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APRESENTAÇÃO 

 

A Edição 8 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 artigo “Gestão de Academias: uma análise sobre as academias de 

luta em Goiânia”, os autores Lorayne Mathielle Reis, Tércia Duarte Almeida, Arédio 

Teixeira Duarte e Rosiane Dias Mota refletiram se a gestão das academias em 

Goiânia, mais precisamente as academias que oferecem a modalidade de luta, são 

realizadas por profissionais da área de Administração, bem como a aplicação de 

ferramentas de gestão como por exemplo o planejamento estratégico. 

Os autores Alline Vieira Porto, Ana Valéria de Jesus Ribeiro Miranda, 

e Rosiane Dias Mota, no artigo “Avaliação Do Perfil Dos Alunos Ingressos Nos Cursos 

Sequenciais Da Faculdade Lions Unidade Fama – 2013” discutem o perfil dos alunos 

ingressantes na Faculdade Lions, dos cursos sequenciais na unidade Fama, afim de 

identificar qual o motivo de escolha por um curso de curta duração. 

No texto “Andragogia: A Percepção Dos Professores E Alunos Sobre 

Os Interesses E Dificuldades Dos Alunos Adultos Do Curso Superior Sequencial De 

Gestão Em Segurança Pública Da Faculdade Lions Na Região Nordeste De Goiás”, 

os autores Carlos Antonio Ferreira de Oliveira, Rosiane Dias Mota, Alexandre 

Nascimento Pinheiro e Priscila Carolina Giroto falam da percepção dos professores e 

dos alunos sobre os interesses e dificuldades dos alunos adultos das turmas do Curso 

Sequencial de Complementação de Estudos, tendo em vista as metodologias e 

didáticas utilizadas no ensino de alunos da fase adulta em um Curso Superior 

Sequencial. 

A autora Isabella de Faria Bretas, no texto “O Movimento Dos 

Trabalhadores (1978-1985) E A Guerra Fria Na América Latina”, afirma que a Guerra 

Fria gerou consequências na América Latina, a preocupação dos Estados Unidos com 

a segurança nacional fez com que 16 países implantassem governos cujos líderes 

militares eram responsáveis por conter os supostos subversivos. 

No artigo “A Religião Como Construção De Mundo” o autor Fernando 

da Rocha Rodrigues afirma que A religião constitui as múltiplas manifestações 

culturais que o ser humano inventa e reinventa para dar sentido a sua existência.  
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No texto “A Qualidade De Vida No Trabalho E Seus Impactos No 

Desempenho Profissional: Um Estudo Em Um Centro De Distribuição 

Hortifrutigranjeiro”, os autores Nayara Lorrayne dos Santos Silva, Tércia Duarte 

Almeida, Renato Silva Martins e Arédio Teixeira Duarte buscaram aferir a qualidade 

de vida no trabalho a partir da percepção dos colaboradores da empresa CJ Comércio 

e Processamento De Hortifrutigranjeiro Ltda. 

Os autores Daniela Silva Duailibe, Tércia Almeida Duarte, Alexandre 

Nascimento Pinheiro e Gil Eduardo Morato, no texto “Spotify: Um Estudo Acerca Da 

Transformação Do Rádio Para A Plataforma Digital E Seus Impactos Na Publicidade” 

tratam dos impactos que as transformações do rádio para a plataforma digital, 

representada pelo aplicativo Spotify, e as inserções de anúncios entre a programação 

musical dos ouvintes em qualquer instância, causa no comportamento do consumidor, 

desde sua preferência por plataforma, até seu nível de incômodo referente aos 

anúncios. 

No artigo “Empreendedorismo E Os Desafios Da Precificação No 

Ramo De Produtos Alimentício Por Profissionais Informais”, os autores Vilma Silva, 

Tercia Duarte Almeida, Leandro Ilídio da Silva, Arédio Teixeira Duarte e Oyama 

Rodrigues da Silva elencam e apresentam os principais desafios da precificação do 

trabalhador informal. 

Os autores Rejane Vieira de Souza Rezende, Ana Valéria De Jesus 

Ribeiro Miranda, Alecssandro Regal Dutra e José Moacir Dos Santos, no texto 

“Questões Relativas Aos Animais De Estimação Após O Divórcio Ou Separação: Uma 

Análise Sobre A Guarda Compartilhada E O Direito De Visita” tratam da guarda 

compartilhada de animais de estimação após o divórcio ou separação, e demonstram 

o que é guarda compartilhada ou unilateral, se é possível à aplicabilidade desta guarda 

para animais de estimação, qual é o posicionamento da doutrina no ordenamento 

Jurídico. 

No artigo “Os Impactos Das Ações De Merchandising: Loja Própria 

Claro Em Goiânia”, os autores Patrícia de Oliveira Ferreira Ribeiro, Tércia Duarte 

Almeida, Taís Moreira Silva Rodrigues e Renato Silva Martins apresenta as ações de 

merchandising realizadas pela loja própria da Claro em Goiânia, considerando as 

ações que contribuem para que a marca seja vista e lembrada pelos clientes. 

Os autores Maria Marta Ramos da Silva, Goiacymar Campos dos 

Santos Perla, Eliette Rodrigues De Amorim, Davi Augusto Campos Dunck e Ronney 
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Francisco de Miranda, no artigo “A Internação Compulsória Do Usuario De Crack” 

analisam a internação compulsória, involuntária do dependente químico usuário de 

crack, a fim, de oferecer aos dependentes mesmo contra sua vontade uma melhoria 

de vida, a sua desintoxicação necessária para que possam ser resgatados pela 

sociedade. 

No texto “Benefícios E Direitos Do Colaborador Premiado” os autores 

Jonathas Monteiro da Silva, Goiacymar Campos dos Santos Perla, José Moacir Dos 

Santos e Ronney Francisco de Miranda analisa-se o instituto da colaboração premiada 

a partir da verificação da Lei nº 12.850/2013 – Lei das Organizações Criminosas – e 

da aplicação desta, quando da concessão de benefícios legais e de direitos protetivos 

ao colaborador. 

Os autores Lezandra Gomes Piqui Santana, Helcio José da Silva 

Aguiar, Fernanda Chaveiro Silva e Juliano Santana Silva, no texto “Adoção Por Casais 

Homoafetivos: Aspectos Normativos E Jurisprudenciais” abordam inicialmente sobre 

algumas noções oriundas do senso comum, no que diz respeito às questões 

referentes à adoção por casais homoafetivos, demonstrando a tendência dos tribunais 

superiores. 

No texto “Assédio Sexual Nas Relações Trabalhistas” os autores 

Juacy dos Reis Lira, Fernanda Chaveiro da Silva, Juliano Santana Silva e Hélcio José 

Da Silva Aguiar tem foco entender como procede o assédio sexual, como ele evolui 

nas relações entre superior hierárquico e subordinado e demonstrar que pode haver 

uma relação entre empregados sem que haja o assédio sexual desde que seja o 

desejo de ambas as partes. 

Os autores Katia Cristina Bernardes Pimentel Diniz, Juliano Santana 

Silva, Helcio José da Silva Aguiar e Fernanda Chaveiro Silva, no texto “O Crime De 

Compra E Venda De Votos No Brasil” 

No texto “Homossexualidade: Discriminaçao No Ambiente De 

Trabalho”, os autores Delzuita de Amorim Miranda, Helcio José da Silva Aguiar, 

Fernanda Chaveiro Silva e Juliano Santana Silva faz-se uma abordagem para que se 

veja o homossexual como qualquer outro trabalhador, que o veja pela capacidade 

laborativa, desempenhada dentro da empresa seja ela publica ou privada. 

Os autores Wandisley Azevedo de Almeida, Alecssandro Regal Dutra, 

Ana Valéria De Jesus Ribeiro Miranda e José Moacir Dos Santos, no texto “Prisões 

Cautelares No Direito Pátrio E O Desrespeito Ao Princípio Constitucional Da 
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Presunção Da Inocência” visa esclarecer como o modelo de prisões cautelares é 

utilizado pelo direito brasileiro, e também oferece ao leitor entendimentos sobre o 

direito de liberdade, e em quais situações as prisões cautelares são realizadas sem 

infringir o direito de ir e vir do cidadão de acordo com a Constituição Federal de 1988. 

No artigo “O Controle De Estoque De Medicamentos No Setor De 

Emergência Do Cais Bairro Goiá, Goiânia/Go – 1º Trimestre De 2016”, os autores 

Deivid de Jesus Silva Cruz, Tércia Duarte Almeida, Isis Moreno de Farias, Gil Eduardo 

Morato e Arédio Teixeira Duarte objetivam mostrar como é o controle da utilização e 

estoque dos medicamentos nas unidades de emergência, visando o uso racional dos 

medicamentos dentro da farmácia pública. 

 

Boa leitura! 

Conselho Editorial 
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GESTÃO DE ACADEMIAS: UMA ANÁLISE SOBRE AS ACADEMIAS DE 

LUTA EM GOIÂNIA 

 
ACADEMIC MANAGEMENT:  

AN ANALYSIS OF THE FIGHTING ACADEMIES IN GOIÂNIA 
 

Lorayne Mathielle Reis1 
Tércia Duarte Almeida2 
Arédio Teixeira Duarte3 

Rosiane Dias Mota4 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo entender se a gestão das academias em Goiânia, 
mais precisamente as academias que oferecem a modalidade de luta, são realizadas 
por profissionais da area de Administração, bem como a apliacação de ferramentas 
de gestão como por exemplo o planejamento estratégico. Utilizou-se da abordagem 
metodológica (qualitativa) e como instrumento de coleta de dados para as pesquisas, 
realizou entrevistas com perguntas abertas, que foram aplicadas em três (03) 
academias. Os resultados revelaram que as hipóteses deste trabalho foram refutadas, 
tendo em vista que os gerentes e donos das academias possuem formação 
acadêmica em Administração e aplicam práticas de gestão como em qualquer 
empresa de outro segmento. 
Palavras-chave: Academias de luta. Administração. Gestão estratégica. Planejamento 
estratégico. 

 
Abstract 
This work aims to understand if the management of academies in Goiânia, more 
precisely the academies that offer the modality of struggle, are carried out by 
professionals in the area of Administration, as well as the application of management 
tools such as strategic planning. The methodological (qualitative) approach was used 
as a data collection tool for the researches, and interviews were conducted with open 
questions, which were applied in three (03) academies. The results revealed that the 
hypotheses of this work were refuted, considering that the managers and owners of 
the academies have an academic degree in Administration and apply management 
practices as in any company of another segment. 
Keywords: Fight academies. Management. Strategic management. Strategic 
planning. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

                                                           
1 Graduada em Administração. 
2 Docente Faclions. 
3 Docente Faclions. 
4 Docente Faclions. 
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Este trabalho verificou a aplicação do planejamento estratégico no 

mercado das academias de luta em Goiânia, com o intuito de identificar a presença 

de gestores com formação na área de administração. 

A partir dos dados levantados no portal Sebrae (2017), foi possível 

compreender que a área de saúde e beleza estão entre as 18 macrotendências de 

consumo, e que representam 78 atividades deste mercado no Estado. E ainda que o 

público alvo é amplo e diversificado, transformando este tipo de “negócio”, academia 

de ginástica, em um empreendimento que oferece oportunidades de investimento em 

vários segmentos e nichos de mercado. Afirma-se também que a profissionalização 

do setor é uma realidade, e a sofisticação dos serviços é uma tendência diante de um 

público alvo bem definido. 

É relevante destacar que, diante da necessidade de 

profissionalização, identificou-se no planejamento estratégico uma oportunidade para 

melhorar a gestão do negócio, uma vez que ele é apontado como guia para que o 

empresário tenha a dimensão das variáveis e fatores que influenciam o sucesso ou 

fracasso do empreendimento, como apontado pelo autor: 

O planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um conjunto 
de providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o 
futuro tende a ser diferente do passado; entretanto, a empresa tem condições 
e meios de agir sobre as variações e fatores, de modo que possa exercer 
alguma influência; o planejamento é, ainda, um processo contínuo. 
(BARBOSA, 2014, p.04) 

 

Desta forma, foi possível compreender a necessidade e a importância 

do conhecimento específico sobre gerenciamento de empresas, para que as 

academias de luta em Goiânia consigam traçar metas de crescimento relevantes.  

Esta pesquisa contribui para o mercado, pois criou parâmetros de 

qualidade de gestão e estratégia, com intuito de apoiar outros pesquisadores ao 

abordarem tal questão, bem como para as academias de luta, podendo auxiliar os 

donos e sócios com a busca de oportunidades de melhoria de gestão do negócio e 

para a pesquisadora, abrindo um campo de estudo e aplicação da prática como 

gestora ou consultora de negócios deste segmento. 

Por essa razão, abordar e discutir as diferentes formas de 

planejamento tornam-se efetivas ações de gerenciamento tais como a ferramenta da 

análise swot: 

Ainda na década de 1970, o conceito de SWOT – Forças (Strengths), 

fraquezas (Weaknesses), oportunidades (Opportunities), ameaças (threats), 
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ou em sua tradução FOFA, relacionado em ordem diferente os mesmos 

significados – começou a se popularizar, a partir de uma conferência sobre 

política de negócios, realizada por Kenneth Andrews em Harvard. Nesse 

enfoque, o planejamento contempla a relação entre as condições internas e 

externas. Na primeira, residem as oportunidades que a empresa pode usar 

para melhorar o seu desempenho e ameaças que podem afetá-la 

adversamente. (TAVARES, 2010, p. 20) 

 

 Ao exemplo da análise de swot que tem como objetivo compreender 

os ambientes internos e externos, possibilitando ao gestor tomar decisões mais 

eficazes, ainda segundo Tavares (2010) essas técnicas foram desenvolvidas para 

guiar a velocidade do crescimento e da diversificação empresarial. Quando esta 

ferramenta é utilizada por profissionais que dominam a sua aplicação, esta pode trazer 

resultados mais coerentes, em relação a quando usada por pessoas que possuem 

apenas conhecimento empírico sobre este assunto, onde a análise fica limitada ao 

“achismo”. Diante desta afirmação podemos concluir que um plano estratégico bem 

definido torna-se fundamental para que as empresas compreendam as funções da 

gestão estratégica a fim de obter bons resultados com aplicação da ferramenta:  

 

Plano estratégico é um documento técnico que expressa as decisões, ações 

e operações definidas a nível estratégico de um processo de gestão. É um 

documento elaborado para detalhar e orientar o desenvolvimento do 

processo. Nesse sentido deve estabelecer ações táticas e operacionais. 

(TAVARES, 2010, p.54) 

 

Estruturalmente, o planejamento estratégico é divido em três (3) 

níveis, sendo eles: estratégico, tático e operacional, e ilustrado por uma pirâmide, que 

o autor Rebouças (2014) chama de pirâmide organizacional e ainda definem de forma 

abreviada os aspectos dos níveis: 

 

De forma resumida, o planejamento estratégico relaciona-se com objetivos 

em longo prazo e com estratégias e ações para alcançá-los que afetem a 

empresa como um todo, enquanto o planejamento tático relaciona-se com os 

objetivos de mais curto prazo e com estratégias e ações que, geralmente, 

afetam somente parte da empresa. (REBOUÇAS, 2014, p.16) 

 

Portanto, o objetivo geral deste trabalho foi identificar a importância 

da gestão por um profissional da área de Administração, e se existem diferenças 

substanciais em academias geridas por administradores, em relação às demais. 

