais respaldada juridicamente com 

Leis que a protegem. Os resultados são importantes e visíveis, uma conquista de 

igualdade de gêneros que ultrapassou todos os preconceitos e todas as barreiras.  
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DIREITOS E DEVERES DOS COMPANHEIROS NA UNIÃO ESTÁVEL 

 

RIGHTS AND DUTIES OF COMPANIONS IN STABLE 
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RESUMO 
A família de antigamente passou por várias mudanças em meio social, e com ela veio 
uma nova entidade que se denomina união estável. Assim sendo uma união 
duradoura com o objetivo de constituir família. Não só, mas também se insere nesta 
família, direitos gerados pelos companheiros dentro desta relação. Desta forma, desta 
ramificação nascem os direitos de pensão por morte, no caso de um dos 
companheiros, ou seja, os conviventes têm direitos na Previdência Social. Assim a 
função social da família advém do direito brasileiro, que vem amparar a tutela 
jurisdicional de cada pessoa humana que vive esta nova união. É importante ressaltar 
que não só os casais formados por homem e mulher, mas também os homoafetivos 
também têm direitos à Previdência Social, que já são amparados por jurisprudências 
em âmbito nacional. Desta maneira, o próprio casamento que é reconhecido pela 
Constituição federal de 1988 abriu espaço para o reconhecimento desse arranjo 
familiar que é a união estável, nascida de uma convivência notória, duradoura e com 
objetivo de constituir família. Ademais, vale lembrar ainda, que os companheiros que 
vivem esta união estável devem receber os mesmos tratamentos e garantias 
amparadas pela Constituição. Dessa maneira, a união estável, assim como 
casamento civil, integram juntas a base da sociedade e tem especial proteção do 
estado. 
PALAVRAS-CHAVE: Constituição. Deveres. Direitos. Família. União Estável 
 
ABSTRACT 
The family of old underwent several changes in social medium, and with it came a new 
entity what if denominator stable. So being a lasting union with the objective to 
establish family. Not so, but also fits into this family, rights generated those companions 
within this relationship. Thus, this branch are born os pension rights by death, no case 
of hum of companions, whether or, the rights have cohabiting in Social Security. Soan 
social family function comes the law Brazil, which comes support the legal protection 
of each human person who lives this new union. And is important to note that not only 
the couples formed by man and woman, but also homosexual also have rights to Social 
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48 Professora Especialista, no Curso de Direito da Faclions. 
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Security social what already are supported by case law in National Level. In this way, 
the own marriage which is recognized by the Federal Constitution of 1988 opened 
space for the recognition of familiar arrangement what is a stable, born a notoria 
coexistence, durable and objective to establish family. Moreover, velley remember still, 
the what companions what Live this stable union should receive the same treatments 
and guarantees supported by the Constitution. In this way a stable union, As civil 
marriage integrate together a membership basis and special has state protection. 
KEY-WORD: Constitution. Duties.  Rights. Family. Union Stable. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo trata da análise dos direitos e deveres dos 

companheiros na união estável e suas garantias dispostas na Constituição Federal 

em seu artigo 226 “caput” e § 3º, e previstas no Código Civil. Já a Lei n. 9.278/1996, 

regulamenta a união estável como uma convivência duradoura, pública e contínua, de 

um homem e de uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família. 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
 
 

Não se pode olvidar e ressalta que a jurisprudência não foi sempre 

favorável à proteção da união estável, mas, com o passar dos anos, após a vigência 

da Lei n. 8.971/1994, que dispõe sobre o direito dos companheiros a alimento e à 

sucessão, e também o nascimento da Lei n. 9.278/1996. Esta lei regula o § 3° do art. 

226 da Constituição Federal, com a existência de algumas injustiças envolvendo 

essas relações, o pensamento dos Tribunais veio a consagrar a necessidade de 

amparar as situações de fato que se formavam e que reclamavam por soluções a seus 

diversos conflitos. (Lei n. 9.278/1996; Constituição Federal; Lei n. 8.971/1994).  

Para que se configure a união estável é necessária a constituição de 

família, não sendo suficiente simples “objetivo de constituição de família”, devendo, 

assim, ser interpretado o artigo 1723, “caput” do Código Civil. Se assim não fosse, o 

mero namoro ou o noivado, em que há somente o objetivo de formação familiar, seria 

equiparado à união estável, o que, devidamente, não foi a intenção do legislador. 

(SILVA, 2012, p.1934) Conforme artigo 1723, “caput”, do Código Civil: Art. 1.723. É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
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configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 

objetivo de constituição de família. 

Em consequência da união estável, se dará a subordinação 

econômico-financeira do cônjuge em relação ao outro e não bastando a convivência 

duradoura, o INSS pede a comprovação de união conforme o Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) deve ser comprovado nos casos da união duradoura, ao 

contrário do casamento realizado com registro civil, onde esse benefício está 

garantido presumidamente. 

Define o art. 16, IV da Lei n. 8.213 de 1991 que trata da Previdência 

Social, “Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, 

mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do 

art. 226 da Constituição Federal.” (Lei n. 8.213/1991). 

“Beneficiário é gênero que abarca o segurado (obrigatório e facultativo) e 
seus dependentes. É todo aquele que recebe ou possa vir a receber alguma 
prestação previdenciária (benefícios ou serviços)” (Ibrahim, 2005, página 
118).  

Assim, para receber o benefício de pensão por morte, os dependentes 

devem evidenciar duas condições: O “status” de segurado daqueles de quem se 

subordinam economicamente na data do acontecimento da contingência social; À 

sujeição econômica em relação ao próprio detentor da Previdência Social. O artigo 16 

da Lei n. 8.213/1991 estabelece as condições legais do rol de dependentes dos 

segurados: 

Art.16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição 
de dependentes do segurado: 
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; 
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser 
casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de 
acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. 

                         
Dessa maneira, se integram também neste rol de segurados, os 

companheiros que vivem numa união estável homoafetiva, haja vista ser comprovada 

a união duradoura perante o INSS, por força da decisão proferida na Ação Civil Pública 

2000.71.00.009347-0, da 3ª Vara Previdenciária de Porto Alegre, abrangendo todo o 

território nacional. Essa decisão fez com que a dependência econômico-financeira 

entre os conviventes desta relação, ou seja, o “status” de privação que se finda no 

dependente na ausência do próprio segurado, e o princípio da dignidade da pessoa 

humana fossem observados minunciosamente. 

 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109253/regulamento-da-previdencia-social-decreto-3048-99
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109253/regulamento-da-previdencia-social-decreto-3048-99
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639627/artigo-16-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645006/par%C3%A1grafo-3-artigo-226-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645133/artigo-226-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/22/Consti.htm
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Em consequência dessas diferenças estabelecidas entre o 

casamento e a união estável, torna-se fundamental falar de um tema tão atual como 

o presente. Desse modo, várias regras são aplicadas em relação de união estável.  

Assim, verifica-se a importância de unificação do entendimento sobre o assunto no 

judiciário, para que pessoas envolvidas em casos semelhantes não tenham soluções 

conflitantes, por causa da interpretação da lei. Faz parte da justiça, que as decisões 

tenham coerência e que o princípio da igualdade seja observado.  

Dessa forma, o objetivo deste artigo é esclarecer os pontos mais 

importantes de uma forma mais objetiva e, principalmente, com uma linguagem 

simples. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente artigo científico foi realizado por meio de uma análise 

essencialmente descritiva e dissertativa, com uso da técnica de pesquisa bibliográfica. 

Assim, a esfera bibliográfica-doutrinária foi de grande relevância para um 

entendimento sobre o tema. 

As fontes utilizadas para o desenvolvimento do tema foram livros, a 

legislação e doutrinas pertinentes ao assunto. Estas fontes foram de grande 

importância para o desenvolvimento do tema, pois abordam o assunto de maneira 

aprofundada e tratam de cada artigo das leis de forma clara e direta. Dessa forma, o 

método descritivo-dissertativo aponta um caminho para uma ampla visão e 

consequente entendimento, o mais atualizado possível sobre o tema união estável, o 

que facilitou bastante a pesquisa.  

Deste modo, procurou-se identificar e consequentemente abordar de 

forma sucinta as origens da legislação previdenciária, a evolução da proteção social 

e diversos benefícios assegurados no Brasil, marco inicial em relação à concessão 

dos direitos dos companheiros que vivem uma união estável e que são detentores dos 

benefícios estabelecidos pela Previdência Social, beneficiários diretos e indiretos, 

segurados obrigatórios, facultativos e dependência financeira, seguido de abordagens 

sobre requisitos essências para a formação do parâmetro da união estável duradoura, 

não só, mas seus direitos gerados por esta relação. 

A análise de dados foi efetuada a partir do confronto entre a legislação 

em vigor e as legislações revogadas que contribuem para o tema em estudo. Foi 
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realizada uma análise dos direitos e deveres dos companheiros dentro da relação 

união estável. Sendo assim, os números de reclamações na justiça em busca de 

direitos a serem reconhecidos pelo judiciário. 

 Nesta esteira também se incluem os casais homossexuais que estão 

em extensão no mundo atual, pois estes acabam por sofrer ainda mais em busca de 

direitos esquecidos e não reconhecidos por algumas jurisprudências em nosso país. 

Pela leitura e interpretação do material de pesquisa foi-se traçando um paralelo entre 

eles, apontando suas falhas e buscando uma solução para os incidentes jurídicos que 

envolvem a parte específica da temática. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Neste artigo iniciar-se tratando do posicionamento doutrinário e a 

análise da lei n. 8.971/1994 que dispõe sobre o direito dos companheiros e a evolução 

da união estável até chegar à lei n. 9.278/1996 que regula o § 3º da Constituição 

Federal que fazem respaldo a esse tema. Em relação à legislação em apreço, e ao 

posicionamento dos tribunais, importante abordar as discussões que denotam o tema. 

Abordou-se, também, os princípios mais relevantes que regem a união estável e seus 

direitos e deveres gerados pelos companheiros dentro dessa relação.  

O importante é versar de início que a legislação ao dar 

reconhecimento ao instituto união estável, colocou a frente de tudo para quaisquer 

relação entre os cônjuges, o sentimento amoroso sendo um componente 

indispensável para a união de casais. Mas, mesmo com o reconhecimento dos 

legisladores que assim tirou a relação de união estável da área da discriminação, era 

constante ver-se um desapreço dos companheiros em vários aspectos. 

Desta forma, sobre o tema abordado é indispensável um breve 

esclarecimento em detrimento do avanço legal da união estável. Essa evolução 

começou com a própria sociedade não se dando por satisfeita logo depois teve forças 

na lei e na jurisprudência.  

Assim, com a edição da Constituição Federal de 1988, acaba surgindo 

um conceito de família, sendo esta agora considerada entidade familiar, tendo a 

proteção do Estado, a união estável. Seguindo esta linha de raciocínio, a Constituição 

é uma norma programática, sendo necessário a edição de leis infraconstitucionais 

para a regulamentação dos direitos dos companheiros. Foi assim que surgiu no âmbito 



NOGUEIRA, L.C.M.;DUTRA, A.R.;MIRANDA, A.V.J.R.. Direitos e deveres dos companheiros na união... 

226 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VII. Número 1. Ano 4 – 2017/1 - ISSN 2358-6079 

jurídico a Lei n. 8.971 em dezembro de 1994, que veio regular o direito dos 

companheiros a alimentos e à sucessão. 

Não parando por aí,  foi editada a Lei n. 9.278 em 10 de maio de 1996, 

que veio regular o parágrafo 3º do art. 226 da Constituição e trouxe um conceito de 

união estável em seu artigo 1º: Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a 

convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida 

com objetivo de constituição de família. O código civil de 2002, por sua vez, em seu 

art. 1.723, reproduziu o art. 1° da lei n. 9.278 de 1996. 

Nota-se que a legislação teve o desejo de dar proteção às relações 

que se identificam com elementos que diferem do tradicional casamento, e assim se 

afirma quando a Constituição ordena que o próprio legislador facilite a conversão da 

união estável em casamento.  

O Supremo Tribunal Federal já editou várias súmulas que assim 

representam essa evolução dos direitos e deveres gerados pelos companheiros na 

união estável. Também acabaram surgindo inúmeras reclamações que buscam 

soluções de Tribunais em relação ao direito da companheira ou companheiro de 

receber o benefício de pensão por morte no caso de um dos companheiros. 

Vê-se que as interpretações legislativas encaminham-se para uma 

comparação das relações união estável e o casamento. É importante lembrar que o 

Direito é destinado a disciplinação das relações humanas, e também é criado para dar 

satisfação das necessidades que existem. 

Na verdade, oque realmente ocorre , é uma forma de adequar a 

vivacidade, isto é, os legisladores pátrios devem acompanhar a evolução da 

sociedade a qual se destina. Dessa maneira, vale lembrar que a lei se torna eficiente. 

Rotineiramente, a legislação sempre deve estar ligada aos novos 

acontecimentos, às novas mudanças de conceitos inseridos na sociedade e eventuais 

comportamentos da população. Exemplo disso é poder citar o crescimento de 

inúmeros pedidos de reconhecimento de união estável homoafetiva, estas que ainda 

não possuíam reconhecimento legal, contudo, nas jurisprudências de todo o Brasil já 

se vê várias decisões que deferem esses pedidos. Desta forma, um novo estilo de 

conceito se inicia na sociedade moderna familiar, que é vivenciado por várias pessoas 

que buscam essa proteção e consequentemente evolução legislativa. 

Em se tratando de princípios que regem o tema, o princípio da 

dignidade da pessoa humana vem a abordar um tratamento isonômico dispensado às 
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modalidades familiares. Traduz-se em uma verdadeira busca incessante pela 

dignidade de cada pessoa humana, não somente por membros formadores de uma 

família rotulada pelo casamento formalizado, mas também por aquelas pessoas que 

preferem o casamento informal. Dar Tratamento igual a todos é dar mais um passo 

entre o respeito e a dignidade.   

Já o princípio da liberdade de escolha entre os cônjuges da união 

estável, que consiste na livre constituição da família. Assim, os companheiros que 

vivem numa união estável duradoura são livres para escolherem a forma de 

conviverem entre si, o tipo de educação que irão dar aos filhos, se houverem, terão 

também a livre escolha de quando deixarem de viver uma união estável e se casarem.  

E, por fim o princípio da função social da família, que a define como a 

célula “mater” da sociedade, até porque o art. 226, caput, da Constituição Federal 

dispõe que a família é a base da sociedade, tendo especial proteção do Estado. É 

desta forma que na relação de união estável devem ser observados os deveres da 

lealdade, respeito e assistência, conforme o artigo 1.724 do Código Civil e ainda a 

guarda, educação e sustento dos filhos. Assim, conceitua-se a união estável como 

sendo uma relação duradoura, com o objetivo de constituir família (Constituição 

Federal; Código Civil).  

A Lei n. 9.278 de 10 de maio de 1996, reconheceu, como entidade 

familiar, a convivência duradoura pública e contínua de um homem e uma mulher, 

com a finalidade de constituição de família, estabelecendo direitos e deveres de cunho 

pessoal e patrimonial aos conviventes, a presunção de que os bens adquiridos, a título 

oneroso, na constância de união estável, são frutos do trabalho e da colaboração 

comum dos companheiros, passando a pertencer, em partes iguais, ambos, salvo 

estipulação contratual em contrário, e o direito real de habitação do convivente sobre 

o imóvel destinado à residência da família, em caso de morte do companheiro. 

(MONTEIRO; SILVA, 2012, p. 68). 

A história da família por união estável tem capítulos muito tristes, vez 

que esse modelo foi quase sempre rechaçado pela sociedade, pela religião e pelo 

Direito. Expressões como concubinato e mancebia fazem parte da trajetória evolutiva 

da união estável, considerada por muito tempo união ilegítima. (DONIZETTI, 

QUINTELLA, 2014, p. 896). 

Por hora, o importante é frisar que a família formada pela união 

estável se caracteriza pela união de duas pessoas que optam por não se submeter à 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10613701/artigo-1724-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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ingerência do Estado em sua convivência, por meio do casamento. A propósito, vale 

destacar que se tem visto uma estranha tendência legislativa de tecer normas 

disciplinadoras da união estável, postura que ainda merece discussão por parte dos 

civilistas (DONIZETTI, QUINTELLA, 2014, pág. 896). 

A esse respeito, (DIAS, 2010, p. 47) assevera que “a exaustiva 

regulamentação da união estável gera um dirigismo não querido pelos conviventes, 

uma vez que optaram por não casar”. 

O conceito e requisitos da união estável, mesmo quando fazem 

referência somente às uniões entre homens e mulheres, aplicam-se às uniões 

heteroafetivas e homoafetivas. Segundo (RUGGIERO) “consiste a união estável na 

ligação entre o homem e a mulher, sem casamento”. Por outras palavras, é a ausência 

de casamento para aqueles que vivam como marido e mulher. O conceito 

generalizado de união estável tem sido invariavelmente o de vida prolongada em 

comum, com aparência de casamento, (MONTEIRO, 2012, pág. 58). 

Assim, como no casamento os companheiros que vivem numa união 

estável têm seus direitos reservados pela nossa Previdência Social, que é a vontade 

de todos os que trabalham deixar seus cônjuges e respectivas famílias amparados. 

Dessa maneira, entre diversos benefícios a que pode ser oferecidos pela Previdência 

Social, está o de pensão por morte no caso de um dos companheiros. Entre todas as 

pessoas que dependem, estão a companheira ou o companheiro ou o próprio filho, 

assim se houver.  

Em relação à Lei de Benefícios da Previdência Social estabelece que 

a companheira ou companheiro que convivem em união estável é dependente um do 

outro, fazendo jus aos benefícios previdenciários na condição de dependente do 

segurado que falecer. Referida regra está inserida no artigo 16 da Lei n. 8. 213/1991. 

(Lei n. 8.213/1991.). Assim segue conceitos básicos de beneficiários de renomados 

doutrinadores: 

Os dependentes são beneficiários indiretos da Previdência Social porque não 
adquirem a condição de beneficiário por ato próprio (exercendo atividade 
remunerada prevista em lei ou contribuindo facultativamente) O direito dos 
dependentes fica condicionado à existência da qualidade de segurado de 
quem dependem economicamente. (Dias; Macêdo, 2008, p. 118). 
 

Seguindo esta esteira de raciocínio, o benefício de pensão por morte 

a que os dependentes do segurado têm direito, nada melhor dizendo, é uma 

assistência que se integra dentro da Previdência Social vigente em nosso país (INSS), 
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e está positivado no artigo 201, V da Carta Magna, e também disposto no artigo 74, 

da Lei n. 8.213 de 1991, que se depara em momentos de dependência financeira e 

carecem da merecido resguardo do Estado, em decorrência da morte do segurado.  

Desta forma, o entendimento no Estado de Goiás se mostra 

pacificado em relação ao beneficio de pensão por morte do segurado convivente de 

união estável, eis a decisão de nosso Tribunal: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 186462- 
76.2006.8.09.0051 (200691864624) COMARCA GOIÂNIA EMBARGANTE 
GOIÁS PREVIDÊNCIA-GOIASPREV EMBARGADO HOSANA KERULLY 
DOS REIS RELATOR. Igual entendimento tem tido por este eg. Tribunal: 
“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM FINS PREVIDENCIÁRIOS. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO IPASGO. PODER JUDICIÁRIO GABINETE 
DESEMBARGADOR OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE PRINCÍPIO DA 
PERPETUATIO LEGITIMATIONIS. SOCIEDADE DE FATO COMPROVADA. 
PENSÃO POR MORTE AO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. TERMO 
INICIAL DO BENEFÍCIO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO DEVIDAS PELA 
FAZENDA PÚBLICA. (fls. 403/404). Em função da própria equiparação 
constitucional da união estável ao casamento (art. 226, caput e §3º e 201, 
inciso V, da CF/8), à míngua de previsão legal específica e expressa, a 
pensão por morte deve ser, em regra, deferida ao companheiro, a partir 
do decesso do segurado falecido. Do exposto, conhecidos, submeto a 
insurgência à apreciação da Turma Julgadora desta eg. 5ª Câmara Cível; 
pronunciando-me pelo provimento dos embargos de declaração, para 
suprir a contradição apontada, conf. fundamentos acima declinados, 
reconhecendo que o benefício previdenciário de pensão por morte é 
devido a partir da habilitação da Embargada. É o voto. Goiânia, 12 de 
fevereiro de 2 015. Embargos de declaração conhecidos e providos, com 
efeitos modificativos, para sanar a contradição referente ao marco inicial para 
pagamento do benefício previdenciário por morte. Acórdão vistos, relatados 
e discutidos os presentes autos dos embargos de declaração na apelação 
cível nº 186462-76.2006.8.09.0051 (200691864624). ACORDAM os 
integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à unanimidade, em CONHECER 
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E PROVÊ-LOS, nos termos do voto 
do Relator. (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDICAO 97181- 
63.2009.8.09.0000, Rel. DES. ZACARIAS NEVES COELHO, 2A CAMARA 
CIVEL), julgado em 11/01/2011, DJe 746 de 26/01/2011)  Goiânia, 12 de 
fevereiro de 2015 (Grifei) 
 

Em se tratando de direito de família e diversidade, tanto os 

conviventes heterossexuais quanto os companheiros homossexuais devem ter o 

mesmo privilégio de terem sua união afetiva estável reconhecida. Desta maneira, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reconheceu, após diversas decisões favoráveis 

nos Tribunais Superiores de todo o Brasil, o direito dos casais homoafetivos a 

converterem a união duradoura em casamento com registro civil, segundo o editado 

na Resolução n. 175 de 14 de Maio de 2013. Assim, os companheiros são livres para 

escolherem quando celebrarem o casamento civil. (Resolução n. 175, 2013). 

http://guiadocumentos.com.br/wp-content/uploads/2014/05/res_cnj_n_175.pdf
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Neste contexto, família homoafetiva é aquela formada por pessoas do 

mesmo sexo, unidas por um vínculo conjugal. Trata-se de um modelo extremamente 

condenado ao longo da história em razão do grande e inexplicável preconceito com 

relação à homossexualidade. Todavia, em pleno século XXI tal repulsa não deve ser 

tolerada, sobretudo entre nós, em razão de ser um imperativo constitucional a 

promoção da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da Constituição), além da 

vedação de toda e qualquer forma de discriminação (art. 3º, IV, da CF) (DONIZETTI, 

QUINTELLA, 2014, p. 897). 

Foi assim, seguindo essa decisão, que inúmeros estados e municípios 

reconheceram, seja por mera norma administrativa, seja mudando as leis que 

tratavam da matéria, o direito de seus servidores públicos em registrar o companheiro 

homossexual como beneficiário direto de seus funcionamentos internos e jurídicos de 

previdência. Normas internas de empresas públicas e privadas têm seguido o mesmo 

exemplo no regimento de seus planos de previdência complementar. 

Assim, a pensão por morte é nada mais do que: "é o benefício da 

previdência social devido aos dependentes do segurado em função da morte deste. 

Está disciplinado nos artigos 74 e seguintes da Lei n. 8.213/1991" (Vianna 2013, p. 