 

 

2 METODOLOGIA 
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Para a realização deste trabalho, que visou identificar e relacionar os 

níveis estratégicos das academias de lutas em Goiânia, que são administradas por 

Administradores, em relação às que não são, foi utilizado uma pesquisa de 

abordagem qualitativa e natureza descritiva, que, de acordo com Dias (2013), “trata-

se de uma metodologia estruturada, baseada em pequenas amostras, a fim de 

proporcionar insights e uma compreensão do contexto do problema”. 

Foram elaboradas pesquisas que, segundo Matias-Pereira, (2012) é 

definida como a obtenção de informações sobre um determinado assunto ao 

entrevistado, com cinco (5) perguntas abertas que compõem fontes primárias de 

pesquisa, aplicadas em três (3) academias. As perguntas serão aplicadas em forma 

de entrevista, possibilitando uma análise mais profunda e deixando aberto um espaço 

para que os entrevistados expressem seu conhecimento e opinião sobre as questões 

abordadas. Este tipo de método permite que o entrevistador compreenda todo o 

contexto áudio, visual e sensitivo. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Após aplicação dos questionários, os dados obtidos por meio de 

entrevista feita aos donos e/ou gestores das academias escolhidas serão 

apresentados, discutidos e comentados a seguir.  

 

3.1 Perfil acadêmico dos gestores das academias de luta em Goiânia 

     

Por meio desta entrevista, podemos identificar que 100% dos 

entrevistados possuem formação acadêmica em Administração de Empresas, 

mostrando assim que este mercado tem buscado crescer de forma estruturada, com 

processos e planejamentos a longo, médio e curto prazo, ou seja, aplicando técnicas 

do planejamento estratégico, tático e operacional. Constatou-se também que a visão 

dos gestores e donos está direcionada para a expansão dos negócios e que estão 

atentos às mudanças de perfis de alunos e satisfação do serviço prestado, com foco 

nas vendas.  

 

3.1.1 Discussão das questões aplicadas no questionário 
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A primeira questão aborda a quantidade de colaboradores e o regime 

em que são contratados para que seja possível mensurar o tamanho e a organização 

da empresa. A pesquisa revelou três (3) tamanhos de empresas: pequena, média e, 

de grande porte, porém todas elas contratam seus colaboradores em regime de CLT, 

estágio e prestação de serviços. Segundo os entrevistados, ficou claro a distinção 

entre as atividades administrativas das demais.  

Na segunda questão, o objetivo foi certificar qual a formação 

acadêmica dos Administradores, e como já observada anteriormente nas três (3) 

academias visitadas, os entrevistados são graduados em Administração de 

Empresas, em duas (2) delas são sócios proprietários e apenas um (1) foi contratado 

através de anúncio por mídia social. Todos exercem atividades administrativas em 

geral: financeiro, comercial e estratégico.  

Rebouças (2014) descreve sobre as filosofias do planejamento e 

dentre elas a filosofia da adaptação, em que nos mostra a importância do 

conhecimento que o administrador da empresa deve possuir para que não transforme 

este momento de mudança e implantação em algo ineficaz:  

 

Supõe que a maior parte da necessidade atual de planejamento decorre da 

falta de eficácia administrativa e de controles, e que os profissionais das 

empresas são os responsáveis pela maioria das confusões que o 

planejamento tenta eliminar ou evitar. (REBOUÇAS, 2014, p.12) 

 

Por esta razão, este trabalho entende a relevância desta questão e 

faz ênfase em compreender o cenário atual da administração das academias em 

Goiânia. Assim, é possível identificar os pontos fortes e fracos da gestão aplicada e 

propor mudanças e melhorias. 

A terceira questão foi desenvolvida para compreender se ocorrem 

reuniões de alinhamento dos processos e metas da empresa. Foi constatado que em 

todas elas ocorrem reuniões mensais e, quando necessário, reuniões semanais. Os 

feedbacks são feitos por equipes e individualmente apenas quando existe a demanda.  

Este processo também esta ligado ao planejamento estratégico e 

representa a fase de mudança na empresa e os fatores que irão determinar seu 

sucesso, entre eles está o alinhamento de metas, serviços e pessoas. 

 

Há também, a determinação do aspecto de mudanças que o processo pode 

abranger, entre os quais podem ser citados: negócios, produtos ou serviços, 
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objetivos, processos, atividades, funções, tecnologias, estrutura e pessoas. 

(REBOUÇAS, 2014, p.21) 

 

Fica claro também na declaração dos entrevistados que o recurso 

humano é valorizado e torna-se relevante para o crescimento do negócio. Assim, 

podemos citar que as academias entrevistadas não possuem apenas um serviço de 

recepção, mas sim de consultoria, onde as pessoas contratadas para exercer tal 

função deixam de ser chamadas de recepcionistas para serem chamadas de 

consultora de negócios, e suas funções não se limitam apenas em receber o aluno ou 

atender um telefone. Esse colaborador passa a usar a tecnologia a seu favor, com 

meios de comunicação mais atuais, como Wathsapp, Instagran e Facebook. O aluno 

que se matricula na academia é acompanhado por estes consultores, com intuito de 

acompanhar a satisfação do serviço prestado, se há sugestões de mudanças ou 

melhorias e se seus resultados individuais estão sendo alcançados. 

O objetivo da quarta questão foi identificar se as academias 

pesquisadas fazem uso de sistemas (software) para avaliar resultados, e os dados 

apontaram que todas as academias utilizam sim, e que por meio destes sistemas 

pode-se mensurar a relevância comercial e financeira da modalidade de luta no 

negócio e qual o peso no faturamento mensal, conforme demonstrado na tabela 

abaixo: 

 

Empresa  Relevância comercial 

(quanto a venda do serviço 

de luta representa no 

fechamento mensal) 

Relevância financeira 

(quanto o serviço de luta 

representa no faturamento 

mensal) 

Academia 1 Alta Alta 

Academia 2 Baixa Média 

Academia 3 Não tem relevância Baixa 

Tabela 1 

Fonte: Autora (2017) 

 

 

Além disso, estes sistemas dão suporte para a gestão de contratos 

dos alunos no que refere à matrícula, trancamento e cancelamento. É possível 

também emitir relatórios de alunos em período de renovação do contrato, alunos que 

estão com a freqüência baixa para que sejam trabalhados pelos consultores, em um 

processo chamado pós-venda, para entender o motivo da falta. Administrativamente 
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o sistema dá suporte ao fechamento de caixa diário, semanal e mensal. Este dado é 

o que define a pauta das reuniões periódicas para alinhamento das metas de vendas. 

A quinta questão buscou entender se a falta de conhecimento de 

ferramentas gerenciais pode comprometer a evolução do negócio, e os entrevistados 

acreditam que sim, mas abrem parênteses para explicar que a gestão não pode ficar 

presa apenas em processos, pois o sucesso da empresa depende também da 

percepção de satisfação do cliente e sensibilidade para inovação. 

Com base nesse ponto de vista apresento a afirmação de Chiavenato 

(2003) em que ele cita a importância dos Stakeholders, que são pessoas que possuem 

características de interesse pelo negócio:  

 

Análise dos grupos de influência (stakeholdres): é uma pessoa, grupo de 

pessoas ou organização que possa influenciar ou ser influenciado pela 

organização - como consumidores, usuários, empregados, proprietários. 

(CHIAVENATO, 2003, p.48) 

 

Considera-se este como um dos elementos de análise para 

construção de um planejamento estratégico, tendo em vista que a empresa pode estar 

sendo acompanhada diariamente por pessoas interessadas em fazer parte dela, seja 

como sócio ou cliente, e até mesmo pessoas que querem usá-la como exemplo de 

modelo para os seus concorrentes.  

 

CONCLUSÃO 

 

No resultado desta pesquisa foi possível identificar que a hipótese 

principal foi refutada, tendo em vista que as academias pesquisadas em Goiânia são 

geridas por administradores. Diante desses dados podemos compreender que este 

mercado, é amplo, está em expansão e tem sido planejado de forma estruturada para 

que cresça e dê resultados positivos.  

Percebeu-se também que os administradores estão atentos às 

oscilações do mercado goiano. Preocupados com inovação e preço, aplicam 

ferramentas de gestão para deixar a sua empresa competitiva e chamativa aos olhos 

dos clientes. Esta afirmação revela também que a formação acadêmica em 

Administração garante o sucesso das academias pesquisadas. 

Deste modo, é importante ressaltar que esta pesquisa serve como 

parâmetro para o mercado fitness goiano, em que pese os administradores saberem 
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que seus concorrentes também estão atentos e profissionalizando cada vez mais o 

atendimento ao cliente, a gestão administrativa e estratégica, os meios de 

comunicação, as formas de publicidade e propaganda, para atender a demanda de 

um público que busca qualidade de vida e saúde, entre outros benefícios que a prática 

de atividade física oferece.  
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS ALUNOS INGRESSOS NOS CURSOS 

SEQUENCIAIS DA FACULDADE LIONS UNIDADE FAMA - 2013 

 
ASSESSMENT OF THE PROFILE OF STUDENTS TICKETS IN THE SECTIONAL 

COURSES OF THE LIONS FACULTY UNIT FAMA- 2013 
 

 Alline Vieira Porto5 
Ana Valéria de Jesus Ribeiro Miranda6 

Rosiane Dias Mota7 
 

Resumo: 
Este trabalho foi desenvolvido com intuito de discutir o perfil dos alunos ingressantes 
na Faculdade Lions, dos cursos sequenciais na unidade Fama, afim de identificar qual 
o motivo de escolha por um curso de curta duração. Para identificação do perfil dos 
acadêmicos, foi aplicado um questionário com 52 alunos matriculados nos cursos 
sequenciais de complementação de estudos da Faculdade Lions. Os dados 
analisados, permitiram detectar que os alunos estudantes dos cursos sequencias já 
estão inseridos no mercado de trabalho e são mais experientes, porém,  estão em 
busca de novas oportunidades; justifica-se  também a escolha de um curso de curta 
duração, pois atualmente a atividade exercida no trabalho não está relacionada ao 
curso escolhido, e como motivação desejam atuar na área relacionada ao curso 
matriculado.  
Palavras-chave: Discentes. Ensino Superior. Mercado de Trabalho. 
 
Abstract 
This work was developed to discuss the profile of incoming students at Lions College, 
the sequential courses at the Fama unit, in order to identify the reason for choosing a 
short course. To identify the profile of the academics, a questionnaire was applied with 
52 students enrolled in the sequential courses of complementation of studies of the 
Faculty Lions. The data analyzed, allowed to detect that the students students of the 
sequences courses are already inserted in the labor market and are more experienced, 
however, are in search of new opportunities; It is also justified to choose a short course, 
since currently the work activity is not related to the chosen course, and as motivation 
they wish to act in the area related to the enrolled course. 
Keywords: Students. Higher education. Job market. 
 

                                                           
5 Pós-graduada em docência, graduada em administração. 
6 Docente na Faclions. 
7 Docente na Faclions. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os cursos sequenciais de complementação de estudos foram 

regulamentados em 1998 pelo Conselho Nacional de Educação. Estão organizados 

por campos do saber em diferentes níveis de abrangências. De acordo com sua 

especialidade, os cursos sequenciais são estritamente de caráter profissionalizante. 

Podem oferecer oportunidades para quem não teve acesso à faculdade tradicional e 

deseja ampliar seus conhecimentos.  

Os alunos beneficiados por este tipo de formação concluíram 

recentemente o ensino médio, e desejam uma formação em curto tempo com rápida 

inserção no mercado de trabalho, com a obtenção de uma qualificação superior 

(MARTINS, 2004, p.60). 

 O governo brasileiro enfatizou esta proposta de ensino superior como 

mostra o Portal Brasil (2011, p.2)  

Os cursos sequenciais estão previstos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e são supervisionados pela Secretaria de Educação 

Superior (Sesu). Foram criados em duas modalidades: formação específica e 

complementação de estudos. 

Zapparoli (2007, p.11), destaca diferentes elementos ordenadores 

dos cursos sequencias: 
 

(1) A diversidade e complexidade da vida atual;  
(2) Interferência de modelos historicamente constituídos em âmbito 
internacional; 
(3)Necessidade de que a ação político-educacional atenda às prioridades do 
Banco Mundial e ampliações de nível educacional acrescentando-se índices 
de população universitarizada;  
(4) Presença da lógica mercantil no ensino superior e a necessidade de 
auferir lucros e especulação financeira, sobretudo devido ao imenso 
percentual de instituições privadas que implantam os cursos sequenciais; 
(5)Necessidade de manter, pela desigual escolaridade, as desigualdades 
sociais também no âmbito superior e não apenas nos graus anteriores. 

 

Percebe-se aqui uma população de alunos que necessita de um curso 

superior e não teve condições de fazer um curso tradicional de graduação 

anteriormente. Essas condições incluem-se a carga horária de um curso tradicional e 

o fator financeiro, o alto valor das mensalidades dos cursos de graduação cobrados 

nas IES. Nesse sentido, este artigo analisa o perfil dos alunos dos cursos sequenciais 
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de complementação de estudos da Faculdade Lions da unidade Fama na cidade de 

Goiânia, pioneira nessa modalidade em Goiás.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Para identificação do perfil dos discentes matriculados no curso 

sequencial da Unidade Fama, foi realizada uma pesquisa de campo por amostragem, 

com a população-alvo de 52 estudantes regularmente matriculados nos cursos 

sequenciais em 2013. A pesquisa foi realizada no mês de novembro e dezembro de 

2013, com alunos do turno noturno e alunos que estudam aos sábados. Para a coleta 

de dados foi aplicado um questionário, em que os resultados obtidos foram analisados 

e tabulados em percentagem, o modelo está apresentado Apêndice A.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 A FORMULAÇÃO DOS CURSOS SEQUENCIAIS 

 A criação de cursos sequenciais foi apresentada pelo senador Darcy 

Ribeiro (PDT/RJ). O “curso sequencial” foi incorporado pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional- LDB, como uma das modalidades de ensino superior no Brasil. 

Em sua fase de tramitação do Projeto na Câmara dos Deputados e Senado Federal 

que culminou na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, usou-se a denominação 

“Pós-Médio” para esse tipo de atividade, que posteriormente denominou-se “cursos 

sequenciais” (SOUZA, 2004). 

Na reformulação da Lei nº 9.394 em sua fase final, no processo de 

discussão, o Senador Darcy Ribeiro modificou o texto e inseriu o curso sequencial 

com validade para todos os efeitos práticos e legais, conforme o Art. 44 - A educação 

superior abrangerá os:   

cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, 

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 

instituições de ensino[...]. Os cursos foram organizados em duas 

modalidades, sendo cursos superiores de formação específica com obtenção 

de um diploma e cursos superiores de complementação de estudos com 

certificados. (BRASIL, 1996, p.19)  
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Os cursos sequenciais fazem parte de um processo de expansão e 

diferenciação da organização escolar e atendem as necessidades das transformações 

nas relações de trabalho e exigências do mercado, de formação específica com o 

objetivo de formação em curto tempo. 

Segundo autora Zapparoli (2007, p.15): 

                                       

                                      Os cursos seqüenciais surgem no quadro do discurso pela “flexibilização” 

quando as transformações por que passa a sociedade – particularmente no 

âmbito da organização técnica e administrativa do trabalho, caracterizada 

pela passagem do chamado taylorismo ao pós-fordismo – exigem dos 

trabalhadores um conjunto de novas competências, habilidades e 

capacidades cognitivas.  