206). Dessa maneira, o INSS, já reconhece a união duradoura por meio de decisão 

judicial favorável. Assim o Tribunal do Rio Grande do Sul reconhece através de Ação 

Civil Pública o benefício de pensão por morte aos casais homoafetivos: 

 

                                                   CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PORTO ALEGRE 3ª VARA FEDERAL        
                                         PREVIDENCIÁRIA PROCESSO Nº: 2000.71.00.009347-0 CLASSE: AÇÃO  
                                         CIVIL PÚBLICA AUTOR (ES): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outros 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS DATA DE 
PUBLICAÇÃO: 14/08/2015 EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REMESSA EX-
OFFICIO EM AÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. 
UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. QUALIDADE DE DEPENDENTE. 
ART.16 DA LEI Nº 8.213/91. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
SENTENÇA CONFIRMADA. A hipótese é de pedido de concessão de 
pensão por morte na qualidade de companheiro (união homoafetiva), com 
base na Lei nº 8.213/91, vigente à época do óbito do alegado companheiro, 
e na Constituição Federal. II. O próprio INSS, por meio da Instrução 
Normativa nº 25/2000, já havia admitido e disciplinado os procedimentos a 
serem adotados para a concessão de benefício ao companheiro ou 
companheira homossexual, com base em determinação judicial da Ação 
Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0, da 3ª Vara Federal Previdenciária de 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Posteriormente, vieram as Instruções 
Normativas nº s 11/2006 e 15/2007, esta última, alterando o art. 30 da 
IN 11/2006 para que passasse a ter a seguinte redação: “o 
companheiro ou a companheira homossexual de segurado inscrito no 
RGPS passa a integrar o rol de dependentes e, desde que comprovada 
a vida em comum, concorre, para fins de pensão por morte e de auxílio-

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11358889/artigo-16-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035429/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035429/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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reclusão, com os dependentes preferenciais de que trata o inciso I do 
art. 16da Lei nº 8.213, de 1991, para óbito ou reclusão ocorrido a partir 
de 5 de abril de 1991, ou seja, mesmo anterior à data da decisão judicial 
proferida na Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0”. Simone 
Barbisan Fortes Juíza Federal Substituta da 3ª Vara Previdenciária. TRF 4ª 
região- porto Alegre- AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2000.71.00.009347-0 
(RS) / 0009347-51.2000.404.7100 considerar companheiro 
homossexual como dependente preferencial da mesma classe dos 
companheiros hetesexuais para fins de concessão de benefício, 
Simone Barbisan Fortes, DATA DE JULGAMENTO 19/12/2001 (grifei) 
 
 

Nesse caso, a pensão por morte ao companheiro homoafetivo 

também já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, identificando, inclusive, 

a legitimidade do Ministério Público para interpor no processo em que há reivindicação 

de pessoa, em favor de tratamento isotônico em relação a direitos fundamentais que 

lhes caibam. Assim, a pensão por morte busca suprir todas as necessidades 

financeiras a que o da Constituição Federal para proferir a decisão fundamentada:  

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, 
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 
V- pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º; 
 

Diante da lacuna da lei que descreve o caso em questão, a aplicação 

da analogia é perfeitamente aceitável para avançar como entidade familiar as uniões 

efetivas entre pessoas do mesmo sexo. Se por força do artigo 16 da Lei n. 8.213/1991, 

a necessária dependência econômica para a concessão da pensão por morte entre 

companheiros de união estável é presumida, também é no caso de companheiros do 

mesmo sexo, diante do emprego da analogia que se instituiu entre essas duas 

entidades familiares. (Lei n. 8.213/1991) 

Dentre outras coisas, o Instituto Nacional do Seguro Social, em 

consequência de decisão judicial, criou os procedimentos a serem adotados para a 

concessão de benefícios previdenciários ao companheiro homossexual em sede 

administrativa. Contudo, visivelmente afronta ao princípio da igualdade não assegurar 

esse benefício a todos os tipos de famílias. (Instrução Normativa 25, de 07.06. 2000). 

Daí a recente determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que 

reconhece como dependente o companheiro do beneficiário titular de plano privado 

de assistência à saúde, seja pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo. (Instrução 

Normativa 25, de 07.06. 2000.). 

É interessante ressaltar que em relação à matéria previdenciária, é 

dever da União julgar sobre benefícios do INSS (para os trabalhadores beneficiários 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11358840/inciso-i-do-artigo-16-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11358889/artigo-16-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035429/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
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do setor privado) e para o regime próprio de seus servidores públicos. Os benefícios 

previdenciários aos servidores estaduais e municipais (onde exista regime próprio de 

previdência para os servidores públicos) cabem às respectivas esferas. 

Assim, vários benefícios de pensão por morte são indeferidos pelo 

INSS por motivo de falta de prova por parte de dependente quando não são 

apresentadas 03 (três) provas documentais da real existência da união duradoura. 

Entende-se que a condição exigida por parte do INSS dessas provas documentais 

para reconhecer a união estável em que busca a requerente do benefício de pensão 

por morte é ilegítima e fere o princípio da hierarquia das leis. 

Além disso, na Lei n. 8.213/1991 que trata da concessão de benefícios 

previdenciários, inexiste qualquer condição ou restrição em relação a admissão da 

união estável. Porém, o INSS faz uso do Decreto n. 3.048/1999 para comprovação a 

exigência de 3 (três) provas documentais para reconhecimento da união estável. 

O Decreto n. 3.048/1999 utilizado pelo INSS para barrar o benefício 

de pensão por morte à companheiros, que é uma regra inferior à Constituição Federal 

e ao Código Civil, assim como está abaixo da Lei de Benefícios n. 8.213/1991, não 

podendo assim, estabelecer condições que não estão no rol nestes regulamentos 

legais. Cabe apenas e tão somente ao Decreto dar maior clareza e tornar viável a 

aplicação da lei e não criar requisitos que não existem.  Sobre essa barreira que o 

INSS impõe para conceder o benefício de pensão por morte ao companheiro que 

vivem união estável, a decisão da Turma Nacional de Uniformização de Goiás: 

 
EMENTA: PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. 
COMPROVAÇÃO POR PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 
POSSIBILIDADE PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE 
DO INÍCIO DE PROVA MATERIAL. SÚMULA N.º 063 DESTE COLEGIADO. 
QUESTÃO DE ORDEM N.º 020 DESTA TNU. INCIDENTE PROVIDO. 1. 
Trata-se de pedido nacional de uniformização de jurisprudência formulado 
pela parte autora em face de acórdão exarado por Turma Recursal dos JEFs 
da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, com o seguinte teor: I - 
RELATÓRIO Trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a concessão 
do benefício de pensão por morte. O juízo a quo julgou 
procedente/parcialmente procedente o pedido. Recorre o INSS 
pretendendo a reforma da decisão. É o relatório. - VOTO Verifico que o 
benefício de pensão por morte pretendido tem previsão no artigo 74 e 
seguintes da Lei nº 8.213 /91 e consiste no pagamento devido ao 
conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. 
Isso posto, dou provimento ao recurso e julgo improcedente o pedido. É o 
voto. Sustenta a parte autora, em síntese, que, para a concessão do benefício 
de pensão por morte, basta a prova exclusivamente testemunhal, não sendo 
imprescindível a apresentação de elementos materiais. Aponta como 
paradigmas julgados do STJ (REsp n.º 783.697 / GO) e desta TNU Data de 
publicação: 05/02/2016 TNU - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL PEDILEF 00102435320064036311 

http://tnu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/317683288/pedido-de-uniformizacao-de-interpretacao-de-lei-federal-pedilef-102435320064036311
http://tnu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/317683288/pedido-de-uniformizacao-de-interpretacao-de-lei-federal-pedilef-102435320064036311
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(TNU) Relator (a); Juíz Federal Daniel Machado Da Rocha. Julgamento: 
11/12/2015 (Grifei) 
 

Sobre o tema em que a convivente pleiteia o benefício de pensão por 

morte, constata-se a existência de duas linhas de entendimento: a primeira entende 

que a sentença declaratória de união estável por si só não basta preencher os 

requisitos da condição de dependente como companheira (o) do (a) segurado (a) da 

Previdência Social para fins de concessão de benefício de pensão por morte, 

protegendo a obrigação da existência de outras provas para confirmar com decisão, 

por outro lado, há quem defende que a sentença declaratória de união estável é sim 

prova plena da condição de dependente para fins de ser privilegiado com o benefício 

previdenciário de pensão por morte. Nesta decisão deu-se provimento ao assunto, 

mas o Tribunal julgou improcedente a ação reclamatória. 

Por outro lado, a obrigação de dar efetividade à norma constitucional 

que impõe, com prioridade absoluta, que seja assegurar a crianças e adolescentes 

proteção integral, levou a justiça a reconhecer a eles o direito de serem adotados por 

companheiros do mesmo sexo. Em 2006, por decisão unânime, o TJ-RS15 deferiu à 

parceira da adotante a adoção dos filhos que haviam planejado adotar em conjunto. 

Esta decisão, ao ser verificada pelo STJ, 16 lacrou de vez o reconhecimento de que 

a divergência de sexo é indiferente para a configuração de uma família. (TJ- RS15) 

Na medida em que se a orientação jurisprudencial é consolidada, os 

efeitos jurídicos em relação a união estável, inicia-se um alargamento de visão dos 

direitos entre pessoas do mesmo sexo. Várias decisões começam a serem deferidas 

no país, e se e cada vez mais mostra a necessidade da condensação de orientações 

judicias que caibam motivar o legislador a consequentemente regulamentar situações 

familiares que não podem ficar a mercê da tutela jurídica nacional. A efetivação dos 

direitos em regras legais com certeza é a maneira mais eficaz de derrubar tabus e 

romper preconceitos. Mas, enquanto a lei não vem amparar essas diversas situações, 

é o Judiciário que vem suprindo a lacuna legislativa, por meio de uma visão plural das 

estruturas familiares. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ao longo da história, a sociedade como um todo, reconhece a 

formação da família como a união entre um homem e uma mulher constituída pelos 

http://tnu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/317683288/pedido-de-uniformizacao-de-interpretacao-de-lei-federal-pedilef-102435320064036311
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laços matrimoniais do casamento. Porém, com as constantes transformações sociais, 

surge um novo modelo de entidade familiar, a união estável, e em consequência disso, 

dentro dessa nova entidade acaba gerando direitos e deveres relativos a essa união 

duradoura com objetivo de constituir família. 

Assim, a busca pela identificação de forma sucinta, procurou-se 

apontar de forma resumida os princípios que regem a legislação previdenciária vigente 

no país, a evolução histórica do amparo social a que teve início no Brasil, não só, mas 

também a pesquisa pela identificação originária na previdência social, os próprios 

beneficiários, segurados obrigatórios, facultativos e dependência, ou seja, 

companheiros seguindo a caracterização sobre condições para configuração da união 

estável. 

É imprescindível denotar que os companheiros que vivem uma união 

estável são detentores diretos de pensão por morte de um dos companheiros. Neste 

caso, mencionar, que são beneficiários de inúmeros auxílios que são garantidos pelo 

Estado laico em que vivemos, ou pela própria constituição federal, não se faz 

necessário, quando quem atua é uma legislação que segue ou que está tentando 

seguir os preceitos fundamentais básicos da dignidade humana.  

Percebe-se que, no mundo atual, a evolução social faz com que o 

ordenamento jurídico vigente no país traga consigo uma verdadeira segurança da 

óptica pluralista das famílias que estão se formando atualmente, no decurso do texto 

adotado na Carta Magna, a qual resguardou o auxílio estatal destinado às famílias na 

pessoa de cada integrante desta entidade, oferecendo o apoio protetivo aos 

companheiros que vivem a união estável.  

A aceitação à nossa Constituição da união estável como entidade 

familiar conduziu ao convertimento do afeto entre os cônjuges conviventes como a 

construção do vínculo familiar. Com isto, a atual distinção do instituto união estável 

não necessariamente precisa do casamento com registro civil, uma vez que a 

afetividade não pertence somente a aqueles que resolveram se casar no cartório.                      

Pelo contrário, a formação conjugal que é dada à família norteia que 

cada companheiro desenvolva o acompanhamento da personalidade do outro, assim 

ficando às vistas, a quão grande relevância da constatação e notória preservação da 

própria dignidade da pessoa de cada um, entrelaçada a um nível constitucional, que 

vai além do cumprimento da supracitada função social da família dentro da união 

estável.   
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Os direitos reconhecidos dentro da relação familiar entre os cônjuges 

de cada entidade familiar, estes são merecedores de reconhecimento intangíveis e 

que devem ser separados para que nenhum ato venha revoga-los. A família é a base 

de tudo, principalmente da sociedade, é também gênero, por isso os direitos gerados 

decorrem deste gênero. Dessa forma, conclui-se que cabe atribuir as garantias 

disposta a cada ser convivente desta relação. 
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ESTUDO DAS AÇÕES DO PA – PORTUGAL (PONTO DE APOIO DA AV. 

PORTUGAL): AS FORMAS QUE CONTRIBUEM PARA A DIMINUIÇÃO 

DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO 
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Tércia Duarte Almeida50 

Gil Eduardo Morato51 
Rosiane Dias Mota52 

RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo compreender e apresentar as ações do PA – Portugal 
(Ponto de apoio da Av. Portugal), permeando as formas que contribuem para a 
diminuição dos acidentes de trânsito. Assim, buscou-se conhecer o departamento de 
estatística, os demais PA’s e as formas de coletas de dados por meio do estudo de 
caso, pautado na pesquisa de campo qualitativa. Neste sentido foram analisadas 
algumas variáveis como: Ano, população, frota, acidentes sem mortes e acidentes 
fatais dentro de um contexto representado por 3 (três) anos, de 2012 a 2014. Foi 
aplicado um questionário com perguntas abertas ao responsável do departamento de 
geoprocessamento para conhecer suas ações. Os resultados mostraram que a coleta 
de dados é feita apenas pelo PA – Sul, que esses dados não são tratados e o 
departamento não repassa nenhuma informação aos demais PA’s para balizamento 
das atividades setorizadas. 
PALAVRAS-CHAVE: Trânsito. Goiânia. Acidentes. 

 

1 INTRODUÇÃO   

O presente trabalho trata e discute questões relacionadas ao uso dos 

dados na área de trânsito, para tanto é relevante considerar os dados da OMS – 

Organização Mundial da Saúde, pois mostram que os acidentes de trânsito são a nona 

maior causa de mortes no mundo, com três mil por dia nas estradas e ruas. Os 

acidentes somam 518 bilhões de reais gastos ao ano, cerca de 1% a 3% do produto 

interno bruto de cada país. 

Este estudo é baseado na discussão da melhoria do trânsito das vias 
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50 Professora Especialista na Faclions. 
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52 Professora Doutora na Faclions. 
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sob a responsabilidade do PA – Portugal, em Goiânia. Contudo, considera-se que seja 

de suma importância tratar esse tema, também pelo prisma da educação no trânsito. 

Esse trabalho servirá, ainda, como fonte de pesquisa aos alunos 

interessados no tema. Também, trará à sociedade uma reflexão sobre determinadas 

atitudes e comportamentos que podem ser mudados. Desta forma, em se tratando de 

um trabalho acadêmico, contribuirá para o aprendizado e formação do pesquisador. 

O levantamento feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária 

(ONSV) revela que o número de vítimas de acidentes de trânsito no Brasil é o maior 

do mundo. O país tem 33,3 vítimas fatais por 100 mil habitantes, esses números 

superam Catar, El Salvador, Belize e Venezuela. 

Em Goiás, acidentes de trânsito são a segunda maior causa de mortes 

de acordo com Observatório de Mobilidade e Saúde Humana (OMSH). Os acidentes 

de trânsito fatais ou não, impactam o sistema de saúde, a previdência, o mercado de 

trabalho e afetam a vida das vítimas que sobreviveram e suas famílias.   

Na cidade de Goiânia não é diferente. Pessoas têm sua integridade 

física prejudicada e, em certos casos, suas vidas são interrompidas de forma abrupta. 

A responsabilidade por um trânsito mais humanizado e melhor deve ser de todos, 

afinal, as vias como espaço comum, necessitam de ordenamento e segurança para 

que haja uma interação harmoniosa entre homem, máquina e via.    

A utilização das vias por pessoas, veículos e animais, tanto isolados como 
em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada e 
estacionamento e operação de carga ou descarga, compreende a definição 
de trânsito (PINHEIRO, 2001, p. 41). 
 
  

A SMT – Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade 

é o órgão executivo de Trânsito de Goiânia e está dividido em três PA’s, Pontos de 

Apoio. Um situa-se no Setor Pedro Ludovico, atendendo a região Sul, o outro se 

localiza no Setor Campinas, o qual é responsável pela região Norte e o alvo do estudo 

que é o PA da Avenida Portugal, no Setor Oeste, que gere o trânsito de alguns bairros, 

como o Setor Oeste, Setor Norte Ferroviário, Setor Leste Vila Nova, Setor Leste 

Universitário, Setor Central, Setor Aeroporto, Setor Universitário e outros. 

Acredita-se que pela ausência dos pilares da administração, que, em 

alguns casos tem a estatística como fonte de informação, a qualidade dos serviços 

prestados à sociedade fica comprometida, pois não se pode agir de forma empírica, 

embasando-se apenas no senso comum. A administração é tratada de forma ampla 
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no presente trabalho, pois consolida suas principais teorias na prática da gestão de 

trânsito. Como relata Bateman (2011) essa função envolve pessoas e recursos que 

tem como alvo, o cumprimento de metas organizacionais num ambiente tanto eficiente 

quanto eficaz.      

Nota-se que os dados de trânsito dão pistas importantes dos 

acidentes e como preveni-los. Por isso, observa-se a necessidade dos recursos 

materiais e humanos na organização, planejamento e controle dos dados coletados, 

os quais depois de tratados pela estatística passam a desempenhar um papel 

fundamental para a elaboração de estudos sobre os acidentes e suas causas. Para 

Sharpe et al. (2011) a estatística, ancorada por instrumentos e métodos, nos ajudará 

a entender o mundo. 

Questiona-se, então, seria a falta de coleta de dados e de sua 

utilização os responsáveis pela não adoção de medidas que diminuam os acidentes 

de trânsito nas vias sob a responsabilidade da SMT/ PA-Portugal?    

Supõe-se que a melhor atenção ao departamento de estatística 

melhora a gestão de trânsito;  

Segundo a apostila da Escola Nacional de administração Pública – 

ENAP ( 2114),  

A análise dos processos permite às organizações estruturar 

adequadamente a sequência de suas atividades, simplificar 

processos, abordar de forma eficiente seus problemas e, sobretudo, 

promover e garantir a qualidade de seus serviços e produtos. 

 

Desta forma, dentro do aspecto organizacional é possível 

implementar mudanças no departamento de estatística para que se tenha melhores 

resultados na gerência do trânsito. Para a ENAP (2014), os processos são definidos 

como um grupo de atividades que se interagem e que transformam (entradas) 

insumos em (saídas) serviços e produtos e que possui valor a um grupo.  

Determinados autores concordam que a coleta de dados estatísticos 

possibilita a criação de ações que refletem na redução de acidentes de trânsito. 

(Pinheiro, 2001) ressalta que a coleta de dados estatísticos e a elaboração de estudos 

são de competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios. 

Sem dados, sem informações, não há como diagnosticar causa e efeito, sem a 

estatística é impossível fazer uma relação entre algumas variáveis como população, 

frota de veículos e número de acidentes para revelar padrões e tendências. 
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Pinheiro (2001, p. 124) “ressalta que o termo “educação”, do latim 

educatione, é o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral 

da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e 

social”.  

Dentro dos aspecto educacional, existem cursos de direção defensiva 

como aspecto educativo. Essa direção é dividida em duas vertentes, segundo a 

Apostila da 1ª Habilitação, Curso Teórico da COOPERTRAN – Cooperativa dos 

Profissionais de Formação de condutores de Estado de Goiás. A PREVENTIVA: deve 

ser a atitude permanente do motorista para evitar acidentes. CORRETIVA: é a atitude 

que o motorista deverá adotar ao se defrontar com a possibilidade de acidente, 

corrigindo situações não previstas.  

Para os pedestres, é possível a propagação de novos 

comportamentos e atitudes para a diminuição de acidentes, por meio de cursos e 

campanhas. Desta forma, cabe ao poder público desenvolver políticas voltadas a esse 

fim. 

 

2 OBJETIVO GERAL  

Logo se faz necessário apresentar propostas de coletas de dados 

estatísticos para a SMT/PA – Portugal, na busca pela redução de acidentes de 

trânsito. 

3 METODOLOGIA      

Para a realização do trabalho, que teve como propositura a 

contribuição pela busca na redução dos acidentes de trânsito em Goiânia, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa, que, de acordo com (DIAS, 2003, p.376) “trata-se de uma 

metodologia não estruturada, baseada em pequenas amostras, a fim de proporcionar 

insights e uma compreensão do contexto do problema”. 

“Dentro do trabalho foi elaborada uma entrevista, que segundo 

(MATIAS-PEREIRA, 2012) é definida como a obtenção de informações sobre 

determinado assunto a um entrevistado, com (5) cinco perguntas abertas, que 

compõem as fontes primárias da pesquisa. (ANDRADE, 2010, p. 28) “relata que fontes 

primárias são constituídas por obras ou textos originais, material ainda não trabalhado, 

sobre determinado assunto”. Para o artigo foram utilizados, também, dados 

secundários, ou seja, informações encontradas nos sites do IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito e IMB 
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– Instituto Mauro Borges. 

Sendo assim, foram levantadas as grandezas, população de Goiânia, 

frota e número de acidentes sem vítimas e acidentes fatais no período entre 2012 a 

2014.  

Para complementar a pesquisa foi trazido à luz, o conceito de ação 

preventiva e corretiva no que tange à educação no trânsito. 

Para finalizar, foram descritas as possíveis formas de coleta de dados 

para melhorar as ações do PA - Portugal. 

O estudo em questão, “é uma modalidade de pesquisa amplamente 

utilizada nas ciências biomédicas e sociais” (GIL, 2010, p.37). É importante para o 

diagnóstico de determinado problema e, este por sua vez fará com que o pesquisador 

se esmere para encontrar suas causas e soluções. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para apresentar parte dos resultados é necessária a compreensão de 

determinados dados expostos em tabelas e gráficos a seguir:  

A frota de veículos no município de Goiânia/Go apresentou um 

aumento de 8,89% nos últimos 3 anos, porém a estrutura viária da cidade pouco 

melhorou, criando assim, condições desfavoráveis aos usuários das vias. 

A frota de veículos é constituída em sua maioria por veículos e 

motocicletas. Do total de toda a frota em 2014, veículos representavam 41,10% e 

motocicletas 15,17%, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico1. Frota total de veículos no município de Goiânia entre 2012 a 

2014.  
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                Fonte: IBGE (2012 a 2014) 

 

 

Após analisar as variáveis abaixo se concluiu que as grandezas, 

população e frota de veículos são proporcionais, pois o crescimento de uma 

acompanhou o da outra. No caso dos acidentes sem mortes e acidentes fatais, não, 

houve sim, uma diminuição no mesmo período, entre 2012 a 2014, conforme tabela e 

gráfico abaixo. 

 

 

Tabela 1. População, frota, acidentes sem mortes e fatais.

Anos 2012 2013 2014

População 1.333.767 1.393.579 1.412.364

Frota 996.530 1.045.796 1.085.169

Acid. Sem mortes 35.348 35.022 31.656

Acid. Fatais 286 198 123

Fonte: Adaptado do IBGE, IMB, SMT (2012 a 2014)

Gráfico 2. População, frota, acid. sem mortes e acid. fatais
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quanto acidentes fatais. O mesmo se percebe com relação às motos, pois no período 

foram registrados menos acidentes sem mortes e acidentes fatais. Conforme tabela e 

gráfico a seguir: 

Ressalta-se que quando comparado o número de vítimas fatais por 

acidentes de trânsito envolvendo automóveis entre os anos de 2012 e 2014, 

observamos que houve uma redução de 57,14%. Da mesma forma, o número de 

vítimas fatais envolvendo motos, também caiu, demonstrando uma redução ainda 

maior que chega a 62,02%. No caso de acidentes sem vítimas envolvendo 

automóveis, notamos uma diminuição de 20,42%, já nos acidentes envolvendo motos 

uma queda de 25,90%, se compararmos apenas os anos de 2013 e 2014. 

 

Tabela 2. Automóveis X Motos (acidentes sem mortes e acidentes fatais)

Ano 2012 2013 2014

Acid. Sem mortes 25.601 24.777 20.372

Automóveis Acid. Fatais 140 101 60

Acid. Sem mortes 12.850 11.674 9.522

Motos Acid. Fatais 174 114 66

Fonte: SMT (2012 a 2014)

 

A entrevista aplicada trouxe os seguintes resultados: 

A primeira questão buscou identificar quais formas de coletas de 

dados são utilizadas pelo departamento de Geoprocessamento. Obteve-se a 

informação de que os dados referentes a acidentes de trânsito sem vítima são 

coletados no sistema e-bat e são provenientes do cadastramento no site da SMT, 

pelos motoristas envolvidos. Já os acidentes com vítimas são coletados por meio dos 

boletins físicos e via e-mail, produzidos por outros órgãos como as Polícias Militar e 

Civil, Bombeiro e outros. Essas informações reforçam que se não há atualmente 

medidas que sinalizem para uma redução dos acidentes pautada nas ações 

preventivas, o motivo não é a falta de dados. 

A segunda pergunta demonstrou que é utilizado o Software SACIT – 

Sistema de acidentes de Trânsito para organizar os dados estatísticos. A pessoa 

entrevistada ponderou que não existe nenhum procedimento pós-coleta de dados. 

Segundo Sharpe et al. (2011) a estatística, ancorada por instrumentos e métodos, 

ajudará a entender o mundo. E neste caso é preciso aprofundar-se nesse universo 
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para que saibamos realmente o que está por traz dos acidentes, das suas causas e, 

assim, buscar as melhores práticas para tentar evitá-los. 

                         O terceiro questionamento, teve o intuito de identificar se a 

entrevistada concordava com a máxima de que os dos dados estatísticos contribuem 

para a diminuir os acidentes e as mortes.  Pela resposta positiva pode-se afirmar, 

ainda, que estes servem para embasar as intervenções físicas nas vias.   