 

Com as transformações ocorridas no mercado de trabalho, no sistema 

capitalista brasileiro, surgiu a necessidade de qualificação dos profissionais para 

atuação no mercado cada vez mais exigente e competitivo, em que a formação do 

profissional, com a escolarização em nível médio, não atendia mais a demanda 

exigida nos últimos anos.  

Os cursos sequenciais de complementação de estudos surgem com 

um novo discurso o da “flexibilização” às transformações do mercado de trabalho, com 

novas exigências de capacitar os trabalhadores com formação de novas 

competências, habilidades e capacidades cognitivas. O perfil dos alunos que 

procuram esta opção é diferenciado, pois estão focados em sua capacitação 

profissional e dispensam a formação generalista que a graduação tradicional oferece.  

Segundo Martins (2004, p. 32), os cursos sequenciais:  

 

não formam bacharéis, nem licenciados, nem tecnólogos, mas conferem 

competências acadêmicas e técnicas de nível superior aos portadores de 

seus diplomas e certificados, significando uma qualificação diferenciada. 

 

O crescimento da oferta de cursos sequenciais com formação 

específica pode ser explicado devido à necessidade de mercado com a qualificação, 

e a possibilidade de atender as demandas de formação que não eram atendidas pelos 

cursos tradicionais. De acordo com a autora Zapparolli (2005, p, 4) “O curso 

sequencial atende à flexibilidade do sistema de ensino superior, permitindo inovações 
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e expansão com vistas às demandas sociais, se expressando de acordo com a 

realidade e a necessidade do mercado”. 

 Os alunos que se ingressam em uma instituição de nível superior, 

com a escolha de um curso sequencial , geralmente são pessoas que não tiveram 

oportunidades de ingressar antes em algum curso superior, por motivos financeiros 

ou pessoais, ou são profissionais que já concluíram o ensino médio, e buscam de 

imediato uma formação em curso superior, para ter maior empregabilidade no 

mercado de trabalho.  Isso comprova as palavras de Martins (2004, p. 60): 

                                        Que apresenta situações para se ingressar em um curso sequencial: primeiro, 

para aquelas pessoas que concluíram o ensino médio recentemente e 

desejam estar inseridos no meio profissional mais rapidamente; segundo 

ponto, para aquelas pessoas que já concluíram o ensino médio há um tempo 

e não tiveram condição ou oportunidade naquele momento e hoje pensam 

em recuperar o tempo perdido. 

 

A Faculdade Lions é uma instituição privada sem fins lucrativos, o que 

se difere das entidades particulares de educação superior, pois cria condições de fácil 

acesso à educação superior, com mensalidades mais competitivas que as praticadas 

no mercado. 

Em relação ao perfil dos alunos ingressantes nos cursos sequenciais 

da Faculdade Lions- Unidade Fama, dos 52 alunos respondentes, a maioria (44%) 

estuda no curso de Gestão de Segurança Pública, 17%  Gestão Imobiliária, Gestão 

hospitalar  13%, Gestão de Pessoas e Vendas e Marketing representam 8% cada, em 

Logística 6%, e  Gestão em Segurança do Trabalho 4%. Desses alunos, 83% residem 

em Goiânia, e 69% estudam no período noturno. 

A renda familiar predominante dos alunos é de até três salários 

mínimos por mês, sendo representado em sua maioria por (50%). Fato relevante a ser 

considerado em relação à amostra, onde (25%) declaram receber até um salário 

mínimo, parcela da amostra importantíssima, pois demonstra o investimento realizado 

para custear o curso superior na modalidade sequencial.  O salário mínimo 

considerado na época de aplicação do questionário equivalia a R$678,00. 

TABELA 1- Renda familiar dos alunos por faixas em salários mínimos e indicação da quantidade de 

pessoas que dependem da renda. 
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Renda familiar por faixas  Número de respondentes (%) 

Até um salário mínimo 13 25% 

Entre 01 e 3 salários 26 50% 

Entre 03 e 5 salários 9 17% 

Entre 05 e 7 salários 1 2% 

Entre 07 e 10 salários 1 2% 

Mais que 10 salários mínimos 2 4% 

Total 52 100% 

Cabe destacar que é extremamente importante a caracterização do 

nível socioeconômico dos alunos e, consequentemente, o processo de escolha da 

rede de ensino, pois a maioria dos alunos do curso sequencial está na classe social 

C, onde são considerados de baixa renda.  

FIGURA 1 – Renda média mensal familiar 

 

FONTE: ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa  

O que confirma Cartola (2012, p.):  

Entrar em uma universidade pública é tarefa difícil. Os vestibulares mais 
concorridos atraem quem tem mais condições para pagar bons cursinhos 
preparatórios e dedicar grande parte do tempo aos estudos. Por isso, os 
jovens de classes menos abastadas acabam encontrando nas universidades 
particulares uma saída para cursar o ensino superior.  

Quanto à área de atuação profissional dos alunos entrevistados, 65% 

não trabalham na área relacionada ao curso, percebe-se que há um desejo de 

mudança de área de atuação, onde o objetivo inicial é de se profissionalizar na área 

desejada, para que posteriormente consiga concorrer vagas, com candidatos na 

mesma área de atuação. Os resultados demonstraram que estudar em um curso 

http://www.abep.org/
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superior, mesmo que não seja graduação, significa preparar para o mercado, com o 

intuito de apreender conhecimentos aplicados de forma imediata à sua realidade 

profissional.  

No regime de trabalho, em sua maioria com representatividade de 

79%, os alunos estão empregados conforme Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) , e 12% são profissionais autônomos. 

Segundo Souza (2004), “as inovações representadas pelos cursos 

sequenciais possibilitariam, por exemplo, a concessão de diplomas e certificados 

diferenciados, com o objetivo de atender demandas por ensino, oriundas dos mais 

diversos setores sociais”. A sociedade encontrou nas IES privadas, à oportunidade de 

cursar um ensino superior com a modalidade dos cursos sequencias. Isso possibilitou 

atender as expectativas das empresas, na formação e qualificação dos funcionários, 

tendo em vista que estes já estão inseridos no mercado de trabalho, e buscam de uma 

qualificação profissional de formação específica para atuação na área desejada. Na  

tabela 2, percebe-se isso: 

 

TABELA 2 – Relação entre atividade funcional e curso ingresso dos alunos do sequencial 

Atividade funcional esta relacionada ao curso Número de respondentes (%) 

Sim 18 35 

Não 34 65 

Total 52 100% 

Situação Funcional  Número de respondentes (%) 

Empresário 3 6% 

Autônomo liberal 6 12% 

Empregado 41 79% 

Estagiário 2 4% 

Total 52 100% 

Fonte: Dados elaboração do autor 

A maioria dos alunos (63%), afirmou cursar o ensino médio em escola 

pública, 23% responderam cursar a maior parte do ensino médio em escola particular. 

Sobre a modalidade de ensino médio cursado, 92% dos alunos  estudaram educação 
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regular na escola. E, 6% obtiveram o ensino médio em escolas profissionalizantes, e 

2% somente cursaram o ensino de Educação de Jovens e Adultos- EJA. Notou-se a 

identificação de que eles apesar  da maioria dos alunos concluir o ensino médio em 

escolas públicas, eles optaram em estudar em uma rede particular, tendo como 

escolha  os cursos sequencias da Faculdade Lions. 

Após a conclusão do ensino médio, geralmente por necessidade 

financeira, o aluno do curso sequencial entra no mercado de trabalho, isso prejudica 

a continuação de sua carreira acadêmica.   Na tabela 3, são evidenciados resultados 

correspondes à formação e o tipo de ensino médio cursados pelos alunos. 

 

TABELA 3- Tipo de escola que os alunos do sequencial estudaram na formação do ensino médio. 

Cursou o Ensino médio Número de respondentes (%) 

Todo em escola pública 33 63% 

Maior parte em escola pública 12 23% 

Todo em escola particular 2 4% 

Maior parte em escola particular 5 10% 

Total 52 100% 

 

Conclui o ensino médio Número de respondentes (%) 

Educação Geral 48 92% 

Profissionalizante 3 6% 

Centro de Educação de Jovens Adultos 1 2% 

Total 52 100% 

Conclui o ensino médio Número de respondentes (%) 

Fonte: Dados elaboração do autor 

Encontrou-se uma considerável diferença estatística em relação ao 

período de inclusão ao curso sequencial. Cerca de 49% concluíram o ensino médio 

no período de 3 a 15 anos, e estão retornando as IES,  com objetivo de aumentar seu 

nível de escolaridade, com a formação de um curso superior, garantindo maior 

empregabilidade nos dias atuais, onde há esta exigência por parte do mercado. Cerca 

de 42%  concluíram o ensino médio no período de 1 a 3 anos, e  escolheram se 

ingressar em um curso sequencial  de curta duração. Verifica-se que apenas 10%, 
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concluíram o ensino médio em menos de um ano, e já ingressaram em um curso 

sequencial.  

De acordo com Souza (2004, p.6): 

                                                                       Com as transformações ocorridas no sistema capitalista brasileiro, durante os 
anos cinquenta e sessenta, aumentou a demanda por trabalhadores 
especializados, cuja qualificação exigida ultrapassava o âmbito da 
escolarização em nível médio. 

 

Com as exigências mercadológicas ocorridas nas últimas décadas, os 

alunos dos cursos sequencias, após conclusão do ensino médio, escolheram o curso 

sequencial como oportunidade de formação para se especializar na área de atuação 

conforme exigências, (Tabela 4) :  

 

Tabela 4- Período de inclusão dos alunos da Faculdade Lions nos cursos sequenciais, após conclusão 

do ensino médio.  

A quanto tempo conclui ensino médio Número de respondentes (%) 

Entre 1 ano 5 10% 

Entre 1 e 3 anos 22 42% 

Entre 3 e 5 anos 7 13% 

Entre 5 e 7 anos 5 10% 

Entre 7 e 10 anos 2 4% 

Entre 10 a 15 anos 5 10% 

Mais de 15 anos 6 12% 

Total 52 100% 

Fonte: Dados elaboração do autor 

 

A partir da análise quanto às expectativas dos discentes, foram 

analisadas as questões relacionadas à motivação dos alunos em relação aos cursos 

na modalidade sequencial, e às suas preferências por ser curso de curta duração. 

Assim em sua maioria, 35% informaram que buscam melhores oportunidades de 

emprego, pois com a formação em um curso superior, poderão almejar outras 

oportunidades de emprego. Cerca de 19%, escolheram o curso sequencial por possuir 

maiores perspectivas de renda no trabalho, pois enxergam possibilidades de 

crescimento com a obtenção da formação. Com 15%, os alunos informaram que estão 
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em busca de uma profissão, e escolheram a formação de um curso sequencial com 

objetivo de adquirir a formação de nível superior, onde possam construir um perfil 

profissional interessante, já que a formação superior tornou-se um pré-requisito 

fundamental para inserção com sucesso no mercado de trabalho. 

Observou-se que os alunos dos cursos sequenciais buscam uma 

adequação profissional de acordo com as novas exigências de especialização da mão 

de obra no mercado de trabalho, buscam adquirir conhecimentos, possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades para uma melhor colocação no mercado, com 

competências essenciais a serem exploradas no meio corporativo, com possibilidade 

de maior empregabilidade. De acordo com  Balassiano  et al. (2005, p 35) a 

empregabilidade: 

 

vem sendo diretamente associada à questão da qualificação profissional, 
sendo esta representada por um conjunto de atributos que incluem aspectos 
relativos à educação formal, à capacidade de aprender permanentemente, de 
empreender, além de um conjunto de atitudes como iniciativa, autonomia e 
versatilidade. Esses atributos garantiriam aos trabalhadores a decantada 
empregabilidade, isto é, a capacidade de permanecer no mercado de 
trabalho. 

 

Conforme exigências de mercado, cada vez mais, as empresas estão 

em busca de profissionais qualificados com habilidades já adquiridas para atuação 

profissional, à utilização do conhecimento é um diferencial competitivo. 

Gráfico 1 - Motivação dos alunos a decisão do curso superior na modalidade sequencial 
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Fonte: Dados elaboração do autor 

 

Na ótica dos alunos, com percentual expressivo 83 %, informaram que 

optaram pelo curso sequencial porque gosta da área de atuação do curso escolhido, 

sendo um fato relevante a ser considerado já que 65% dos alunos informantes da 

pesquisa mencionaram que não atuam na área escolhida do curso conforme 

identificado na Tabela 1. Podemos considerar que há o desejo de mudança da área 

de atuação dos discentes do curso sequencial da Unidade Fama, pois almejam 

melhores perspectivas na área escolhida para atuação, e com a obtenção do 

certificado de nível superior na área, poderão ir atrás da área tão sonhada para 

atuação. 

Os motivos que levaram os alunos a decisão por um curso sequencial 

na unidade fama podem ser observados na tabela 5. 

 

TABELA 5- Motivos que levaram os alunos à escolha do curso na Unidade Fama 

Como você se decidiu pelo curso Número de respondentes (%) 

Após orientação vocacional 2 4% 

Por que gosta da área de atuação do curso que está 

matriculado 43 83% 

19%

35%

8%

10%

15%

13% Perspectiva de melhor renda
no trabalho

Busca de melhor emprego

Perspectiva de
empreendimento próprio

Aprimoramento do
conhecimento

Busca de uma profissão

Cursos de curta duração, com
formação em 1 ano



PORTO, A.V.;MIRANDA, A.V.J.R.;MOTA, R.D.. Avaliação do perfil dos alunos ingressos nos cursos... 

30 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VIII. Número 2. Ano 4 – 2017/2 - ISSN 2358-6079 

Após ler material de divulgação dos cursos da Fac 

Lions 1 2% 

Porque profissionais egressos deste curso têm boa 

colocação no mercado de trabalho 3 6% 

Pelo valor da mensalidade 2 4% 

Pelo regime de aulas do curso 1 2% 

Total 52 100% 

Fonte: Dados elaboração do autor  

Quando se perguntou sobre o motivo de se estudar na Fac Lions, 37% 

dos alunos responderam que a instituição oferece os cursos de gestão exigidos pelo 

mercado, com isso, atende-se às necessidades dos alunos. Outro motivo  também 

relevante na escolha , foi a possibilidade de realização de um curso de curta duração 

na instituição Lions, com percentual de  21%. Com 17%, os alunos respondentes 

escolheram a instituição por confiar na qualidade de ensino que a Faculdade oferece 

aos alunos. 

Com o resultado da pesquisa, e identificado que de acordo com o 

objetivo da instituição, “os Cursos Sequenciais tem como foco principal promover a 

construção de um ensino ligado à realidade, permitindo o exercício da crítica 

independente, visando à auto-realização e à qualificação para o trabalho, 

incorporando a necessidade de uma atualização permanente, com a finalidade de 

sensibilizar sobre os problemas mais agudos da sociedade como parte do exercício 

da cidadania, através da valorização e respeito à diversidade e à ética”. (FAC LIONS, 

2014). Atualmente a Faculdade Lions possui uma grande competitividade as demais 

IES que possui a modalidade de cursos sequenciais, pois possui quinze opções de 

cursos de gestão a serem oferecidos aos alunos de acordo com suas expectativas. 

Os motivos que levaram os alunos a escolha da instituição Lions ,  para o ingresso 

nos cursos sequenciais são apresentados, conforme  gráfico 2. 

 

Gráfico 2- O que levou à escolha da faculdade FAC LIONS, para o ingresso em um curso sequencial 

na unidade Fama. 
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Fonte: Dados elaboração do autor 

 

4 CONCLUSÃO 

Nas condições explicitadas, a Lei 9394/96 cumpriu com a dimensão 

em sua proposta de disseminação do ensino superior sequencial, em especial em 

Goiânia, na Fundação Educacional de Goiás, Faculdade Lions, percebe-se que a ideia 

de formar profissionais adaptáveis às demandas do mercado de trabalho com novos 

paradigmas é  a principal proposta dos cursos sequenciais da Instituição. 

De acordo com os dados obtidos, pode-se afirmar que os alunos 

ingressantes dos cursos sequenciais da Unidade Fama, são classificados 

economicamente na classe C, pela faixa salarial de um a três salários recebidos e 

tiveram sua formação básica no ensino público,  buscam com a formação de nível 

superior, nos cursos sequenciais, maiores perspectivas em um novo emprego, 

aumento de sua renda, busca de uma profissão e acreditam que os cursos de curta 

duração possam atender suas expectativas com a formação.   

Em relação às escolhas das áreas existentes dos cursos de gestão 

da Faculdade Lions na Unidade Fama, evidenciado um fator importantíssimo com a 

realização desta pesquisa, identificado pela amostra que os alunos optaram pela 

escolha do curso porque gostam da área de atuação, porém em sua maioria, a 

atividade funcional desenvolvida não tem relação com a área escolhida, onde 

percebemos que há o desejo da mudança de área de atuação.  Com isso, podemos 

17%

13%

6%

37%

2%

21%

4%

Qualidade de ensino

Proximidade com seu local de
residência

Valor da mensalidade

Oferece curso que procurava

Empregabilidade

Curso de curta duração

Outros
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concluir que o aluno do curso sequencial da Unidade Fama, busca adquirir 

conhecimentos evidenciando: a formação específica, aprimoramento de 

conhecimento, habilidades e maior empregabilidade na área de atuação escolhida.  
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ANDRAGOGIA: A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES E ALUNOS SOBRE 

OS INTERESSES E DIFICULDADES DOS ALUNOS ADULTOS DO CURSO 

SUPERIOR SEQUENCIAL DE GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA 

FACULDADE LIONS NA REGIÃO NORDESTE DE GOIÁS 

 

ANDRAGOGIA: THE PERCEPTION OF TEACHERS AND STUDENTS ABOUT THE 

INTERESTS AND DIFFICULTIES OF THE ADULT STUDENTS OF THE 

SEQUENTIAL UPPER MANAGEMENT COURSE IN PUBLIC SAFETY AT LIONS 

COLLEGE IN THE NORTHEAST REGION OF GOIÁS. 

 
Carlos Antonio Ferreira de Oliveira8 

Rosiane Dias Mota9 
Alexandre Nascimento Pinheiro10 

Priscila Carolina Giroto11 
Resumo: 

A universidade possui papel fundamental como entidade organizadora na construção 
do conhecimento científico dos indivíduos que se propõem a buscá-lo. Na 
universidade os jovens e os adultos buscam na realidade acadêmica uma 
compreensão que vai além dos conhecimentos teóricos expostos em sala de aula. A 
própria realização pessoal e profissional vem com sedimentos de erros e acertos em 
sua vida que já possui experiência e faz dele um indivíduo com potencialidades de 
agregar ao ambiente escolar uma desenvoltura capaz de gerar conhecimentos 
práticos para sua participação na sociedade, daí a importância da andragogia em sua 
formação. Neste contexto, objetivou-se com esta pesquisa investigar a percepção dos 
professores e dos alunos sobre os interesses e dificuldades dos alunos adultos das 
turmas do Curso Sequencial de Complementação de Estudos, tendo em vista as 
metodologias e didáticas utilizadas no ensino de alunos da fase adulta em um Curso 
Superior Sequencial. Teve-se como metodologia a abordagem tanto quantitativa 
quanto qualitativa na pesquisa realizada. Os resultados obtidos demonstram que o 
aluno adulto possui clareza sobre os seus objetivos profissionais e pessoais. 
Palavras-chave: Educação. Adultos. Andragogia. 

Abstract 

The university has a fundamental role as an organizing entity in the construction of the 
scientific knowledge of the individuals who propose to seek it. At university, young 
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people and adults seek in academic reality an understanding that goes beyond the 
theoretical knowledge exposed in the classroom. Personal and professional fulfillment 
itself comes with sediments of errors and correctness in his life, which already has 
experience and makes him an individual with the potential to add to the school 
environment a resource capable of generating practical knowledge for their 
participation in society, hence the importance of Andragogy in their formation. In this 
context, this research aimed to investigate the perception of teachers and students 
about the interests and difficulties of adult students in the classes of the Sequential 
Course of Complementation of Studies, considering the methodologies and didactics 
used in the teaching of adult students In a Sequential Upper Course. The methodology 
used included both quantitative and qualitative approaches. The results obtained 
demonstrate that the adult student has clarity about his professional and personal 
goals. 
Keywords: Education. Adults. Andragogy. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O vocábulo andragogia foi utilizado pela primeira vez em 1833 por 

Alexander Kapp, professor alemão, quando tentava descrever a Teoria da Educação 

de Platão. O termo foi pouco utilizado no meio social, em especial na área da 

educação até a década de 1970. Na mesma época o crédito dessa ciência foi atribuído 

a Malcolm Knowels nos Estados Unidos, com o conceito voltado para a educação de 

adultos (CAVALCANTI & GAYO, 2005). 

Ensinar o adulto consiste em uma tarefa diferente de educar quando 

comparado ao ensino de uma criança, justamente pela experiência de vida do 

educando e a sua percepção do que está a sua volta, que se traduz como autonomia. 

Cavalcanti & Gayo (2005) ressaltam que o adulto ao buscar conhecimento por meio 

da educação acadêmica, possui um comportamento direcionado para a satisfação de 

suas necessidades na maioria das vezes profissional.  

Nessa busca, esse aluno expõe sua busca pelo saber, pois na fase 

adulta ele já possui perspectivas para sua vida em sociedade e tenta se preparar para 

isso. Sendo responsável por suas decisões, ele conduz o seu aprendizado de uma 

forma mais ativa, diferente da passividade apresentada pelas crianças e adolescentes 

no processo de ensino e aprendizagem. O processo de ensino voltado para o adulto 

é coordenado e aplicado de forma atender as necessidades sociais, em específico a 

profissionalização do aluno em atender as exigências do mercado de trabalho.  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é significativa no Brasil, não 

somente por questões educacionais, mas por condições econômicas, uma vez que o 
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mercado de trabalho se comporta de forma exigente na busca por profissionais que 

apresentem conhecimentos e níveis escolares mais elevados. De acordo com a 

coleção produzida pelo Ministério da Educação “Educação para Todos” (BRASIL, 

2007), os alunos que já se encontram no mercado de trabalho ou desejam no mesmo 

ingressar, percebem a necessidade de um diploma com a função de conservar a sua 

situação profissional. Diante dessa perspectiva, a escolarização da educação básica 

já disponibiliza o Ensino de Jovens e Adultos, que visa justamente resolver sua 

situação escolar por meio de um ensino que o ajude a recuperar os estudos que não 

efetuaram na idade própria. 

Embora nem sempre se disponha de estatísticas confiáveis, constata-se que 
os programas de EJA têm sido crescentemente procurados por um público 
heterogêneo, cujo perfil vem mudando em relação à idade, expectativas e 
comportamento. Trata-se de um jovem ou adulto que historicamente vem 
sendo excluído, quer pela impossibilidade de acesso à escolarização, quer 
pela sua expulsão da educação regular ou mesmo da supletiva pela 
necessidade de retornar aos estudos. Não é só o aluno adulto, mas também 
o adolescente; não apenas aquele já inserido no mercado de trabalho, mas o 
que ainda espera nele ingressar; não mais o que vê a necessidade de um 
diploma para manter sua situação profissional, mas o que espera chegar ao 
ensino médio ou à universidade para ascender social e profissionalmente. 
(BRASIL, 2007, p.19). 

 

A continuidade da educação básica é a formação superior, dessa 

forma os Cursos Superiores Sequenciais Complementação de Estudos por sua 

característica flexibilizadora, condiz com o atendimento da necessidade do aluno que 

precisa de uma formação superior com menor tempo de duração, justamente para 

atender as condições que o mercado de trabalho impõe, seja através dos concursos 

públicos, seja pela iniciativa privada.  

Art. 3º Os cursos seqüenciais são de dois tipos: I – cursos superiores de 
formação específica, com destinação coletiva, conduzindo a diploma; II – 
cursos superiores de complementação de estudos, com destinação coletiva 
ou individual, conduzindo a certificado. § 1º Os cursos referidos no caput 
deste artigo estão dispensados de obedecer ao ano letivo regular e podem 
ser encerrados a qualquer tempo pela instituição que os ministra, a critério 
desta, desde que assegurada a conclusão dos estudos, no próprio curso, dos 
alunos nele matriculados. (BRASIL. MEC. RESOLUÇÃO CES N.º 1, DE 27 
DE JANEIRO DE 1999). 

 

O ensino andragógico e a postura do aluno dos Cursos Superiores 

Sequenciais na modalidade Complementação de Estudos da Faculdades Lions, em 

cidades do nordeste do Estado de Goiás (Posse, Iaciara e Campos Belos) é o principal 

tema desta discussão. O método de ensino andragógico dos alunos destes cursos é 
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marcado pelo perfil dos alunos nos quais possuem necessidades específicas em 

relação a sua formação acadêmica, bem como dificuldades pontuais na 

aprendizagem. Uma necessidade específica indicada é a preparação e a habilitação 

para realizarem concursos públicos na área da Segurança Pública. 

Uma característica dos métodos de aprendizagem voltados para 

adultos está centrada na forma como o professor conduz o processo de ensino 

aprendizagem. Para Karolczak & Karoczak (2009, p. 70), o professor precisa possuir 

uma postura capaz de não somente ensinar conteúdos teóricos, como também 

“treinar” o aluno para a vida profissional e pessoal. O treinamento exigirá do docente 

a condição de avaliador das trajetórias individuais, dos valores, da cultura, das 

singularidades pessoais e suas perspectivas. 

Para Cavalcanti & Gayo (2005, p. 47), de acordo com características 

psicológicas dos adultos, a Andragogia, diferentemente da pedagogia, o aluno é 

sujeito do processo de ensino/aprendizagem sendo este considerado como agente 

capaz, autônomo, responsável, dotado de inteligência, consciência, experiência de 

vida e motivação interna. 

Neste contexto, a presente pesquisa foi realizada com o objetivo de 

investigar a percepção dos professores e dos alunos sobre os interesses e 

dificuldades dos alunos adultos das turmas do Curso Sequencial de Complementação 

de Estudos, tendo em vista as metodologias e didáticas utilizadas no ensino de alunos 

da fase adulta em um Curso Superior Sequencial. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada por meio da pesquisa descritiva e utilizando 

de abordagens quantitativas e qualitativas. Os instrumentos metodológicos foram 

aplicados em três etapas. Na primeira realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio 

de consultas em legislações, em escritos da administração geral, da pedagogia, 

andragogia, dos estudos motivacionais e de outros materiais publicados nos últimos 

15 anos sobre o tema.  

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, 
como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 
científicos. Todavia, em virtude da disseminação de novos formatos de 
informação, estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de fontes, como 
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discos, fitas magnéticas, CDs, bem como o material disponibilizado pela 
Internet (GIL, 2010, p. 29). 

 

Na segunda etapa delimitou-se o recorte espacial, solicitou-se 

autorização para realizar a pesquisa, definiu-se os sujeitos de pesquisa e elaborou-se 

os questionários. O recorte espacial escolhido foram as turmas do Curso Superior 

Sequencial de Gestão em Segurança Pública da Faculdade Lions nas Cidades de 

Campos Belos, Iaciara e Posse, situadas na Região Nordeste do Estado de Goiás. A 

escolha dessas cidades se deu pelo fato de estarem em uma região do Estado de 

Goiás conhecida pelas recentes ações e taxas de desenvolvimento econômico, 

associadas à instalação de empresas de mineração e fronteiras agrícolas. Com isso 

surgiu a necessidade de profissionais com um nível educacional melhor, o que obrigou 

os adultos a voltarem a estudar. A dificuldade percebida é justamente a 

heterogeneidade das turmas. 

Escolheu-se como sujeitos de pesquisa cinco professores e 60 alunos 

das turmas do curso de Gestão em Segurança Pública modalidade Sequencial das 

cidades citadas. Estas foram pesquisadas no período de setembro de 2013 a janeiro 

de 2014. 

Os questionários foram elaborados com intenção de obter respostas 

incisivas e objetivas em relação ao interesse do fato observado tanto para alunos 

quanto para os docentes. A intenção deste instrumento esteve voltada para confirmar 

ou não às dificuldades no processo de ensino e aprendizagem e a compreensão das 

metodologias e didáticas ideais para ensinar esses alunos adultos nas turmas da 

Faculdade Lions na Região Nordeste de Goiás. A última etapa consistiu no 

tratamento, tabulação e discussão dos resultados obtidos. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Os Cursos Superiores Sequenciais de Complementação de Estudos 

de Gestão em Segurança Pública, ministrados na Região Nordeste do Estado de 

Goiás, aconteciam por um período de doze meses, com aulas aos sábados em 

período integral, cada disciplina era aplicada em quatro encontros em um total de 10 

disciplinas.  As disciplinas foram divididas em 02 núcleos sendo um núcleo comum e 

um núcleo específico. As disciplinas do núcleo comum são obrigatórias da grade do 
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Curso de Graduação em Administração da Faculdade Lions, pois o Curso Superior 

Sequencial é vinculado ao Curso de Graduação de Administração autorizado e 

reconhecido pelo MEC, conforme o artigo 6º da Resolução 01/99. 

Os cursos superiores de complementação de estudos com destinação 
coletiva, que poderão ser oferecidos por instituição de ensino com um ou mais 
cursos de graduação reconhecidos, não dependem de prévia autorização 
nem estarão sujeitos a reconhecimento (BRASIL, 1999, s/p).  

 

As disciplinas do núcleo específico possuem em suas ementas a 

destinação ao conhecimento específico da área de Segurança Pública, no qual o 

aluno tem a oportunidade de lidar com conhecimentos vinculados a essa temática. 

Ao realizar a pesquisa com os professores dos Cursos Sequenciais, 

as perguntas foram direcionadas com intuito de investigar a percepção destes 

profissionais com relação às dificuldades dos alunos e a melhor metodologia e didática 

para a efetiva consolidação do processo ensino e aprendizagem. Neste contexto 

observou-se que o professor desempenha papéis diversos, como: líder, conselheiro, 

agente de socialização conforme Gil (2008). Ele descreve que tais posturas vão em 

encontro as performances naturais de um professor: 

relaciona 27 papéis dos professores universitários: Administrador, 
especialista, aprendiz, membro de equipe, participante, didata, educador, 
diagnosticador de necessidades, conferencista, modelo profissional, modelo 
de professor, facilitador da aprendizagem, assessor do estudante, mentor, 
avaliador, assessor de currículo, preparador de material, elaborador de guias 
de estudo, líder, agente de socialização, instrutor, animador de grupos, 
pesquisador, pessoa, planejador de disciplina, coach, conselheiro. (Op. cit. 
p.22-25). 