                         Já na quarta indagação buscou-se saber se o poder público têm feito 

a sua parte, como e o que poderia ser adotado para minimizar a quantidade de feridos 

e mortos no trânsito. O poder público não faz a sua parte. Reside quase em consenso 

por determinados autores, que o caminho ainda é a educação para o trânsito, para a 

diminuição dos casos de acidentes. Pinheiro (2001) ressalta que o termo “educatione”, 

do latim educatione, é o processo de desenvolvimento da capacidade física, 

intelectual e moral a criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor 

integração individual e social. O trânsito para ser harmonioso depende dessa 

integração, do bom entendimento entre a partes no dia a dia, dessa troca de 

gentilezas, da boa relação social. 

Após a quinta pergunta à entrevistada, ficou evidente que os relatórios 

não são enviados ao PA – Portugal, são encaminhados apenas à engenharia e à 

assessoria de comunicação quando solicitam. Observou-se, então, que o foco de 

estudo, o PA – Portugal não recebe relatórios dos dados colhidos pelo 

geoprocessamento. Desta forma não há como pautar as ações sob a ótica da 

estatística. 

5 CONCLUSÃO  

O estudo possibilitou descrever algumas possíveis formas de coleta 

de dados para contribuir com as ações do PA - Portugal. 

A seguir foram relacionadas como sugestão, algumas fontes de 

coletas para estudos para que apontem tendências.  

Coleta de dados por meio do auto de infração – Esse documento 

apresenta algumas variáveis como marca, modelo, espécie do veículo, tipo de 

infração, nome da via, setor, tipo de via, limite de velocidade da via, unidade da 

federação, dia e hora. Obs.: no caso da abordagem é possível obter o nome completo 

do condutor, número da Carteira Nacional de Habilitação, categoria, sexo, idade, 

estado, validade e expedição, número de ocupantes, retenção ou remoção do veículo, 

recolhimento do CRLV, da CNH ou da permissão para dirigir, teste de alcoolemia e 
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infrator se condutor ou passageiro. 

Coleta de dados por meio do radar móvel e barreira eletrônica – Por 

esse meio torna-se possível ter acesso ao limite de velocidade da via e velocidade 

aferida, marca, modelo, espécie do veículo, nome da via, setor, tipo de via, tipo de 

infração unidade da federação, dia e hora. 

Coleta de dados pelo E-bat – Podemos levantara marca, modelo, 

espécie do veículo, tipo de infração, nome da via, setor, tipo de via, limite de 

velocidade da via, idade, natureza do acidente, se houve socorro ou não, número de 

ocupantes, unidade da federação, setor, dia e hora. 

Coleta de dados pelas blitzen – Quantidade de veículos abordados, 

quantos regulares, quantos irregulares, marca, modelo, espécie do veículo, tipo de 

infração, nome da via, setor, tipo de via, limite de velocidade da via, idade retenção 

ou remoção do veículo, recolhimento do CRLV, da CNH ou da permissão para dirigir, 

teste de alcoolemia, infrator, se condutor ou passageiro número de ocupantes, 

unidade da federação, dia e hora. 

Assim, diante dessas informações é possível mensurar alguns 

padrões de acontecimentos e diante do exposto, desenvolver trabalhos voltados à 

realização de blitz educativas, blitz punitivas, cursos aos condutores, melhoria na 

sinalização, intervenção viária, redutor físico de velocidade como barreiras 

eletrônicas, radares móveis, monitoramento diuturno por agentes de trânsito, 

investimento em campanhas educativas, fiscalização, implantação de placas de 

proibição, mudança de sentido da via e outros. 
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RESUMO 
Tem-se com o presente artigo o objetivo de analisar o atendimento prestado no 
Supermercado e Papelaria Cinco Estrelas e verificar o grau de satisfação dos clientes 
com relação ao atendimento recebido. Como objetivos específicos foram definidos: 
avaliar a satisfação dos clientes nos setores específicos da empresa estudada e 
verificar se a empresa oferece algum tipo de treinamento específico para melhoria do 
atendimento ao cliente. Os métodos utilizados para obtenção dos dados foram o 
qualitativo e quantitativa sendo a utilização de questionário, a pesquisa bibliográfica e 
a entrevista com a sócia da empresa. Para atingir o objetivo foi aplicado um 
questionário com 107 clientes do supermercado. Os resultados obtidos permitem 
concluir que existe ponto de melhoria e a principal causa apontada, seria a falta de 
treinamentos específicos para os funcionários.  
PALAVRAS-CHAVES:  Consumidor. Qualidade. Satisfação.  

  

ABSTRACT: It has with this article to analyze the service provided in the supermarket 
and Stationery Five Star and check the degree of customer satisfaction with the care 
received. Specific objectives were defined: to evaluate customer satisfaction in specific 
sectors of the studied company and check if the company offers any kind of specific 
training to improve customer service. The methods used to collect the data were 
qualitative and quantitative with the use of questionnaire, the literature and interviews 
with the partner company. To achieve the goal was a questionnaire with 107 
supermarket customers. The results shows that there is improvement point and the 
main cause pointed out, is the lack of specific training for employees. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente artigo tem como tema o atendimento ao cliente. A 

pesquisa foi desenvolvida no Supermercado e Papelaria Cinco Estrelas que está 

situado na Av. Vera cruz quadra 90 lote 1 n°1383, Jardim Guanabara, Goiânia-GO. 

Atualmente com trinta funcionários, a empresa foi fundada em 1994. Trabalha no ramo 

de produtos alimentícios, no comercio varejista e dispõe de um açougue e uma 

papelaria. 

A busca pela qualidade no atendimento ao cliente não é mais uma 

estratégia para se diferenciar entre as demais no mercado e, sim uma necessidade 

de sobrevivência, e de suma importância que as empresas saibam que o cliente é a 

peça fundamental de uma organização.  

As organizações devem traçar no seu próprio plano estratégico os objetivos 
de qualidade que pretendem obter e nunca deve perder de vista a ideia de 
que as empresas diferenciam-se, cada vez mais, pela qualidade dos produtos 
ou serviços, por atingirem a total satisfação das necessidades e expectativas 
dos clientes (LOBO, 2010 pg. 17). 
 
 

As organizações podem conquistar clientes e superar a concorrência 

desenvolvendo um atendimento com qualidade e satisfazendo as necessidades do 

cliente. Muitos setores do mercado ainda não perceberam a importância do cliente 

para o sucesso de sua empresa. 

De acordo com Martins (1998), o paradigma de qualidade está 

mudando em direção ao valor para o cliente. A satisfação do consumidos depende do 

que ele percebeu em relação ao desempenho do serviço prestado em comparação 

com suas expectativas, se não corresponder ás expectativas do cliente, o mesmo 

ficará insatisfeito, se corresponde ele ficará satisfeito, cada cliente tem desejos e gosto 

diferentes dos demais, desta forma a organização deve buscar a se adequar a cada 

um deles, pois o consumidor insatisfeito comenta experiências negativas e a imagem 

da empresa pode ficar danificada. 

Segundo Slack (2007), ‘’um bom desempenho de qualidade em uma 

operação não apenas leva á satisfação dos clientes, mas também torna mais fácil a 

vida das pessoas envolvidas na operação’’. Quando o desempenho não e bem 

sucedido, ou seja, os clientes não são bem atendidos em uma organização os 
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consumidores dentem a ir procurar outro lugar onde o mesmo seja atendido de forma 

atenciosa. E de suma importância saber conduzir a maneira de atender os clientes é 

um meio de garantir o sucesso de uma determinada empresa, elas devem priorizar a 

preparação dos funcionários sempre promovendo cursos, seminários em busca de 

conhecimentos sobre a importância de se presta um atendimento com qualidade 

assim vindo a proporcionar a satisfação do cliente. 

A satisfação dos consumidores está relacionada á satisfação das 
necessidades da empresa, tanto do empresário quanto dos profissionais que 
nela trabalha. Aos buscar a qualidade, a empresa precisa dar atenção aos 
colaboradores, além de ter em vista a produtividade e, com resultado o lucro. 
Nenhuma organização sobrevive sem lucro (ZUANETTI ET et al . 2010 pg. 
15 ). 
 
 

Um fato importante é conhecer seus clientes saber se eles têm suas 

necessidades atendidas e assim saber os pontos fortes e fracos do mesmo, saber o 

que deve ser feito para melhoraria no atendimento. Procurando a cada dia mais, 

agradar os clientes atendendo-os e procurando oferecer sempre o melhor 

atendimento e produtos. Segundo Braga (2014) a qualidade no atendimento é 

essencial para empresa, pois é a porta de entrada para conquistar novos clientes, 

tendo assim um excelente atendimento e com qualidade. 

O atendimento ao cliente e preciso sempre ser aprimorado nas 

empresas, com capacitação aos funcionários e buscando sempre melhorar a 

qualidade do atendimento prestado ao cliente. 

O atendimento ao cliente é um dos aspectos de maior importância do 
negocio. O cliente representa o principal objetivo do negocio a sua razão de 
ser e de existir. Todo negocio deve estar voltado para o cliente ainda que o 
potencial e somente se mantém se o cliente estiver decidido a continuar 
comprando o produto/serviço, seja para satisfação pessoal ou para suas 

necessidades básicas. (CHIAVENATO 2012 pg. 244). 
 

Para executar um bom atendimento ao é necessário que tenha um 

perfeito conhecimento do cliente, saber suas necessidades, o consumidor e uma peça 

fundamentam para qualquer organização, pois sem o cliente a empresa não sobrevive 

no mercado. De acordo com Kotler (2012) O sucesso das empresas está em obter, 

manter e expandir a clientela. Os clientes  são a única razão para construir 

fabricas contratar funcionários, agendar reuniões, em qualquer atividade empresarial. 

Sem cliente não há negócio, por tanto e de suma importância saber conquistar o 

cliente, saber satisfazer suas necessidades, prestando um atendimento com 

qualidade, tendo funcionários empenhados a desenvolver um trabalho com qualidade.  
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Para Djalma (2014) o nível que define a satisfação é o que o tomador 

de decisões está disposto a fixar e, frequentemente, é o mínimo necessário, e muito 

importante ter um planejamento estratégia na organização, pois proporcionara uma 

base para conquistas novas cliente, levando a empresa ao sucesso.  

A estratégia não é. Evidentemente o único fator determinante no sucesso ou 
fracasso de uma empresa a competência de sua cúpula administrativa tão 
importante quando a sua estratégia adequada pode trazer extraordinários 
resultados para a empresa cujo nível geral de eficiência e eficácia seja 

apenas médio ( DJAlMA. 2014 pg. 193 ). 

 

Para que as empresas se destaquem no mercado  e  para reter os 

clientes para sua organização e importânte medir a satisfação do consumidor com 

frequencia, saber se suas necessidades estao sendo atendidas ou não. De acordo 

com Kolter (2012) Empresas inteligentes medem a satisfação dos clientes com 

regularidade porque esse é o segredo para retê-los.   

Frederick Reichheld da consultoria Bain, sugere que há somente uma 

pergunta sobre o cliente que realmente importa: ‘’Qual  é a probabilidade de você 

recomendar esse produto a um amigo ou colega?’’De acordo com Reichheld, a 

disposição de um cliente de fazer uma recomendação decorre do tratamento que ele 

recebe de funcionarios da linha de frente, o que por sua vez é derminada por todas as 

áreas funcionais que contribui para experiência do cliente ( KOTLER, 2012 pg. 134 ). 

E fundameltal deixar os clientes satisfeitos com um atendimento de 

qualidade, prestativo sempre buscando realizar as necessidades do consumidor, 

assim deixando os satisfeitos, sem eles as organizações não permanecem no 

mercado, o cliente e a peça funamento e essencial para uma empresa. 

Diante do exposto, tem o presente artigo o objetivo de avaliar se os 

clientes estao satisfeitos em relação ao atendimento prestado no Supermercado e 

Papelaria Cinco Estrelas e mostrar a importância de se prestar um atendimento de 

qualidade, assim obtendo um diferencial competitivo. 

 

2  METODOLOGIA   

  

Os métodos utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa foram 

à pesquisa bibliográfica, a observação pessoal, o questionário com os clientes e a 

entrevista com a sócia da empresa. 
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A pesquisa bibliográfica foi utilizada para ter um melhor entendimento 

do assunto. Para Roesch (2013) ‘’pesquisa bibliográfica na prática, implica seleção, 

leitura e análise de textos relevantes ao tema do projeto, seguida de um relato por 

escrito.  

Por meio da observação pessoal foi possível analisar a forma de 

atendimento prestado aos clientes. De acordo com Roesch (2013) ‘’ a observação é 

utilizada para entender como indivíduos usam seu tempo em situação de trabalho; 

para estudar e revisar a alocação de recursos ou para calcular a frequência de 

atrasos’’.  Segundo Roesch (2013) ‘’ o questionário é um instrumento de coleta de 

dados que busca mensurar alguma coisa, para tanto requer esforço intelectual anterior 

de planejamento, com base na conceituação do problema de pesquisa e do plano de 

pesquisa’’.  

A entrevista e um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. E um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta de dados ou pra ajudar no diagnóstico ou 
no tratamento de um problema social.( MARCONI E LAKATOS, 2010, p.178) 
 
 

Para levantamento das informações foi elaborado um 

questionário com perguntas relacionadas à satisfação dos clientes em 

relação à qualidade no atendimento do Supermercado e Papelaria Cinco Estrelas. O 

questionário seguiu um roteiro com 5(cinco) perguntas (apêndice A). Na definição dos 

dias para a aplicação do questionário, foram considerados aqueles com maior fluxo 

de clientes, que é no final de semana. No sábado a empresa atende das 8:00h as 

21:00h e no domingo das 8:00h as 14:00h, sendo atendidos aproximadamente 600 

clientes nos finais de semana. O questionário foi aplicado nos dias 12 e 13 de março 

de 2016, sendo respondidos 59 questionários no sábado e 48 no domingo. 

Anterior a essa etapa foi realizada uma reunião com os dirigentes da 

empresa, para solicitar à autorização para realização do questionário é também nesta 

oportunidade foi autorizado à divulgação do nome da empresa neste trabalho (Anexo 

A). Em seguida foi realizada uma reunião com os funcionários para informá-los sobre 

a abordagem que seria feita com clientes do Supermercado. Logo após foi realizada 

uma entrevista com a sócia da empresa, referente se a empresa fornece algum 

treinamento específico para os funcionários.  

    

3 RESULTADO E DISCUSSÃO  
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Para iniciar o trabalho de levantamento de dados na empresa 

estudada, primeiramente foi realizada uma reunião com a sócia e proprietária da 

empresa. Nela constatou-se que a empresa disponibiliza capacitação prática para 

determinadas áreas, porém não utiliza de programas de capacitação para aperfeiçoar 

o atendimento prestado aos seus clientes. 

Num segundo momento foram aplicados os questionários nos dias 12 

e 13 de março de 2016, totalizando 107 questionários. Os resultados serão 

apresentados a seguir. 

Inicialmente o cliente foi questionado sobre os critérios adotados para 

classificar o atendimento na empresa estudada. O resultado está explicitado no gráfico 

1. 

 

    Gráfico 1: Qualificação do atendimento no supermercado 

 

 Fonte: Elaborado pela autora (2016)  

 

 Conforme demonstrado no gráfico 1, 76%??? Não é 81%?? dos 

clientes entrevistados consideram a variedade dos produtos como um fator para 

qualificar o atendimento, 68% dos clientes considera a qualidade dos produtos, 56% 

considera a existência do estacionamento, 55% a rapidez no atendimento e 35% dos 

clientes considera a cordialidade dos atendentes como um fator para qualificar o 

atendimento no supermercado. 
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Em seguida foram questionado sobre a qualidade nos diversos 

setores, sendo o resultado o constante no gráfico 2.  

 

Gráfico 2: Qualidade no atendimento no açougue, hortifrúti, papelaria e caixa. 

 

            Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

De acordo com os resultados obtidos, 66% dos clientes entrevistados 

consideram ótimo o atendimento recebido no açougue, 27% considera bom e 8% 

acham regular o atendimento. Nenhum dos clientes considerou o atendimento ruim. 

Em relação ao atendimento no hortifruti 42% dos consumidores 

considera o atendimento bom, seguido de 32% que classificaram como ótimo. 18% 

dos clientes acham o atendimento regular e 9% ruim o atendimento recebido. 

De acordo com os resultados 49% dos clientes acham o atendimento 

na papelaria bom, 21% considera ótimo, 19% acham regular e 2% considera ruim. 

Conforme demonstrado no gráfico 2(Dois), 44% dos consumidores 

considera o atendimento do caixa bom, 34% acham ótimo, 20% considera regular e 

3% consideram ruim. 

Em seguida os clientes foram questionados sobre a receptividade no 

atendimento, sendo obtido o resultado constante no gráfico 3. 

               

           Gráfico 3: Receptividade no atendimento. 
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             Fonte: Elaborado pela Autora (2016) 

 

No gráfico 3 (Três) está evidenciado que a maioria dos clientes estão 

satisfeitos com a receptividade ao serem atendidos (num total de 86%) e 14% dos 

clientes entrevistados declararam  não estarem satisfeitos com o atendimento. 

No gráfico 4 consta o resultado relacionado à satisfação dos clientes 

no setor de hortifrúti, papelaria e no caixa da empresa estudada. 

 

Gráfico 4: Satisfação no açougue, no hortifruti, na papelaria e no caixa         

 
 

                          
  Fonte: Elaborado pela Autora (2016) 

De acordo com os resultados obtidos a maioria dos clientes se sente 

satisfeita com o atendimento recebido no açougue com 90% consumidores 

satisfeitos e 10% insatisfeitos. 
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O nível de satisfação do setor de Hortifruti é de 64% de clientes 

satisfeitos e 36% não se sentem satisfeitos com o atendimento recebido. 

Conforme demonstrado, 80% dos clientes entrevistados se sentem 

satisfeitos e 20% não estão satisfeitos com o atendimento recebido na papelaria. vA 

maioria dos clientes se sente satisfeita com o atendimento no caixa, 78%  

consumidores satisfeitos e 22% insatisfeitos. 

 
 
4 CONCLUSÃO  
 

 
O presente artigo teve como objetivo analisar o grau de satisfação dos 

clientes da empresa estudada e verificar se a mesma oferece algum tipo de 

treinamento para os funcionários.  

 Após o levantamento foi possível analisar a importância do 

treinamento para os funcionários para a padronização dos atendimentos, com isso 

proporcionando máxima satisfação para os clientes. Pois cliente satisfeito é muito 

importante para a organização e consequentemente para o seu sucesso.  

Conforme a análise dos resultados dos questionários foi possível 

verificar que os clientes estão parcialmente satisfeitos com o atendimento recebido. 

Os clientes que responderam ao questionário estão satisfeitos com a variedade dos 

produtos, com o atendimento recebido no açougue, com o atendimento na papelaria 

e estão satisfeitos com a receptividade ao ser atendido. Foi possível averiguar alguns 

pontos sugeridos pelos clientes para a melhoria do atendimento, tais como: no setor 

do açougue mais rapidez e melhorar no atendimento, já no hortifruti a maioria dos 

clientes se sentem insatisfeito por não ter muita variedade de frutas e verduras. Na 

papelaria foi sugerido melhores preços, mais rapidez no atendimento e mais limpeza 

nos produtos. No caixa os clientes sugeriram mais simpatia e comunicação da parte 

das operados de caixa. Esses aspetos precisam ser trabalhados com mais ênfase 

pela organização, utilizando treinamentos específicos para os funcionários. 

O nível de satisfação dos consumidores é bom, porém alguns pontos 

devem ser considerados, para que assim a empresa chegue a excelência. Partindo 

dessa constatação foram propostas algumas ações de melhorias, sendo: 

• Construir um estacionamento para o conforto e comodidade dos clientes. 
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• Proporcionar aos funcionários treinamentos específicos, palestras e cursos 

objetivando conscientizar sobre a importância de um atendimento de qualidade 

e a melhor forma de atender seus clientes.  

• Adicionar mais variedades de frutas e verduras no setor de hortifruti para maior 

satisfação dos consumidores. 

Os resultados obtidos neste artigo serviram para que os proprietários 

da organização pudessem conhecer a opinião de seus clientes, assim podendo utilizá-

los como melhoria nos setores com insatisfação relacionados.  
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PERCEPÇÃO DO CORPO DISCENTE E DOCENTE DO CURSO DE 

DIREITO DA FACULDADE LIONS SOBRE O EXAME NACIONAL DE 

DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 
PERCEPTION OF FACULTY AND STUDENTS OF FACULTY LIONS WITH 

REGARD TO EXAM ENADE 
 

Jurandir Souza de Jesus58 
Rosiane Dias Mota59 

Priscila Carolina Giroto60 
Arédio Teixeira Duarte61 

 
Resumo: A partir da década de 1930 implantou-se o sistema de ensino superior no 
Brasil. Ao longo dos anos este passou por várias modificações que foram 
influenciadas pelas reformas institucionais e transições políticas. Atualmente, a 
sociedade possui um maior acesso ao ensino superior, no entanto, passaram a entrar 
nos cursos superiores alunos com uma formação deficiente. Diante deste contexto, 
tem-se com o presente artigo o objetivo de analisar a percepção do corpo docente e 
discente do curso de Direito da Faculdade Lions com relação ao Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação. Adotou-se como 
metodologia a pesquisa qualitativa, e como procedimentos metodológicos a pesquisa 
bibliográfica acompanhada da pesquisa de campo. Obteve-se como resultados uma 
reflexão sobre a percepção do corpo discente e docente do curso de direito sobre o 
Enade. 
Palavras Chave: Consciência, ENADE, Ensino Superior, Sistema Educacional. 
 
Abstract: From the 1930s he implanted the higher education system in Brazil. Over 
the years this has undergone several modifications that were influenced by institutional 
reforms and political transitions. Currently the company has greater access to higher 
education, however, they began to enter the higher education students with poor 
training. Given this context, it has been with this article to analyze the perception of the 
faculty and students of the Lions Faculty of Law course in relation to the Performance 
of the National Examination of Graduate Students. It was adopted as qualitative 
research methodology, and procedures to be followed as methodological literature of 
the field research. There were obtained results as a reflection on the perception of the 
law school of the student and faculty about Enade. 
 

                                                           
58 Pós-graduado em Docência Universitária. 
59 Professora Doutora, na Faclions. 
60 Professora Especialista, na Faclions. 
61 Professor Doutor, na Faclions. 
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Keywords: Awareness, ENADE, Educational System, Higher Education. 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

Para compreender a percepção do corpo docente e discente com 

relação ao ENADE, é preciso ter em mente, alguns conceitos quanto ao 

desenvolvimento do sistema de ensino superior no Brasil sobre uma perspectiva das 

transições políticas e econômicas e a finalidade para qual o ENADE foi constituído, 

dentro do sistema em reforma. 

A avaliação de desempenho é um meio de dar forma, identificar, 

mensurar, qualificar e até mesmo quantificar o nível de aprendizagem do alunado, 

dentro das características de interesse do avaliador. De acordo com Tenório (2009), 

a avaliação é importante para diversas áreas da atividade humana, esta consiste em 

um processo de aferição, diagnóstico, controle e tomada de decisão dentro de uma 

perspectiva democrática, produzindo mudanças efetivas, melhorias de processos e 

adaptações. 

Para o autor existem dois princípios norteadores no processo 

avaliativo. O primeiro é a troca de experiências e o segundo é a configuração de redes 

de conhecimentos. Esta última caracteriza a avaliação como um conceito amplo, 

estratégico e participativo que produz informações para estudos, desenvolvimento de 

debates e reflexões dos trabalhos (TENÓRIO, 2009). 

Ao definir um modelo de avaliação que possibilite ao Estado regular e 

controlar a qualidade dos serviços ofertados, distribuir os recursos e orientar o 

processo de abertura e expansão do ensino superior, a Comissão Especial de 

Avaliação da Educação Superior, realizou um estudo que resultou na criação do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Este tem como 

objetivo a igualdade e a justiça social (TENÓRIO, 2009). 

De acordo com o autor, o SINAES criou o ENADE, Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação, por meio da Lei 10.861 

em 14 de abril de 2004. O SINAES avalia por meio desta e de outras ferramentas, 

tanto o desempenho dos estudantes, quanto a qualidade dos cursos e a realidade das 

instituições de ensino. Em avaliações com resultados insatisfatórios são gerados 

protocolos de compromisso firmados entre a Instituição de Ensino Superior (IES) e o 

Ministério da Educação (MEC), no qual este estabelece ações, prazos e metas para 

melhoria, alinhamento e adequações necessárias para a mudança da situação. 
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Os resultados considerados insatisfatórios ensejarão a celebração de 
protocolo de compromisso, a ser firmado entre a instituição de educação 
superior e o Ministério da Educação, que deverá conter: I - o diagnóstico 
objetivo das condições da instituição; II - os encaminhamentos, processos e 
ações a serem adotados pela instituição de educação superior com vistas na 
superação das dificuldades detectadas; III - a indicação de prazos e metas 
para o cumprimento de ações, expressamente definidas, e a caracterização 
das respectivas responsabilidades dos dirigentes; IV - a criação, por parte da 
instituição de educação superior, de comissão de acompanhamento do 
protocolo de compromisso. (BRASIL, Art. 10. Da Lei 10.861, 2004). 