 

Na região onde a pesquisa foi desenvolvida tais funções são 

fundamentais para a orientação de alunos quanto aos objetivos e dúvidas 

profissionais. Assim o conceito de Andragogia é pertinente para o processo 

ensino/aprendizagem. Segundo GIL (2008) a Andragogia fundamenta-se nos 

seguintes princípios: 

1. Conceito de aprendente. Este conceito é adotado como alternativa ao de 
“aluno” ou “formando”. O aprendente, ou aquele que aprende, é autodirigido, 
o que significa que é responsável pela sua aprendizagem e estabelece e 
delimita o seu percurso educacional. 2. Necessidade do conhecimento. Os 
adultos sabem melhor do que as crianças da necessidade de conhecimento. 
Eles se sentem muito mais responsáveis pela sua aprendizagem e pela 
delimitação de seu percurso educacional. 3. Motivação para aprender. O 
modelo andragógico leva em conta as motivações externas, como melhor 
trabalho e aumento salarial, mas valoriza, particularmente, as motivações 
internas, relacionadas com a sua própria vontade de crescimento, como auto-
estima, reconhecimento, autoconfiança e atualização das potencialidades 
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pessoais. 4. O papel da experiência. Os adultos entram num processo 
educativo com experiências bastante diversas e é a partir delas que eles se 
dis- põem a participar ou não de algum programa educacional. Por isso, 
essas experiências devem ser aceitas como fonte de recursos a serem 
valorizados e partilhados e servir de base para a formação. Os conhe- 
cimentos do professor e os recursos instrucionais, como os livros e as 
projeções, são fontes que por si só não garantem o interesse pela 
aprendizagem. Devem ser vistos como opções que são colocadas à 
disposição para a livre escolha do aprendiz. (GIL, 2008, p. 12 – grifo nosso). 

 

A definição de Andragogia por Gil é pertinente diante das 

características dos alunos da Faculdade Lions na região pesquisada, visto que uma 

parte significativa desse alunado é composta por jovens adultos e adultos. Lecionar 

para o público adulto influência na percepção dos docentes quanto a didática a ser 

adotada no processo de ensino. 

 

3.1 Percepção do docente 

 

Ao refletir sobre os resultados obtidos a partir da percepção dos 

docentes, indagou-se sobre as dificuldades de aprendizagem observadas nos 

discentes. A maioria (70%) dos professores que ministraram aulas nas turmas 

pesquisadas afirmaram que mais de 50% dos alunos apresentam dificuldades como 

interpretação e compreensão de textos, ortografia deficiente, limitações na exposição 

de ideias. Os docentes atribuem tais dificuldades a uma formação deficiente nas fases 

anteriores e em poucos casos a associam a uma possibilidade de desinteresse pela 

vida acadêmica. 

Sobre a má formação estudantil em fases anteriores ao ensino 

superior, Vasconcelos (2004 apud ALVARENGA e SALES, 2012), apresentam alguns 

fatores que comprometem a rede pública de educação básica, pois o conjunto da vida 

estudantil representa a continuidade na escolarização do aluno: 

infraestrutura, material de apoio didático, segurança nas escolas, motivação 
discente e docente (práticas pedagógicas adequadas), remuneração e 
atualização de profissionais da área. Tais fatores de natureza complexa 
estimulam o surgimento de obstáculos ao desenvolvimento do setor, 
reduzindo a “competitividade” do aluno de origem de escola pública quando 
comparado ao aluno de escola particular (ALVARENGA & SALES, 2012. 
p.57). 

 

Neste contexto o ensino superior é a continuação dos outros níveis de 

ensino na vida acadêmica e a má formação em níveis anteriores possui reflexos 
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diretos na preparação do aluno adulto que possui consciência de que precisa 

ingressar no mercado profissional e se depara com a sua própria realidade, uma 

formação deficiente em fases anteriores representando uma desconexão entre o 

aprender e a colação de grau na passagem dos níveis escolares. (KAROLCZAK & 

KAROLCZAK, 2012, p. 79). 

Indagou-se em seguida se o docente atua como um treinador que 

entusiasma e orienta seus alunos para que alcancem seus objetivos profissionais. Tal 

questionamento é fundamental para a discussão da presente pesquisa, visto que 

educar adultos é diferente de ensinar crianças. No primeiro (processo andragógico), 

o professor tem o papel que, segundo Gil (2008), deve se levar em conta as 

motivações externas, como melhor trabalho e aumento salarial, mas valoriza, 

particularmente, as motivações internas, relacionadas com a sua própria vontade de 

crescimento, como autoestima, reconhecimento, autoconfiança e atualização das 

potencialidades pessoais; já no segundo, no processo pedagógico, o docente atua 

como agente capaz de contribuir para que uma pessoa venha manifestar aumento da 

capacidade para determinados desempenhos em decorrência de experiências pelas 

quais ele passou, no caso as experiências do próprio processo de ensino-

aprendizagem (GIL, 2008). 

A maioria dos professores (90%) afirmou que se comportam como 

treinadores, motivando seus alunos e orientando-os para os desafios profissionais. As aulas 

nos Cursos Sequenciais, neste sentido, consistem em uma oportunidade de produzir 

conhecimento e compartilhar informações profissionais. 

As experiências profissionais e pessoais relatadas pelo docente em sala de 

aula, acompanhado de uma didática que relaciona com a subjetividade do aluno, ou seja, 

seus motivos, suas aspirações profissionais e pessoais, são de extrema importância para o 

processo de ensino. Para o professor Libâneo (2011), a subjetividade e a experiência 

sociocultural do discente é significativo, pois representa o ponto de partida para a orientação 

de aprendizagem. 

Insistimos bastante na exigência didática de partir do nível de conhecimentos 
já alcançado, da capacidade atual de assimilação e do desenvolvimento mental 
do aluno, dos motivos do aluno. Ou seja, não existe o aluno em geral, mas um 
aluno vivendo numa sociedade determinada, que faz parte de um grupo social 
e cultural determinado, sendo que essas circunstâncias interferem na sua 
capacidade de aprender, nos seus valores e atitudes, na sua linguagem e suas 
motivações. Ou seja, a subjetividade (os motivos) e a experiência sociocultural 
concreta dos alunos são o ponto de partida para a orientação da aprendizagem. 
Um professor que aspira ter uma boa didática necessita aprender a cada dia 
como lidar com a subjetividade dos alunos, seus motivos, sua linguagem, suas 
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percepções, sua prática de vida. Sem essa disposição, será incapaz de colocar 
problemas, desafios, perguntas, relacionados com os conteúdos, condição 
para se conseguir uma aprendizagem significativa. (Libâneo, 2011. p.6) 

 

A sala de aula é apresentada como um ambiente de transformação, e 

de acordo com Buzzi (1991, apud KAROLCZAK & KAROLCZAK, 2012, p.10) este é 

um lugar “privilegiado! Pois é ainda possível a devoção ao estudo, aqui ainda é 

possível formar uma comunidade, professores e alunos, comprometida com o cultivo 

do pensamento, sensível aos méritos da conversação e do diálogo”.  

Todavia, a sala de aula é também um ambiente heterogêneo com 

ideias e faixas etárias distintas. Sobre este último indagou-se ao docente se este 

encontrava alguma dificuldade para ensinar alunos com mais idade (adultos). Cerca 

de 70% dos professores informam que não encontram dificuldade no ensino de 

adultos, 30% admitiram eventualmente se depararem com situações que exigem 

maior desenvoltura na atividade docente. Outra vez, Gil (2008) identifica a existência 

de diferentes papéis de professores universitários. Destaca-se que estes são 

essenciais na melhoria da desenvoltura do docente que ensina adultos. São os papéis 

principais: 

Didata: a didática deve ser entendida não apenas como ciência e técnica, mas 
também como arte do ensino. 
Diagnosticador de necessidades: cabe ao professor identificar as necessidades dos 
alunos para que os conteúdos ministrados correspondam às suas expectativas. 
Modelo profissional: os estudantes aprendem não apenas o que os professores 
dizem, mas também o que fazem em sua prática profissional e os conhecimentos, 
habilidades e atitudes que exibem. 
Coach: também é um profissional que se compromete no âmbito da escola, a apoiar 
os alunos, ajudando-os a descobrir seu potencial de trabalho e a superar 
obstáculos, tais como crenças, atitudes e condutas que possam atrapalhar o 
caminho para a realização profissional e social. (GIL, 2008, p.22-25). 

 

No que se refere ao papel do professor, este é citado nesta pesquisa 

como motivador. Questionou-se aos docentes se estes perceberam em suas aulas a 

existência de motivação por parte dos alunos dos Cursos Sequenciais em utilizarem 

a formação superior como ferramenta em favor do crescimento e da consolidação da 

vida profissional. 

De acordo com a percepção dos professores, mais de 50% dos alunos 

dos cursos sequenciais da Faculdade Lions na região, apresentavam motivados. Esta 

percepção foi captada pelo interesse dos alunos em concluírem o curso sequencial 

com a função de habilitá-los a participarem de concursos públicos em cargos nos 
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quais exijam formação superior em qualquer área. Em especial, destaca-se os 

concursos em Segurança Pública do Estado de Goiás, estes em seus editais aceitam 

tal formação acadêmica. 

Em meio ao contexto de motivação, questionou-se aos professores se 

estes acreditavam que os acadêmicos possuíam consciência de que eles são atores 

ativos no processo de desenvolvimento da sociedade. De acordo com os docentes a 

metade dos alunos possui tal consciência, mas os demais não. 

 

3.2 Percepção do aluno 

 

No questionário aplicado aos discentes foram elaboradas perguntas 

que objetivam saber a origem (ensino) desse aluno, como qual rede de ensino 

frequentada há quanto tempo encerrou o ensino médio, qual o motivo o levou a 

escolher um curso superior sequencial e se percebeu alguma contribuição pessoal e 

profissional por ser aluno dessa modalidade de formação superior. 

Indagou-se inicialmente de qual rede de ensino o aluno é oriundo. 

Cerca de 95 % dos alunos formaram-se na rede pública de ensino, destes 15 % no 

Programa EJA, desenvolvido especialmente para que estudantes, os quais não 

concluíram determinados níveis de ensino, possam completar as etapas educacionais 

em menos tempo. 

A formação deficiente nos níveis anteriores pode ser um dos 

indicadores mais contundentes sobre as dificuldades percebidas pelos professores e 

dos próprios alunos no ensino superior. Iwasso (2010) em sua coluna no Jornal 

Estadão escreve sobre a diferença entre as escolas públicas e privadas, e afirma:  

O fosso que separa as escolas públicas das privadas no País aumentou nos 
últimos três anos. A distância entre as pontuações obtidas pelos estudantes 
das duas redes, que chegava a 109 pontos em 2006, cresceu e atingiu até 
121 no Pisa 2009. Mais do que pontuações diferentes, os números indicam 
níveis de conhecimento distintos em leitura, matemática e ciência, Isso quer 
dizer que enquanto o aluno que estuda numa escola particular alcança 519 
pontos em média - o nível 3 na escala de proficiência (patamar considerado 
razoável pelos organizadores da avaliação) -, o da pública (federal, estadual 
e municipal) faz 398 pontos e não sai do primeiro nível de desempenho 
(IWASSO, 2010, p.1). 

 

Além da formação na rede pública de ensino, a maioria (60%) dos 

alunos estavam há mais de 5 anos fora do ambiente escolar, 20% há mais de 3 anos 

e somente 20% encerraram o ensino médio nos últimos doze meses. O retorno aos 
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estudos depois de muitos anos ausente da sala de aula implica na organização de 

horários em adaptar a vida profissional e particular, e em superar as dificuldades de 

aprendizagem. Este último consiste na maior ocorrência de problemas relatados pelos 

alunos com maior idade e há mais tempo ausente do ambiente escolar. 

Indagou-se sobre o fator motivacional no qual levou os acadêmicos a 

escolherem um curso superior sequencial. A maioria (80%) afirmou ser com o objetivo 

de adquirir conhecimento e habilitação para concursos públicos, ou alguns para 

melhorarem seus currículos profissionais, e o restante descreveu ser para satisfação 

pessoal. Quanto à empregabilidade na esfera pública que a maioria busca, o 

certificado de formação superior habilita o seu possuidor a participar dos certames e 

oportunidades reservados para aqueles que o detém. 

Contudo, ao questionar os alunos dos cursos sequenciais se após o 

término este continuaria estudando em uma graduação, 70% afirmaram que 

perceberam a importância dos estudos em sua vida e que vão efetivar sua matrícula 

em um curso superior a nível de graduação. 

Questionou-se ao aluno se este percebeu mudanças intelectuais e 

comportamentais desde o início das atividades acadêmicas. As respostas para a 

questão possibilitavam inúmeras alternativas as quais se complementavam com a 

intenção de obter o máximo de informação acerca da percepção do aluno quanto a 

sua participação no processo ensino aprendizagem no curso superior sequencial. 

A maioria (90%) dos alunos respondeu que a experiência de vida 

deles contribui para que entendam melhor as disciplinas ministradas pelos 

professores. Eles afirmaram que os conteúdos ensinados quando de fácil percepção 

na vida social, se tornam mais atraentes e possibilitam melhor entendimento. Foram 

categóricos em afirmar que os conhecimentos adquiridos em sala de aula os auxiliarão 

na convivência profissional e pessoal e também na melhor compreensão da dinâmica 

da vida em sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados da pesquisa, os professores percebem 

que as dificuldades de aprendizagem demonstradas em sala de aula pelos alunos da 

Faculdade Lions na região nordeste do Estado de Goiás, são reflexos da formação 
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em níveis anteriores (fundamental e médio), causados, principalmente, pela qualidade 

do ensino nessas fases. O resultado da pesquisa com os alunos demonstrou que 

quase a totalidade dos alunos são oriundos da escola pública. Mesmo com as 

dificuldades básicas que o aluno apresenta, a maioria dos professores investem em 

orientações buscando a motivação dos seus alunos, encorajando-os para os desafios 

da vida profissional, destacando que realmente adotam um comportamernto de 

treinador. 

A forma como os alunos adultos percebem o aprendizado é 

fundamental na construção do conhecimento, pois a visão crítica do discente 

possibilita uma visão construtiva do saber, a partir da facilitação do professor no 

processo de ensino no ambiente escolar, dessa forma novamente os docentes da 

Faculdade Lions não encontraram maiores dificuldades em trabalhar com esse 

segmento de alunos. 

Existe a necessidade de que o professor tenha atuação de liderança 

e orientação dentro do ambiente acadêmico para preparação dos discentes para a 

vida profissional. O educador é um agente que necessita reunir atribuições que venha 

a contribuir na vida do aluno adulto, principalmente quando, de acordo com a 

percepção dos professores, cerca da metade dos alunos intentam participarem de 

concursos públicos. 

Os Cursos Superiores Sequenciais representam uma oportunidade 

para alunos que desejam ingressar no mercado de trabalho, ou nele se valer de 

melhorias internas da organização, onde a exigência de escolaridade (nível superior) 

é um requisito. A Flexibilidade do processo de aplicação do curso e a sua duração, 

são fatores que representam um diferencial na escolha por esse tipo de ensino. Esse 

aspecto foi visto por 80% dos alunos da Faculdade Lions na região nordeste de Goiás 

como fator principal para sua participação nessa modalidade de ensino superior. 