 

 Este sistema de avaliação da educação no ensino superior apresenta 

os princípios democráticos e liberais, constituídos pela sociedade brasileira e 

demostra a maturidade do sistema de governo em desenvolver a formação da 

sociedade com qualidade e respeito ao mundo científico. 

Com a percepção de ser um sistema em construção e que se encontra 

em processo de aperfeiçoamento, faz-se necessário compreender o processo de 

desenvolvimento do ensino superior, para compreender o atual sistema de avaliação 

e atribuir de forma mais eficaz seus pontos positivos e negativos. Deste modo, tem-

se com a presente investigação o objetivo de analisar a percepção do corpo discente 

e docente do curso de Direito da Faculdade Lions com relação ao Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes dos Cursos de Graduação. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa desenvolvida utiliza como método de investigação a 

pesquisa qualitativa. A metodologia dividiu-se em três etapas. A primeira consistiu na 

pesquisa bibliográfica. Esta contribuiu para o fortalecimento da fundamentação 

teórica, no qual se buscou uma exposição da trajetória histórica do sistema de ensino 

superior e fundamentação legislativa, esta foi realizada em leis, livros, jornais, revistas 

e ambientes virtuais de pesquisas sobre a temática do ENADE como Sistema de 

Avaliação. 

A segunda etapa consistiu na solicitação de autorização a Faculdade 

Lions para realização da pesquisa, na construção dos questionários, e na efetivação 

da pesquisa com o corpo docente e discente aplicando um questionário com o objetivo 

de avaliar o grau de consciência a respeito do ENADE (Apêndices A B e C). Foram 

definidos como sujeitos de pesquisa alunos e professores do Curso de Direito da 
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Faculdade Lions. Os questionários foram aplicados no mês de março de 2014 na 

Unidade Sede da IES. 

Dentro de um universo de 582 discentes no curso de Direito foram 

entrevistados 61 discentes, que equivale a 10% dos alunos, sendo 34 pertencentes 

ao 7° período, 16 ao 8° período e 11 ao 9° período. E, de um universo de 36 docentes 

do Curso de Direito, foram entrevistados 21 professores o que equivale à 58% dos 

docentes do curso de Direito. 

Na última etapa tratou-se da tabulação dos questionários e da 

interpretação dos resultados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Sistema de Ensino Superior Brasileiro começou muito tarde e se 

desenvolveu de forma lenta, sofrendo ao longo dos anos a interferência direta de 

transições políticas e econômicas, enquanto o século vinte representou um longo 

período de evolução e modernização, o século vinte e um, já se apresenta como um 

período de rápida expansão e democratização. Segundo Leal, num mundo 

globalizado a produção de pesquisas e tecnologias são elementos importantes e 

estratégicos para o desenvolvimento econômico e social (2006, p.81). Na última 

década, o Sistema de Ensino superior vivenciou uma ampliação das políticas públicas 

como parte de um plano de desenvolvimento nacional. 

De acordo com o autor, o governo Lula propôs mudanças nas políticas 

econômicas e sociais. E apresentou uma proposta de desenvolvimento nacional em 

forma do Plano de Metas renomeado como Plano de Aceleração do Crescimento - 

PAC. Na educação tal Plano resultou no desenvolvimento e fortalecimento do atual 

Sistema de Ensino Superior do país, que se voltou para a formação de profissionais 

para o mercado de trabalho e serviços públicos. Além disso, tais estratégias 

proporcionaram uma maior abertura das Instituições de Ensino Superior para as 

classes sociais, inclusive com a política assistencialista, subsidiando o ensino com a 

concessão de bolsas universitárias. 

O processo de abertura social à economia, ao ensino e ao Estado 

ficou evidenciado com a criação e expansão dos sistemas de financiamento e crédito 

que vem subsidiando o desenvolvimento nos diversos setores, e inclusão social com 

bolsas de estudos como o PROUNI (LIMA, 2010). 
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Obteve-se um aumento relativo de 2002 a 2012 de 47,6% do número 

de instituições de Ensino Superior e 102,2% do número de matrículas, já a 

mensuração de concluintes dos cursos de Graduação são 466.260 em 2002 e de 

1.050.413 em 2012, o que equivale a um aumento de 125,3% (MEC, 2012). Ocorreu 

um leve aumento no índice de concluintes quando considerados a expansão dos 

recursos disponíveis. 

Segundo Martins (2002, p.50) ao retratar o de desenvolvimento do 

sistema de ensino superior até o ano 2000 “o ensino privado constitui uma 

manifestação perversa do crescimento e da diversificação do campo educacional 

brasileiro e a antítese real de sua real democratização”. Em 2012 o Brasil já contava 

com 2.416 instituições e 7.037.688 matrículas. O país passou a vivenciar uma 

realidade completamente diferente, onde o século vinte representou um longo período 

de evolução e modernização, e o século vinte e um, que representou uma rápida 

expansão e democratização do sistema de ensino superior. Neste rápido crescimento 

e facilidade de acesso às IES, verifica-se que a qualidade das instituições de ensino 

superior, dos cursos, dos professores e principalmente dos alunos não 

acompanharam tal expansão. Esta informação é apresentada pelo site do SINAES 

(INEP, s/d). 

 

3.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

Criado em 1937 como Instituto Nacional de Pedagogia e 

regulamentado em 1938 pelo decreto N° 580, renomeado como Instituto Nacional de 

Estudos pedagógicos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) era responsável pela seleção e formação dos funcionários 

públicos da União. O INEP foi o primeiro órgão nacional a se estabelecer de maneira 

duradoura como fonte primaria de estudos, pesquisas, documentos e estatísticas 

educacionais no País (INEP, s/d). 

Transformou-se em um órgão autônomo em 1972 com o atual nome, 

durante a reforma do sistema de ensino e implantação dos cursos de Pós-graduação. 

Em 1997 o INEP foi transformado em uma autarquia federal, vários órgãos foram 

integrados, e o INEP passou a ser o único órgão encarregado pelos estudos, 

pesquisas, avaliações e levantamento estatístico educacional. 
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O INEP é responsável pela avaliação tanto dos ensinos primários e 

secundários, quanto superior. No âmbito do ensino secundário e primário o sistema 

de avaliação é realizado pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), que utilizam desde 1997 o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). No 

âmbito do ensino superior, o SINAES criado pela Lei N° 10.861 em 14 de abril de 

2004, inserido dentro do INEP, utiliza o ENADE para avaliar tanto os estudantes 

quanto os cursos de graduação, e instituições de ensino superior. 

 O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes integrado ao 

SINAES visa mensurar o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação 

ao conteúdo programático, habilidades e competências. Regulamentado pela portaria 

normativa N° 03 de 06 de março de 2015, este é um instrumento operacionalizado 

pelo INEP, que visa por meio da avaliação das habilidades conceituais dos 

estudantes, promover o desenvolvimento qualitativo do Sistema de Ensino Superior, 

permitindo que o Ministério da Educação faça intervenções nas instituições de ensino, 

implantando medidas administrativas que regularize a condição da instituição ou 

curso, com medidas punitivas que podem descredenciar tanto o curso como a 

instituição. 

Como resultado são produzidos relatórios por Curso e Instituição, 

analisados em regime tri-anual que visam agregar valor ao resultado da prova, para 

orientação de ações pedagógicas e administrativas. Esta constitui uma referência 

importante para o conhecimento da realidade institucional e melhoria contínua da 

qualidade do sistema de ensino, além disso, permite comparações e integração das 

instituições e cursos. 

O ENADE é obrigatório para o aluno ingressante e concluinte 

habilitado e inscrito pela Instituição de ensino nos cursos escolhidos pelo MEC por 

meio da Comissão de Avaliação da Educação Superior (Conaes), tendo como medida 

administrativa a restrição do diploma de conclusão do curso até sua regularização 

visto que o ENADE é um componente obrigatório. 

A pesquisa de campo revelou que os discentes e docentes 

compreendem o que é o ENADE e a seriedade com que este deve ser tratado, mas o 

Exame não consegue mensurar toda complexidade do sistema de ensino superior. 

Principalmente quando os discentes não se dedicam em obter um resultado melhor, 

como tem acontecido em várias instituições de ensino superior no país. 
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3.2 PERCEPÇÃO DOS DISCENTES E DOCENTES 

 

A Faculdade Lions foi ciada em 2001 pela Fundação Educacional de 

Goiás (FEG) que é associada ao Lions Club. Este último foi criado em 1917, e tem 98 

anos que realiza serviços comunitários com foco na educação, saúde e meio 

ambiente. A Faculdade Lions utiliza a vertente da educação como objetivo de inclusão 

social por meio dos cursos de graduação, extensão, pós-graduação e a capacitação 

à distância. Atualmente a Faculdade conta com vários cursos superiores sequenciais 

e cinco cursos de graduação. Dentre estes, destaca-se o curso de Direito, autorizado 

pela Portaria Nº 125 em 25 de janeiro de 2007. Ele tem cento e cinquenta vagas anuais 

e está entre os cursos de graduação com maior quantidade de alunos na Instituição 

(FACLIONS, s/d). 

 

3.2.1 Percepção do Corpo Discente 

 

O corpo discente entrevistado consiste em um público predominante 

jovem, 69% dos entrevistados têm de 21 a 40 anos, 39% de 21 a 30 anos e 30% de 

31 a 40 anos. E o restante dos 31% compreende as demais variações, sendo 3% até 

20 anos, 10% de 41 a 50 anos, 13% mais de 51 e 5% optaram por não responder. 

A ocupação profissional dos discentes entrevistados está ligada ao 

setor público (30%), a contrato com o setor privado (21%), ou autônomo (8%). Os 

demais 41% se dividiram com 16% no meio acadêmico, sendo 3% como docente, 

13% estudantes ou estagiários, 7% com outras profissões e 18% não responderam 

(Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Profissão dos discentes no curso de Direito (%) - 2014 
Fonte: JESUS, 2014. 

 
Foram apresentadas aos discentes, doze questões com opções 

fechadas e observações abertas. Questionou-se aos discentes no curso de Direito a 

respeito da classificação qualitativa do sistema de ensino superior no Brasil. A maioria 

(85%) classificou positivamente, indicando sua eficiência, onde 18% classificam como 

bom e 67% como regular. Os (15%) restantes se dividiram em dois grupos, um onde 

13% classificam o sistema como ruim e o outro 2% optaram por não responder a 

questão. 

Em observações ao classificar o sistema de ensino superior Brasileiro, 

(28%) dos discentes entrevistados deram destaque a alguns atributos como: 5% a 

qualidade do aluno, 2% a estrutura, 6% a falta de investimento, 8% a outras causas e 

apenas 7% destacaram que o sistema poderia melhorar. O restante, (72%) dos 

discentes optou por não fazer alguma observação. 

No que se refere à percepção do discente ao alcance do processo de 

democratização do ensino superior no Brasil, apenas (25%) dos discentes no curso 

de Direito indicaram que dentro do seu grupo familiar mais de 10 pessoas tiveram 

acesso ao ensino superior, o que indica uma demanda que foi ou está sendo atendida 

dentro do processo de expansão. E (67%) indicaram menos que dez, expressando 

uma demanda a ser atendida pelo sistema. Cerca de (6%) indicou que além dele 

nenhum ainda teve acesso, e apenas (2%) optaram por não responder. 

No que se refere à compreensão dos discentes no curso de Direito a 
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respeito do significado da sigla ENADE, a maioria (72%) afirmaram que sabiam seu 

significado, mas apenas 8% acertaram o significado da sigla, 64% acertaram o 

conceito e (28%) alegaram que não sabiam responder, não responderam ou erraram 

o conceito da sigla. 

Os discentes entrevistados identificaram como principal objeto de 

avaliação do ENADE, o sistema educacional com (34%), enquanto (22%) indicaram a 

qualidade do ensino, (11%) a Instituição de ensino, (12%) o curso, (12%) o aluno, e 

(9%) optaram por não responder (Gráfico 2). Todas as alternativas assinaladas estão 

corretas, e foram colocadas para se ter uma percepção do senso crítico do aluno 

quanto a ordem prioritária. 

 

Gráfico 2: ENADE como sistema de avaliação (%) – 2014 
Fonte: JESUS, 2014. 

 

Ao indagar sobre a exposição do conhecimento dos discentes da 

forma como funciona o ENADE e o cálculo de sua nota, a maioria, (54%), indicou 

desconhecimento, enquanto (41%) afirmaram conhecer o funcionamento do Exame, 

e apenas (5%) não responderam. Com relação à explicação de como funciona o 

ENADE, dos 41% que alegaram ter conhecimento, 33% explicaram sua resposta e 

67% não o fizeram. Colocando em dúvida se eles realmente sabem como funciona o 

Exame. 

A maioria dos discentes entrevistados (57%) afirmou não ser 

favorável ao atual modelo empregado no ENADE, enquanto (31%) indicaram ser 

favoráveis ao mesmo e (12%) não responderam. 

Quanto à explicação dos discentes ao seu posicionamento favorável 

ao atual modelo de avaliação, (59%) não explicaram o motivo de seu posicionamento, 

Aluno
12% IES

11%

QL Ensino
22%

Curso
12%

Sistema 
Educacional

34%

Não 
responderam

9%

ENADE como sistema de avaliação (%) - 2014



JESUS, J.S.;MOTA, R.D.;GIROTO, P.C.;DUARTE, A.T.. Percepção do corpo discente e docente do... 

266 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VII. Número 1. Ano 4 – 2017/1 - ISSN 2358-6079 

e (15%) indicaram não saber, enquanto (2%) indicaram que deveria avaliar o aluno, 

apenas (8%) destacaram a importância do Exame no processo de Ensino-

aprendizagem, (2%) indicaram que houve uma melhoria no formato do Exame, 

apenas (3%) indicaram que os maus resultados, assim como a má qualidade do 

formato do Exame, estão ligados à falta de investimento na educação. Cerca de (6%) 

indicaram que não perceberam seus resultados, (2%) explicaram que se acredita 

haver uma manipulação no exame e (3%) indicaram um valor agregado com provas 

de concursos e exame da OAB (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Explicação dos discentes quanto ao atual modelo (%) – 2014 
Fonte: JESUS, 2014. 

 

Ao questionar os discentes se o curso os prepara para o ENADE, a 

maioria (58%) afirmou que sim, enquanto (37%) afirmaram que não e (5%) não 

responderam. Ao explicar seu posicionamento (10%) indicaram a qualidade nos 

métodos de ensino como deficiente, (6%) explicaram que a qualidade dos docentes 

deixa a desejar, (15%) apontaram causas aleatórias e o restante (10%) indicaram não 

saber dar uma explicação, enquanto (59%) optaram por não responder (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Explicação se o curso prepara para o ENADE (%) – 2014 
Fonte: JESUS, 2014. 
 

Ao questionar aos discentes sobre o conhecimento do reflexo do 

resultado do ENADE em seus cursos, a maioria (57%) afirmou conhecer os efeitos do 

resultado do Exame em seu curso, enquanto (41%) afirmaram que não, e (2%) não 

responderam. 

Associada a esta interrogação (18%) dos entrevistados comentaram 

que entre os principais reflexos, estão a melhora da qualidade e desenvolvimento do 

sistema de ensino, (5%) indicaram o credenciamento ou recredenciamento das 

faculdades e dos cursos, (13%) indicaram outros efeitos, mas a maioria (64%) não 

souberam ou não responderam quanto a sua explicação. 

Ao questionar os discentes se estes utilizariam o ENADE para 

prejudicar a instituição de ensino a maioria, (92%) afirmaram que não, (2%) indicaram 

que sim e (6%) não responderam. Ao explicar seu posicionamento (8%) dos 

entrevistados destacaram que tinham este posicionamento como medida de 

autopreservação, (7%) associaram como uma prática moral, (8%), indicaram outras 

respostas e (77%) abstiveram em responder (Gráfico 5). 
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Gráfico 5: Explicação dos discentes que utilizariam o ENADE para prejudicar IES. (%) – 
2014 
Fonte: JESUS, 2014. 

 

3.2.2 Percepção do Corpo Docente 

 

A pesquisa demonstrou um corpo docente constituído predominante 

de jovens, sendo (27%) de 20 a 30 anos e (40%) de 31 a 40. Os 33% restantes se 

dividem em (20%) de 41 a 50 anos, (6%) com mais de 50 anos e 7% não citaram sua 

idade. A maioria é do gênero masculino (73%) e (27%) é do gênero feminino. 

No que se refere a titularidade do corpo docente (67%) possui 

Mestrado, (27%) são Especialistas e apenas (6%) possuem Doutorado. A maioria 

destes docentes atua em disciplinas da área jurídica ou Ciências Jurídicas (67%), e 

(33%) são disciplinas de outras áreas que contribuem na formação profissional do 

discente e no desenvolvimento de habilidades complementares. 

Ao questionar o corpo docente como estes classificavam o sistema de 

ensino superior do Brasil, verificou-se que a maioria o posicionou como positivo 80%, 

onde (7%) classificou como Bom, e (73%) como regular, (7%) classificou como ruim e 

(13%) não responderam. Os professores observaram sobre este questionamento, que 

acham o formato de avaliação e classificação dos cursos deficiente. Os professores 

entrevistados destacaram ainda que o processo de democratização do ensino 

superior no Brasil é positivo, sendo que (13%) o classificam como ótimo e (33%) como 

bom, no entanto (13%) o classifica como regular e (34%) como ruim, (7%) não 

responderam (Gráfico 6). 
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No detalhamento foram abordados aspectos positivos, como a 

formação profissional, requisito essencial para o desenvolvimento econômico no 

Brasil e justiça social. Os aspectos negativos como a seleção por quotas e cursos 

elitizados, além do ingresso de alunos com formação deficiente. Verificou-se que 

existe uma necessidade de esclarecer melhor a importância do SINAES e 

principalmente do ENADE, e como estes contribuirão para a melhoria do Sistema de 

Educação Superior do Brasil. 

 
Gráfico 6: Processo de democratização (%) – 2014 
Fonte: JESUS, 2014. 
 

A respeito da percepção dos docentes com relação ao significado da 

sigla ENADE, verificou-se que 20% dos docentes indicaram exatamente seu 

significado e a maioria, 80% não acertaram exatamente o significado da sigla, mas 

indicaram corretamente seu conceito. Ao questionar o corpo docente quanto ao 

objetivo da avaliação do ENADE, a maioria indicou a qualidade de ensino (23%), 

enquanto (21%) indicou o sistema educacional e a Instituição de ensino superior 

(19%). O curso e o aluno ficaram com apenas (16%) e (14%) das respostas, 

respectivamente. Apenas (7%) indicou o professor como objetivo de avaliação, o que 

indica que a maioria dos professores, não se vê como objeto de avaliação do ENADE. 

Existe uma necessidade de ampliar o conceito do corpo docente sobre o Exame e seu 

real papel no processo (Gráfico 7). 
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Gráfico 7: Avaliação do ENADE (%) – 2014 
Fonte: JESUS, 2014. 

 
Quanto à percepção dos docentes a respeito da importância do 

ENADE para IES, a maioria (93%) afirmou positivamente e, (7%) não responderam. 

Apenas 50% comentaram seu posicionamento positivo, onde 22% indicaram que a 

qualidade do ensino superior estava sendo avaliada, enquanto 22% destacaram a 

importância do exame para a melhoria da IES e, 6% apontaram a existência de um 

importante vínculo midiático entre a imagem da instituição e o seu resultado. 

No que se refere ao atual modelo de avaliação empregado no ENADE, 

(80%) dos docentes o reprovaram, e (20%) o classificaram como bom. Na explicação 

dos entrevistados quanto ao posicionamento a respeito do ENADE, 86% dos 

entrevistados afirmaram que existe uma necessidade de agregar mais valor ao 

resultado e principalmente ao currículo do estudante. Os demais 14% não 

responderam. 

Ao questionar se o curso de Direito da Faclions prepara o aluno para 

o ENADE, a maioria (67%) afirmou que sim, enquanto (13%) indicaram que não e 

(20%) não responderam. (60%) dos entrevistados associaram a explicação de seu 

posicionamento aos métodos de ensino que contemplam aquilo que é solicitado no 

Exame, (7%) indicaram que seria um processo em desenvolvimento, (7%) afirmaram 

que o curso não tem essa finalidade, (6%) expressaram que seria uma tentativa e 

(20%) não explicaram seu posicionamento, (Gráfico 8). 
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Gráfico 8: Explicação se o curso prepara o aluno para o ENADE (%) – 2014 
Fonte: JESUS, 2014. 

 

Ao indagar aos docentes se eles orientavam seus alunos quanto ao 

Exame, (93%) dos professores afirmaram realizar constantemente orientações a 

respeito do ENADE, e (7%) assumiram que não realiza tais orientações. Acredita-se 

que a desinformação a respeito do ENADE, apontada pelos alunos, possa ser 

resultado não de uma falta de orientação e sim a falta de interesse dos alunos sobre 

o tema. 

A respeito dos efeitos do ENADE para a IES, (53%) dos docentes 

destacaram aspectos negativos, como o impacto na imagem da instituição e qualidade 

de ensino, enquanto (34%) indicam pontos positivos como o desenvolvimento dentro 

de uma perspectiva nacional, e (13%) não responderam. 

No que se refere ao questionamento do comportamento de alguns 

alunos obterem, propositadamente, um péssimo desempenho no ENADE e a não 

colaboração com o sistema de avaliação do ensino superior com o objetivo de 

prejudicar a instituição de ensino, a maioria (87%) dos entrevistados reprovou esse 

comportamento, enquanto (13%) se mantiveram neutros. Ao indicarem uma 

explicação que motivasse esse comportamento, (8%) estabeleceram vínculo com a 

moral e (92%) indicaram se tratar de uma falta de maturidade dos discentes que 

tiveram esse comportamento. 

 

  

Não 
responderam

20%

Tentativa
6%

Melhorando
7%

Métodos
60%

Curso não tem 
essa finalidade 

7%

Explicação se o curso prepara o aluno para o 
ENADE (%) - 2014



JESUS, J.S.;MOTA, R.D.;GIROTO, P.C.;DUARTE, A.T.. Percepção do corpo discente e docente do... 

272 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VII. Número 1. Ano 4 – 2017/1 - ISSN 2358-6079 

4 CONCLUSÃO 

  

Obteve-se como resultado da presente investigação, o perfil e uma 

reflexão sobre a percepção do corpo discente e docente do curso de direito sobre o 

Enade, onde ambos compreendem o processo de desenvolvimento do sistema de 

ensino e qualidade dos cursos e instituições de ensino superior, pela avaliação das 

habilidades conceituais dos discentes. 

Mas apesar dessa percepção, verificou-se que tanto o corpo docente 

como discente consideram como objeto principal de avaliação no Enade, o sistema 

educacional e qualidade de ensino antes das IES, cursos, professores e estudantes. 

O que indica certo distanciamento dos discentes e docentes, visto que o resultado do 

exame não os afeta diretamente e sim as IES e o curso. 

Deduz-se pelo resultado do Enade e pelo comportamento dos 

discentes, que além de ingressar nas IES alunos com formação deficiente, e que 

alguns desses alunos possam agir de forma imatura, a tentativa de prejudicar a IES 

obtendo um péssimo desempenho no Enade, também seria uma forma de forçar o 

melhoramento da “qualidade de ensino” e atendimento. 

 Segundo Dallari Júnior (2011), transições políticas são 

adequações da vontade popular num processo natural de evolução do estado como 

sistema de governo, logo o desenvolvimento do sistema de ensino superior no Brasil 

sofre interferência direta do sistema de governo, portanto se faz necessário aguardar 

e acompanhar as reformas institucionais nesse setor e colaborar com o governo a 

medida que as mudanças forem implantadas. Semelhante ao o que aconteceu com o 

Enem, o Enade deverá continuar sofrendo adaptações e agregar mais valor ao 

currículo do aluno. Podem-se estabelecer medidas pedagógicas como simulados, 

com cadernos de questões do Enade dos anos anterior, debates, discursos e 

palestras com certificação de horas extracurriculares, e constituir um vídeo ou 

conjunto de vídeo-aulas com a finalidade desenvolver a consciência dos alunos a 

respeito do Enade, de forma que os discentes possam colaborar com esse método de 

avaliação. 

 O objetivo seria direcionar os discentes da Faclions para obter um 

melhor desempenho no ENADE, agregando valor na orientação planejada e 

institucional.  
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