Observou-se que a maioria do alunado, percebem que a sua 

experiência de vida contribui para a assimilação do conhecimento, conclui-se então 

que, mesmo diante das deficiências em fases anteriores de ensino, eles são 

conscientes que sua a atual fase de aprendizagem é facilitada pela compreensão dos 

fatos que a vida lhes proporcionou. 
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O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES (1978-1985) E A GUERRA FRIA 

NA AMÉRICA LATINA 

Isabella de Faria Bretas12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Os estudos atuais comprovam o alcance mundial da chamada Guerra Fria que, 

na história (re)conhecida como oficial, ainda é associada ao conflito restrito entre 

Estados Unidos e União Soviética. MacMahon (2012) em seu livro “Guerra Fria” 

realiza apontamentos que comprovam as influências políticas, lutas armadas, 

relações econômicas em países de Terceiro Mundo que fizeram parte desse cenário 

de disputas, no qual tudo girava entre as duas vertentes opostas: capitalismo e 

comunismo. 

 Poucas regiões do globo conseguiram passar imunes à Guerra Fria e novos 

pontos de embates políticos despontaram, principalmente, nas décadas de 50 e 60 

como possíveis interesses estratégicos de americanos e soviéticos e novas guerras 

irromperam no solo do Terceiro Mundo. O medo americano da ousadia soviética era 

o que impulsionava a política cujos objetivos resumiam-se, basicamente, em dois: 

conter a União Soviética e proteger o acesso da Europa Ocidental aos suprimentos 

de petróleo. Os impactos gerados nos outros países vão desde a pressão aos 

movimentos de independência do Terceiro Mundo para “escolherem” um campo 

ideológico até a expansão da produtividade capitalista na Europa. Guiados por um 

visceral anticomunismo combinado com o medo permanente de uma insurgência 

esquerdista na América Latina, como resultado da Revolução Cubana em 1959, os 

políticos americanos cultivaram laços estreitos com líderes militares dessa localidade. 

                                                           
12 Docente na Faclions. 
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 Essa proximidade entre Estados Unidos e países da América Latina durante a 

Guerra Fria resultou numa série de influências na política e na atuação dos militares 

em países localizados nessa região como, por exemplo, o Brasil. Schmidli (2013) cita, 

em seu livro “The fate of freedom elsewhere”, generosas transferências de 

equipamentos militares e a criação e implantação de extensivos programas de 

treinamento destinados a combaterem uma possível insurgência comunista, 

resultando num sistema de aliança hemisférica sem precedentes com os Estados 

Unidos firmemente no comando. 

 Ao analisar tais fatos justifica-se o surgimento de mais de 16 ditaduras militares 

na América Latina no período entre 1960 e 1980. Impossível de ser considerada mera 

coincidência a implementação de golpes de governo e a tomada do poder por um 

militar assegurou certo conforto aos EUA cujo temor principal era o avanço do 

comunismo em países do Terceiro Mundo. Nesse contexto surge o objeto de estudo 

do presente ensaio: o Movimento dos Trabalhadores (MT), organização que vigorou 

entre os anos de 1978 a 1985 e foi uma das muitas formas de resistência do regime 

militar instaurado no Brasil em 1964. 

 Este ensaio, portanto, será dividido em quatro momentos. O primeiro discorrerá 

a respeito da metodologia utilizada, especialmente, sobre História Oral cujo objetivo é 

embasar as informações recebidas por meio de entrevistas orais. Os três posteriores 

analisarão, primeiramente, a conjuntura da Guerra Fria na América Latina e, 

posteriormente, o chamado MT que, defende-se, surgiu da influência das novas 

demandas sociais em decorrência do regime militar. Analisar-se-á, também, como a 

própria União, o Estado, percebia o MT, para compreender a real importância de 

movimentos parecidos na realidade que se vivia durante o período. Para a realização 

desses objetivos considerou-se a relevância de alguns textos e documentos e contou-

se com o auxílio de um dos líderes do movimento referido que cedeu entrevistas 

explanando ideias e forneceu materiais, também físicos, importantes. 

 

2 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Para a viabilização deste ensaio o trabalho foi dividido em algumas etapas: a 

primeira referente a levantamentos bibliográficos em livros, artigos, teses, 

dissertações, jornais locais e regionais entre outros. Tanto em relação à Guerra Fria 

quanto também sobre o tema a respeito da política e conjuntura nacional no período 
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entre 1950 a 1990 que propiciaram o surgimento de movimentos sociais. A segunda 

etapa foi o contato com um dos ex-integrantes e ex-líder do Movimento dos 

Trabalhadores, Alberto Gomes de Oliveira. Houve a realização de entrevistas por meio 

do Skype, devidamente documentadas. 

A entrevista como técnica de coleta de dados busca resultados qualitativo-

descritivos e, na concepção de Dencker (2001, p. 137), é o momento de “obter as 

informações sobre a realidade”. A entrevista, de acordo com a autora, consiste na 

relação entrevistador e entrevistado, em que o entrevistado responde perguntas 

previamente elaboradas pelo entrevistador e este registra suas respostas para 

posterior análise. Acredita-se, também, na utilização de entrevistas narrativas, nas 

quais uma frase é estrategicamente dita, por parte do pesquisador, de maneira a 

instigar o entrevistado para que ele fale sobre o assunto abertamente. Conversas 

informais também podem ser relevantes porque o entrevistado se sente à vontade e 

não como se devesse responder à questões metódicas obrigatoriamente, desde que 

aceitas e reconhecidas da forma devida pelo Conselho de Ética, que já foi contatado. 

A História Oral fornece técnicas para a utilização de fontes orais para a 

pesquisa que foram tomadas para a compreensão do passado e do histórico do MT, 

ao lado de documentos escritos e outros tipos de registros. A escolha dos 

entrevistados não deve ser e não foi orientada por critérios quantitativos e sim a partir 

da posição do entrevistado no grupo, do significado de sua experiência. Nessa 

perspectiva escolheu-se um dos líderes cujo acesso foi facilitado pela ferramenta 

Skype e por estar disposto a fornecer dados e informações relevantes para a 

pesquisa. 

Ainda sobre a História Oral, Thompson (1992, p. 22) revela: 

 

A história oral não é necessariamente um instrumento de mudança; isso 
depende do espírito com que seja utilizada. Não obstante, a história oral pode 
certamente ser um meio para transformar tanto o conteúdo quanto a 
finalidade da história. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da própria 
história e revelar novos campos de investigação. Pode devolver às pessoas 
que fizeram e vivenciaram a história um lugar fundamental mediante suas 
próprias palavras. 

 

 Queiroz (1998, p. 15) também fornece sua contribuição sobre o assunto e 

destaca a História Oral como instrumento fundamental e “como técnica útil para 

registrar o que ainda não se cristalizara em documentação escrita, o não conservado, 
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o que desapareceria se não fosse anotado; serve, pois, para captar o não explícito, 

quem sabe mesmo o indizível”. Para a realização da pesquisa é necessário elencar 

algumas fontes que subsidiaram a pesquisa bem como onde foi possível encontra-las. 

Vale ressaltar que o caminho da História Oral foi trilhado de maneira satisfatória em 

virtude do contato com o ex-líder do MT que auxiliou na compreensão de algumas 

abordagens e no fornecimento de informações relevantes a respeito do tema. Devido 

a este fato, foi possível o acesso ao acervo histórico e bibliográfico dessa organização. 

 Tal acervo é composto por inúmeros escritos dos próprios integrantes que 

detalham suas ações políticas, além de boletins informativos a respeito do que já foi 

realizado e do que seriam as futuras movimentações da classe. Documentos como 

passagens de viagens também podem ser encontrados, o que comprova o 

deslocamento dos líderes para outros territórios de atuação e, dessa forma, há uma 

compreensão sobre a influência exercida pelo Movimento em variados locais. Cartas 

de alguns integrantes destinadas a outros membros também contribuem para o 

entendimento a respeito de seus projetos e ideologias, o que auxilia na formulação de 

hipóteses. O acesso ao material mencionado possibilitou a percepção sobre as ações 

divulgadas pelo Movimento e aquelas suposições e determinações não oficiais 

existentes entre os próprios membros. 

 Além desses documentos próprios da extinta organização consultou-se o site 

“Memórias Reveladas” que possui uma riqueza de documentos sobre o período, 

principalmente da ditadura militar, e auxilia pesquisadores, intelectuais e pessoas 

comuns a encontrarem fatos até então encobertos pelo sistema. Assim, pode-se 

concluir que este ensaio é produto de pesquisas minuciosas em documentos, textos, 

livros e sites mas também de três entrevistas realizadas com o ex-líder citado. Tais 

procedimentos visaram fundamentar os dados aqui fornecidos e embasar a opinião 

da autora que acredita numa ligação, ainda que distante, entre Guerra Fria na América 

Latina e o Movimento dos Trabalhadores no Estado de Goiás. 

 

3 A GUERRA FRIA NA AMÉRICA LATINA 

 Até o final dos anos 1970 as considerações a respeito da Guerra Fria 

dominaram a política dos Estados Unidos e seus esforços foram em direção a América 

Latina. Na verdade, o treinamento militar americano na região ao longo da década de 

1960 nos países tidos como principais devido à localização desempenhou um papel 
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significativo na criação das condições para os golpes de estado de maneira geral. A 

intenção parecia ser facilitar o uso sistemático de táticas extralegais contra possíveis 

subversivos que poderiam ser percebidos após a tomada do poder pelos militares. 

 Na Argentina, por exemplo, de acordo com Schmidli (2013), a Assembleia 

Permanente para os Direitos Humanos informou que até o final de 1977 pelo menos 

seis mil desaparecidos tinham sido “sugados” pela campanha desenfreada da junta 

militar para erradicar subversivos percebidos, e estimou que o número real estivesse 

entre dez e vinte mil. Esses fatos não eram incomuns durante esse período na 

América Latina de maneira geral. Green (2009) em sua obra “Apesar de vocês: 

oposição à ditadura brasileira nos Estados Unidos, 1964-1985”, por meio de uma 

significativa pesquisa documental, associada a mais de cem entrevistas, também 

apresenta um acervo importante sobre as lutas, os confrontos, as alianças, os 

boicotes no cotidiano da política dos Estados Unidos, na relação com o regime militar 

brasileiro. Nesse sentido, percebe-se o alcance global da chamada Guerra Fria, assim 

como as consequência do conflito no cenário da América Latina. 

 Um dos documentos analisados para a confecção deste ensaio é relacionado 

ao depoimento de Claudio Antônio Guerra na Comissão Nacional da Verdade, no qual 

é possível identificar o mesmo contexto de desaparecimento de corpos citado 

anteriormente por Schmidli (2013) na Argentina. Nessa perspectiva, os regimes 

militares na América Latina tiveram muitos pontos em comum e foram influenciados 

pela política dos Estados Unidos cuja preocupação maior era uma possível 

manifestação comunista que ganhasse adeptos na região. O profundo anticomunismo 

que guiou a política externa dos EUA desde o final dos anos 1940 combinado com o 

medo de insurgências de esquerda exemplificam uma característica da relação latino-

americana durante a Guerra Fria: o cultivo de laços fortes dos americanos com líderes 

militares da América Latina. Este fato tinha como objetivo proteger a segurança 

nacional dos Estados Unidos. 

 Esse aprofundamento dos laços entre os EUA e os militares latino-americanos 

ressalta o grau de importância que os regimes ditatoriais possuíam para a 

superpotência preocupada em se defender em relação aos avanços comunistas. Esse 

contexto foi o resultado de acontecimentos políticos locais, como coalizões de grandes 

proprietários de terras e militares conservadores, religiosos e líderes industriais em 

países da América Latina que lançaram, com sucesso, movimentos repressores 
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contra os revolucionários. As preocupações com a segurança nacional durante a 

Guerra Fria dominou a política externa dos EUA e desempenhou um papel 

fundamental na promoção dos interesses dos conservadores latino-americanos, 

cultivando as aspirações políticas desses líderes políticos, militares e conservadores 

da América Latina. O avanço nas preocupações referentes à segurança definiu as 

relações entre a potência capitalista e os países de terceiro mundo durante um vasto 

período de Guerra Fria. 

 Ainda por este motivo, os Estados Unidos concluíram que deveriam 

proporcionar programas de assistência militar e treinamento intensivo na América 

Latina, voltados para a segurança interna. Na luta global para conter as revoltas 

comunistas a Administração Kennedy considerou a região referida para constituir um 

campo de batalha central. Os Estados Unidos com comprometeram a auxiliar a 

América Latina no seu crescimento econômico, mas o impacto mais significativo a 

longo prazo foi o aumento dos programas de assistência militar e o fornecimento de 

equipamentos para melhorar a segurança interna da América Latina. Além de prevenir 

revoltas comunistas os militares latino-americanos assumiram papéis de liderança no 

desenvolvimento socioeconômico nacional mas, também, implantaram regimes 

ditatoriais violentos.  

 De acordo com Schmidli (2013), em 1967, os Estados Unidos tinham missões 

militares em todos os países da América Latina, com exceção do Haiti e México, e, 

em 1968 mais de 25.000 soldados latino-americanos já haviam sido treinados desde 

o fim da II Guerra Mundial pelos EUA. A principal missão era reorientar os militares 

latino-americanos para a segurança interna, o que aguçou o apetite desses oficiais 

pelo poder político e criou condições e razões para os golpes militares. Os programas 

de contra insurgência e ação cívica podem ter sido entendidos, pelos líderes militares 

latino-americanos, como suporte implícito dos Estados Unidos para a implantação de 

regimes autoritários e anticomunistas. 

 De maneira geral, a necessidade dessa associação dos EUA com líderes 

militares da América Latina seria útil para lidar com o problema com o qual os 

americanos estavam preocupados que era a segurança interna. Mas isso gerou 

consequências nos países localizados na região referida e a implementação de 

regimes ditatoriais gerou uma serie de movimentos a favor dos Direitos Humanos e 

das causas sociais; entre eles, no Brasil, está o Movimento dos Trabalhadores (MT). 
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4 O SURGIMENTO DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES (MT) 

 Como visto anteriormente, os regimes ditatoriais na América Latina, durante o 

período de Guerra Fria, foram impulsionados pela política externa dos Estados Unidos 

devido à preocupação com a segurança nacional e com o avanço do comunismo. 

Sabe-se que a ditadura militar em qualquer dos países da região referida baseou-se 

no medo, na tortura e até na morte de cidadãos considerados subversivos. Nessa 

perspectiva, houve movimentos contrários a implementação da ditadura e mais 

preocupados com as causas sociais. O Movimento dos Trabalhadores surge nesse 

cenário político brasileiro. 

 Em 1964, com o golpe militar, houve a ofensiva contra todos os movimentos 

sociais no Brasil, um combate significativo às Ligas Camponesas no nordeste, ao 

movimento operário, ao movimento estudantil, à lita de Trombas e Formoso em Goiás, 

ao nascimento dos sindicatos sob a influencia do Partido Comunista do Brasil na 

região de Inhumas, Itauçu, Vale do São Patrícia, etc. A ofensiva do Estado para 

controlar as organizações sindicais da classe trabalhadora ocorreu, drasticamente, 

como aponta Maciel (2004): 

 

Na primeira frente de ação, aprofundou-se o processo de subordinação de 
trabalho ao capital, pela política extremamente repressiva desencadeada 
sobre o movimento dos trabalhadores, particularmente o movimento operário 
e pela contenção salarial (MACIEL, 2004, p. 38). 

 
 

 Devido a esses e outros fatores, em 1967, cresceu no país a reação ao regime 

militar, mobilizando diversos setores sociais e políticos e cujas expressões podem ser 

vistas em variados protestos, como por exemplo, a Passeata dos Cem Mil, entre 

outros. Setores radicais de esquerda começaram a atacar o governo com ações 

clandestinas armadas, como assaltos a bancos, sequestro de diplomatas e atentados 

contra autoridades e unidades militares. 

 Diante da crescente movimentação, principalmente, por parte dos estudantes 

e da classe operária, entre os anos 1968 e 1970 o próprio governo toma a iniciativa 

de fundar sindicatos de trabalhadores rurais e, em Goiás, isso ocorre em Catalão, 

Anápolis, Nova Veneza e Bela Vista. A Federação de Trabalhadores no mesmo 

estado é fundada e os Sindicatos de Trabalhadores rurais nesse período também 

foram organizados por iniciativa do governo e, na maioria das situações, em parceria 
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com a Igreja Católica. Ambos queriam ficar livres do “fantasma do comunismo” que 

influenciou os movimentos camponeses. 

 Concomitantemente a essas ocorrências, o Estado de Goiás passava por um 

período de transição, as iniciativas de modo de produção capitalista no campo 

estavam se fortalecendo com as construções de usinas de açúcar e álcool, plantação 

de soja, milho, algodão, entre outras culturas de forma mecanizada. Houve uma 

grande transformação no modo de produção rural e consequentemente da 

propriedade da terra, uma vez que meeiros e pequenos proprietários passaram a ser 

assalariados rurais residentes nas periferias da cidade. Em relação aos centros 

urbanos, os movimentos sociais também passaram por um controle estatal, seja por 

meio da repressão ou pela cooptação. Programas como a “Aliança para o Progresso” 

eram, teoricamente, destinados a acelerar o desenvolvimento econômico e social mas 

ao mesmo tempo visavam frear o avanço das correntes socialistas e comunistas. O 

governo possuía, entre outros objetivos, o de conter as massas “revolucionárias”. 

“Naquele momento, parte dos integrantes do movimento esquerdista tinha sido 

exilada, a outra parte estava presa nos porões da ditadura e alguma resistência de 

grupos armados que ainda houvesse, fazia uma autocrítica de sua política e prática” 

(Alberto Gomes Bacurau, entrevista concedida em 9 de julho de 2016). Entre os anos 

1970 e 1975 alguns grupos e raras diretorias de sindicato, influenciados pelas 

reflexões críticas promovidas pelas comunidades eclesiais de base da Diocese de 

Goiás, iniciam uma análise da política Sindical dos Trabalhadores rurais e também da 

estrutura fundiária do Brasil. Este e outros acontecimentos marcaram o início de novas 

iniciativas nos movimentos de Trabalhadores Rurais em Goiás e, a partir de 1974, 

trabalhadores rurais de diversos municípios iniciam a formação de grupos de oposição 

sindical. 

Nesse contexto nasce o Movimento dos Trabalhadores com as seguintes bases 

como elementos fundadores: Movimento de luta dos moradores de Ceilândia – DF, 

Movimento de luta do Jardim Nova Esperança (ocupação em Goiânia), Oposição 

Sindical dos Trabalhadores na construção civil de Goiânia, outras lutas populares na 

mesma cidade, diversos movimentos de trabalhadores rurais do interior de Goiás. 

Toda a conjuntura nacional influenciou nesses movimentos e, inclusive, no surgimento 

do MT e o entrevistado e ex-líder do movimento complementa: 
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O certo é que a ditadura militar influenciou toda a esquerda brasileira, 
provocando uma profunda autocrítica quanto aos seus projetos e propiciando 
o nascimento de novas formas de organização dos trabalhadores em todo o 
Brasil de Norte a Sul. No interior do campo popular se estabelecia uma 
consciência generalizada da necessidade de uma autocrítica pois avaliava-
se o isolamento da esquerda durante a ditadura militar, mas também as 
antigas convenções principalmente em relação a Partido e Movimentos 
Sociais. Discutia-se a necessidade de lutar pela independência e autonomia 
dos movimentos sociais não só em relação ao Estado, mas também em 
relação aos partidos, e outras coisas. É inserido nesse contexto que nasce o 
Movimento dos Trabalhadores (Alberto Gomes Bacurau, entrevista 
concedida em 9 de julho de 2016) 

 
  

Nesse sentido, o Movimento dos Trabalhadores (MT) foi uma organização 

baseada nas concepções leninistas e que avançou na formulação a respeito da 

independência dos trabalhadores. Fundado no final do ano de 1978 por Augusto 

Franco e Alberto Gomes de Oliveira (mais conhecido como Bacurau) entre outros, o 

MT valorizava, sobretudo, o autonomismo que nega, na prática, a necessidade de 

intervenção organizada no Movimento. Nega a subordinação do movimento à 

instâncias exteriores a ele, como o Estado, partidos e outras organizações. 

O projeto autonomista, segundo documentos oficiais da própria organização 

(1983) revela a crença na possiblidade das massas organizarem-se, de maneira 

espontânea, em função da transformação revolucionária da sociedade. 

Evidentemente, a questão da autonomia é a questão do poder. O Movimento tem 

autonomia na medida em que tem poder de se organizar e de se administrar por si 

mesmo, e é tanto menos autônomo, quanto mais recebe de instâncias externas, as 

normais as quais se submete. Os membros do Movimento já não acreditavam na luta 

a partir de um centro organizando as ações revolucionárias. 

O MT era, então, uma organização política revolucionária cujo objetivo era, 

simultaneamente, a destruição do estado burguês e a construção das bases da nova 

hegemonia e do novo poder político do proletariado rumo a uma sociedade sem 

classes sociais e sem estado (Regimento Interno, 1980). Os integrantes do movimento 

deveriam formar e manter em funcionamento as organizações independentes e 

autônomas dos trabalhadores, cuja sigla é OIAT. Consequentemente, haveria a 

construção de “estruturas de autonomia” no interior do movimento capazes de 

possibilitar as lutas não lineares. 

O seu declínio ocorreu devido ao fato dos próprios integrantes descobrirem a 

impossibilidade de uma ação significativa sem que houvesse uma efetiva organização 
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que centralizasse as discussões e norteasse as lutas das massas de trabalhadores. 

A proposta inicial do Movimento, de conquista da autonomia foi, possivelmente, o que 

contribuiu para que sua existência se desfizesse anos após o seu surgimento.  

 

5 O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES E A UNIÃO 

 O objetivo do Movimento dos Trabalhadores não era o embate direto com a 

União mas sim defender seus ideais na perspectiva de fortalecer organizações 

independentes e autônomas dos trabalhadores. Ainda que o confronto entre MT e 

Estado não tenha ocorrido, alguns fatos “incomodaram” o poder público que estava 

ciente da organização e seus objetivos. Alberto Gomes, o já citado Bacurau, discorre 

durante a entrevista: 

 

Não chegamos a ter embates diretos com o Estado, a União e seus órgãos 
repressivos. Esta ausência de embate direto talvez tenha acontecido por 
algumas razões como por exemplo, o MT nasce com esta identidade já no 
final da década de 70 quando outras articulações nacionais ocupavam as 
preocupações da ditadura militar como as diretas já, articulações para 
fundação da CUT, PT, etc. O MT nasce mais como articulação de grupos de 
base que participavam de lutas sociais no campo, periferia da cidade e luta 
operária. Mais especificamente, grupos que atuavam pela base na oposição 
sindical dos trabalhadores rurais de Goiás, Associações de Moradores em 
Goiânia (Parque Amazônia), Oposição Sindical da construção civil em 
Goiânia. Lutas de ocupação urbana como Areião, e desde o início da 
ocupação do Jardim Nova Esperança, que depois de um período romperam 
com o MT. No começo do Jardim Nova Esperança houve uma união de lutas 
na prática em que trabalhadores de diversos lugares enviaram mantimentos 
e participaram de mutirões para ajudarem na resistência. Também 
participaram agrupamentos ligados a luta dos moradores de Ceilândia em 
Brasília. E posteriormente, grupos ligados à luta de periferia de Belém do 
Pará. Como podemos observar os atores que estabeleciam confrontos e 
reivindicações com o estado e seus aparelhos, eram outros movimentos 
sociais, diretamente. O MT nunca teve como objetivo o confronto com o 
Estado, diretamente. Partíamos de uma crítica às organizações estatais e às 
próprias organizações de esquerda que sempre trataram os instrumentos de 
lutas dos trabalhadores, sindicatos, associações, como correia de 
transmissão dos instrumentos considerados superiores como partido ou 
mesmo os aparelhos do estado. Então tanto a direita quanto a esquerda 
tradicional escolheram o estado e os partidos como organismos superiores e 
os organismos menores como mera correia de transmissão e o lugar onde 
buscar militantes para ações de vanguarda. No entanto, as lutas das quais 
participamos teve confrontos seríssimos, por exemplo, no Jardim Nova 
Esperança foi morta uma criança entre outras coisas em outras lutas (Alberto 
Gomes Bacurau, entrevista concedida em 21 de julho de 2016) 

 

 

 Em Carmo do Rio Verde assassinaram o Nativo que era dirigente, também do 

Movimento dos Trabalhadores e, de acordo com o entrevistado e alguns documentos 
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da organização essa morte foi planejada por prefeitos de duas cidades e associações 

patronais. Em Itaberaí assassinaram Tacísio Satil de Medeiros, também integrante do 

MT no período. Ao acessar essas informações, conclui-se que, de uma maneira ou de 

outra, o movimento era uma espécie de ameaça ao poder público e este atuou de 

forma repressiva como era o costume durante a ditadura militar no Brasil. 

 O MT teve atuação, também, no nascimento da CUT (Central Única dos 

Trabalhadores) e participou, então, do ENOS (Encontro Nacional de Oposições 

Sindicais), posteriormente, participou do ENTOES (Encontro Nacional de 

Trabalhadores de Oposições Sindicais) e ainda da ANAMPOS (Articulação Nacional 

de Movimentos Populares e Sindicais). O MT defendeu a construção de uma central 

que não fosse apenas sindical, mas sim pela base e articulasse movimentos sindicais 

e populares. O entrevistado contribui: 

 

A primeira direção da CUT, Central Única dos Trabalhadores em Goiás, 
contou com a participação de representantes de lutas populares de periferia, 
de oposições sindicais, e de diretorias de Sindicatos. Depois também 
participamos da fundação do PT, onde defendemos prioridade aos núcleos 
de base e defesa das bandeiras sociais, como por exemplo, “TERRA PARA 
QUEM NELA TRABALHA”. Quanto às pessoas, o movimento era mais 
conhecido pelas lideranças e quadros do que massivamente, até porque 
quem era conhecido da massa era o sindicato, as lutas, o PT, que é ainda o 
Partido dos Trabalhadores e outros. Na verdade a gente tentou né, lutar pelos 
nossos ideais, aquilo que a gente acreditava e pelas causas sociais dos 
operários e trabalhadores do campo principalmente. A situação não estava 
fácil. Pode ser que sem a existência da ditadura o MT existisse da mesma 
forma, não sei, imagino que lutaríamos de todo jeito por melhores condições 
mas talvez não fosse tão urgente assim, o ideal comunista, não sei. Difícil 
saber. (Alberto Gomes Bacurau, entrevista concedida em 29 de julho de 
2016). 

 

 Nessa perspectiva conclui-se que a ditadura militar brasileira influenciou na 

organização do MT, nos seus ideais defendidos e objetivos. Como já foi constatado, 

anteriormente, a Guerra Fria na América Latina influenciou as instaurações de 

governos autoritários ligados aos líderes militares, portanto, existe uma conexão 

sólida e perceptível entre o conflito global e a existência do Movimento dos 

Trabalhadores (1978-1985). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os movimentos sociais surgidos entre 1960 a 1980 foram a resposta da 

insatisfação popular frente ao regime autoritário que se implantou no Brasil nesse 



BRETAS, I.F.. O movimento dos trabalhadores (1978-1985) e a Guerra Fria na América Latina. 

58 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VIII. Número 2. Ano 4 – 2017/2 - ISSN 2358-6079 

período. A Guerra Fria gerou consequências na América Latina, a preocupação dos 

Estados Unidos com a segurança nacional fez com que 16 países implantassem 

governos cujos líderes militares eram responsáveis por conter os supostos 

subversivos. 

 O Movimento dos Trabalhadores surgido no final da década de 1970 também 

recebeu essa influência das correntes comunistas que cresciam em todo o mundo 

devido ao conflito entre EUA e União Soviética. A hipótese, que parece se comprovar 

refere-se ao fato do MT ter sido influenciado pela ditadura militar que, por sua vez, foi 

influenciada pelos programas de treinamento impostos pelos EUA para garantir a 

segurança nacional e conter o avanço do comunismo. 

 Nesse sentido existe uma rede em que todos os acontecimentos se interligam 

e se justificam. O Movimento dos Trabalhadores surgido em Goiás teve parte de sua 

base fundamentada em ideias originadas em outros países e que se propagaram com 

o conflito da Guerra Fria.  

 As metodologias apontadas no início deste ensaio se mostraram essenciais 

para as interpretações e hipóteses levantadas porque permitiram uma análise 

baseada em aspectos levantados pelo próprio ex-integrante da organização. Nesse 

sentido, documentos analisados contribuíram para a compreensão do que foi, de fato 

o MT, e o contexto no qual esteve inserido. 

 Conclui-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado de maneira exitosa mas 

que se está longe de obter resultados absolutos, sendo que novas análises 

possibilitarão, possivelmente, novas hipóteses e novas interpretações. 
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A RELIGIÃO COMO CONSTRUÇÃO DE MUNDO 

 

Fernando da Rocha Rodrigues13 

 

Todo o mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas todas. 
Por isso é que se carece principalmente de religião: para se 
desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No 
geral. Isso é que é a salvação da alma... Muita religião, seu 
moço! (Guimarães Rosa). 
 

 

A religião, ao lado das artes, da política, do trabalho e das ciências, 

constitui as múltiplas manifestações culturais que o ser humano inventa e reinventa 

para dar sentido a sua existência. Trata-se, portanto, de um fenômeno da cultura que 

serve de referência para que o homem possa ser e estar no mundo, ou seja, a religião 

oferece um sistema de símbolos e signos que orientam o modo como ele constitui a 

si mesmo, aos outros e a sua percepção das coisas. Assim sendo, o fenômeno 

religioso, com todos os seus elementos fundantes: o sagrado, os ritos, os mitos, os 

símbolos, pode ser tomado como objeto de investigação das ciências humanas. 

Esse texto propõe distinguir as diferenças entre as construções de 

mundo, a partir do universo simbólico criado pelo homem, tendo a religião como parte 

integrante do simbolismo para engendrar valores e cosmogonias.  

Enquanto elemento cultural, a religião auxilia na construção de 

sentido para o homem em sua dimensão social, constituindo-se por elemento 

propulsor do encaixe do hominis sociales ao grupo a que ele pertence. Esse fenômeno 

construtivo atravessa as transformações sociais, fazendo da religião uma instituição 

                                                           
13  Licenciado e Bacharel em História, especialista em História de Goiás e Região e em Gestão 
Estratégica em Educação, Mestre em Ciências da Religião pela PUC – Go. Professor do Instituto 
Federal Goiano, Membro da Rede Goiana dos Escritores.  
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coerente em sua própria reconfiguração, harmonizando-se com aspectos da 

secularização e da racionalização. 

No entanto, antes de refletir acerca da religião, faz-se necessário 

distinguir as diferenças entre a constituição do mundo pelo homem e a inexistência 

desta dimensão cultural nos demais animais. Os animais nascem com um organismo 

essencialmente completo, ingressa no mundo com impulsos altamente especializados 

e firmemente dirigidos; vive num mundo fechado em termos de possibilidades 

linguísticas, programado pela própria constituição do animal e determinado pela 

estrutura de seus instintos. Em outras palavras, os animais são essencialmente 

naturais, todos os seus atributos se constituem por aspectos da Natureza. 

O ser humano é, todavia, inacabado ao nascer. A estrutura dos 

instintos humanos é insuficientemente especializada e não dirigida a um ambiente que 

lhe seja específico. Ele precisa construir seu próprio mundo e a si mesmo no mundo, 

por meio da linguagem e, consequentemente, da cultura. A esse processo de 

construção de ‘si’, do ‘mundo’ e de ‘si no mundo’ fez com que os humanos se 

inventassem mutuamente e reinventassem tanto a si quanto as construções 

simbólicas que fundamentam o sentido da sua existência. A religião, como parte 

integrante do universo simbólico da humanidade, compreende as manifestações da 

cultura que orientam as construções cosmogônicas na busca do sentido existencial. 

Pierre Bourdieu (1998) demonstra que a religião é um conjunto de 

práticas e representações revestidas de caráter sagrado, uma linguagem, um sistema 

simbólico de comunicação, pensamento e representação do mundo. Integram-se dois 

universos: o natural e o social, formando ambos, um cosmos, operante na atribuição 

de sentido. Tudo o que existe ou pode existir recebe significado ao se integrar numa 

ordem cósmica, ou seja, a religião opera na constituição de vínculos entres os homens 

e a(s) divindade(s). Daí advém o sentido etimológico do termo re-ligar, do qual deriva 

a palavra religião. 

 Ainda de acordo com Bourdieu (1998), é possível verificar uma 

função sócio ideológica do fenômeno religioso, na qual se justifica a existência do 

mesmo dentro de condições culturais concretas, conferindo a ele legitimação social. 

Nesse caso, ele se torna um elemento estruturado a partir dos aspectos normativos, 

físicos e burocráticos por um lado; e pela sua dimensão simbólica por outro.  
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A religião, enquanto elemento estruturado, torna-se também um 

agente estruturante, no momento em que os aspectos burocráticos/físicos estão em 

harmonia com a dimensão simbólica, sendo intrinsecamente imbricados, justificando, 

portanto, a validação e a legitimação de determinadas máximas religiosas. Se por um 

lado, têm-se os aspectos físicos- burocráticos da ação religiosa, por outro, só será 

possível a efetivação dos mesmos, se eles estiverem concatenados com os mitos, os 

símbolos, os ritos e a fé. Essa imbricação é o que se considera a dimensão simbólica 

da religião, ou seja, uma expressão religiosa é considerada válida quando os aspectos 

físicos e burocráticos estão em harmonia com mitos, ritos e fé.  

Para compreender a função religiosa, é relevante, a priori, apresentar 

um dos seus aspectos fundantes essenciais: os mitos, a fim de que, posteriormente, 

seja possível observar como essa categoria se articula na vida dos agentes sociais 

para a construção de sentido, fazendo da religião uma categoria estruturante das 

relações sociais. 

 

1. O MITO 

 

Para Mircea Eliade (1972), o mito é uma realidade cultural 

extremamente complexa, ampla e está ligada a uma narrativa, logo conta uma história 

sagrada. Mas, o mito vai além da comum confusão que se faz em relacioná-lo com a 

ficção ou a fatos fantasiosos, ele continua vivo na sociedade e muitos deles servem 

para organizá-la. A partir do momento em que é atribuída, ao mito, uma significação 

não fictícia, percebendo-o como verdadeiro dentro do universo significativo de dada 

comunidade, ele oferece uma visão de mundo e faz com que o homem seja o que é 

hoje, isto é, um ser social, histórico e, culturalmente, constituído.  

O autor afirma que os mitos ‘vivos’ fundamentam e justificam todo o 

comportamento e toda a atividade do homem, servindo para explicar a criação de tudo 

que existe e para fazer o homem entender – dentro de uma proposta cultural – como 

os seres foram criados, a partir da intervenção direta do ser maior, ‘o criador’ e, por 

isso, tudo que existe faz sentido, uma vez que esse ser divino criou tudo dentro de 

circunstâncias específicas. (ELIADE, 1972).  
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Esses mitos, considerados sagrados, devem ser recitados num 

espaço de tempo igualmente sagrado porque não pertencem ao mundo cotidiano. A 

importância do mito está nas histórias primordiais que constituem o homem 

existencialmente. 

  

Os mitos, efetivamente, narram não apenas a origem do mundo, dos animais, 
das plantas e do homem, mas também de todos os acontecimentos 
primordiais em consequência dos quais o homem se converteu no que é hoje 
– um ser mortal, sexuado, organizado em sociedade, obrigado a trabalhar 
para viver, e trabalhando de acordo com determinadas regras. Se o mundo 
existe, se o homem existe, é porque os entes sobrenaturais desenvolveram 
uma atitude criadora no princípio. (ELIADE, 1972, p.12). 

 

O mito tenta explicar como as coisas vieram à existência, relatando a 

criação de entes sobrenaturais, e também institui o lugar onde encontrar a divindade 

e o sentido do sagrado, fazendo com que essas dimensões transcendentes 

reapareçam quando desaparecerem. Aquilo que os seres humanos têm em comum 

revela-se no mito, eles fornecem sentido à vida e as suas histórias. Todo mito está 

ligado à criação, ou seja, contam sempre como algo veio a existir e se referem a entes 

sobrenaturais.  

Essas histórias sagradas são vistas como verdadeiras, sendo o rito a 

reprodução de tudo o que se conhece dos mitos, ambiente em que esses dois 

elementos, o homem e o mito, se encontram e se misturam totalmente.  O mito torna-

se vital à civilização humana, longe de ser uma fabulação vã.  Ele é, ao contrário, uma 

realidade viva, a qual se recorre incessantemente, não sendo uma teoria abstrata ou 

uma fantasia artística, mas uma verdadeira codificação da religião primitiva e da 

sabedoria prática. (ELIADE, 1972, p. 24).  

Para compreender essa intersecção entre religião e cosmogonia, 

torna-se pertinente a percepção de que os mitos integram parte do sistema simbólico, 

sendo esse o ponto em que a religião assuma um caráter compreensível e plausível. 

Tomando por base os apontamentos de Clifford Geertz (1989), o homem produz uma 

teia imaginária e, posteriormente, acaba por estar preso a ela. Entendendo essa teia 

por cultura, o homem cria a cultura e, doravante, a cultura recria o homem. Nessa 

construção de mundo produzida por diferentes culturas e religiões, cabe aqui observar 

que o homem construiu a ideia de que seres sobrenaturais criou tudo que existe em 

separadas circunstâncias. O imaginário criado passa a ser criador, pois as 
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organizações sociais e culturais se apoiam nesse imaginário para justificar pontos 

profundos na construção e interpretação de mundo. Nesse sentido, quando se afirma 

que o mito é algo real, vivo, vale dizer que essa realidade que expressa os mitos se 

evidenciam sob o olhar da cultura, ou seja, é verdade para dada cultura que assim o 

interpreta. 

 

2. OS SÍMBOLOS 

 

Na perspectiva de Guy Rocher (1971), existe, nas relações sociais, 

uma necessidade de se demonstrar, por meio de condutas observáveis, a adesão de 

um valor, enquanto ideal, pelos integrantes do grupo. Surgem modelos que servem 

de expressões simbólicas para demonstrar a adesão externa, como uma analogia, por 

exemplo, à interiorização do indivíduo aos mesmos valores que o grupo compartilha. 

(ROCHER, 1971). Os modelos e os valores são, na verdade, um universo simbólico 

no qual participam os atores sociais, os grupos, as coletividades, as civilizações. Disso 

decorre, a conclusão de que as ações sociais acontecem dentro do simbolismo. O 

autor define símbolo como sendo “qualquer coisa que substitui e evoca outra coisa e 

assegura-lhe assim presença e ação contínua”. (ROCHER, 1971, p.155). 

Independentemente do tipo de comunicação, os símbolos têm outras 

modalidades de influência sobre a vida social, principalmente, porque servem para 

concretizar, tornar visuais e palpáveis realidades abstratas, mentais ou morais da 

sociedade. O significante, objeto, desenho ou ícone que toma o lugar do outro, e o 

significado, conceito da coisa que o significante representa, constituem o símbolo 

religioso. O sentido decorrente da compreensão entre o significado e significante é 

que deve ser apreendido e interpretado para quem é destinado. Quando os símbolos 

apresentam uma relação convencional com seu significado, como acontece nas 

relações sociais, é necessário outro elemento para que se estabeleça a relação: um 

código que defina esta relação, um signo.  

Para Rocher (1971), a evolução da humanidade só foi possível porque 

os seres humanos conseguiram entender a importância do significante e do 

significado e, assim, se desenvolveu uma necessidade de se compreender o 

simbolismo da sociedade de acordo com suas características sociais. Essa 

capacidade conferiu ao homem um poder sobre o mundo inversamente proporcional 
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à sua força física e não deriva de uma evolução biológica, mas, sobretudo, da 

evolução sócio-cultural. A função de comunicação é possível através da linguagem 

falada, linguagem escrita e linguagem não-verbal que utiliza o gesto, a posição do 

corpo e a mímica do rosto. Primeiramente, essa comunicação estabelece conceitos 

que serão representações mentais das coisas, as quais os símbolos representam. 

Esses conceitos são essencialmente sociais e possuem um estreito laço com a 

linguagem. (ROCHER, 1971, p.162) 

A eficácia dessa comunicação depende de várias condições a 

considerar. Deve haver uma adequação do significante e do significado, é necessária 

a utilização dos símbolos mais apropriados por parte de quem irá transmitir a 

mensagem. A mensagem, por sua vez, deverá ser transmitida completamente e sem 

interferências e, por fim, a interpretação relativa do receptor. É necessária uma 

eficácia que depende de um conjunto de eventos simultâneos e que eles tenham o 

mesmo significado para as partes. A função de participação do símbolo possibilita que 

as realidades abstratas, mentais e morais se concretizem. Assegura a participação 

adequada dos membros, segundo a posição e o papel que cada um ocupa, para 

manter a ordem social natural e a solidariedade que ela implica. Dito de outra maneira: 

 

Os valores podem ser considerados como formas simbólicas dos valores; e 
a orientação da ação, conforme a certos modelos, testemunha também, duma 
maneira simbólica, a adesão do sujeito a dados ‘valores’; finalmente a própria 
adesão aos valores simboliza, aos olhos do sujeito e dos outros atores, a sua 
participação nesta ou naquela coletividade ou sociedade. (ROCHER, 1971, 
p.168) 

 

De acordo com a perspectiva de Rocher (1971, p.168), dentre as 

funções sociais do simbolismo serão consideradas fundamentais as quatro seguintes: 

o simbolismo favorecendo a solidariedade; os símbolos que definem a organização 

hierárquica das coletividades; os símbolos que ligam o presente ao passado; e os 

símbolos que atualizam as forças e os seres sobrenaturais. 

Os símbolos, favorecendo a solidariedade, “não só ajudam a 

representar concretamente coletividades, como podem também servir para prover ou 

alimentar o sentimento de pertença e a solidariedade dos membros” (ROCHER, 1971, 

p.169). Esses símbolos constroem, nos agentes sociais, o sentimento de 

compartilhamento da sociabilidade erigida em determinada coletividade. 
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Para o autor, “todas as hierarquias sociais são acompanhadas dum 

simbolismo muito rico, como se fosse particularmente importante alardear as 

distinções de posição e poder.” (ROCHER, 1971, p.172).  Esse aparelho simbólico é 

característico de todas as burocracias. 

Os símbolos que ligam o presente ao passado fornecem à 

coletividade uma parte da sua identidade, pois define suas origens, suas histórias e 

acontecimentos que a marcaram. Representa a memória coletiva, que é um dos 

agentes de solidariedade mais poderoso, porque as recordações evocadas por esses 

símbolos estão carregados de afetividade comunitária. Nesse sentido, eles são 

também fontes de comunhão psíquica e quase biológica, oferecendo uma explicação 

ou, pelo menos, uma racionalização da situação atual, e, por último, propõem lições 

para o futuro. 

Os símbolos que atualizam as forças e os seres sobrenaturais são de 

ordem diferente dos anteriores. A sua função é ligar o homem a uma ordem 

sobrenatural. Percebe-se que as relações entre os homens e o sobrenatural têm 

semelhanças com as relações sociais e são, em grande parte, relações interpessoais. 

É certo que o simbolismo religioso se alimenta do contexto social, exprime realidades 

sociais, tem alcance e consequências sociais. Esses símbolos servirão para distinguir 

fiéis de não-fiéis, o sagrado do profano. Nesse sentido, a magia é, essencialmente, 

simbólica e permite que o homem manipule as forças sobrenaturais, invisíveis e 

inatingíveis quando se recorre aos símbolos apropriados e assim possa manter 

contato com esse universo. 

Outro elemento fundante da religião é o rito. Ele está fundamentado 

na construção e na consolidação de vínculos que liga seres humanos a outros seres 

humanos, bem como une esses à divindade. Para estabelecer e perpetuar esses 

vínculos atualizados, organizam-se os ritos, uma espécie de rememoração perene do 

sentimento religioso que dilui a distância entre passado e presente. O rito, por ser um 

dos elementos que compõe a religião, trabalha também como elemento auxiliador na 

construção de sentido bem como permite o deslocamento das atividades rituais do 

campo sagrado para o campo profano, ou seja, os rituais profanos seguem certa 

fundamentação dos rituais religiosos.    

 

3. O RITO 



RODRIGUES, F.R.. A religião como construção de mundo. 

68 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VIII. Número 2. Ano 4 – 2017/2 - ISSN 2358-6079 

 

O rito, por sua vez, é uma ação com comportamento estereotipado, 

repetitivo, seguida de consequências reais, mas que também podem iluminar a parte 

misteriosa que a humanidade tem de si. (CAZENEUVE, s/d). Nesse caso, ele pode 

ser executado individualmente ou coletivamente, pode ter certa flexibilidade, mas deve 

permanecer fiel às regras que permitem manter a sua essência.  

Noutras palavras, o rito se ocupa de questões referentes ao 

sobrenatural, mas também pode se ocupar de simples hábitos sociais, usos e 

costumes. São importantes pela sua eficácia, como também pelo que representa a 

sua repetição. A repetição é dada na própria essência do rito. (CAZENEUVE, s/d). Os 

ritos sociais são representações dos modelos, aos quais se deseja evocar. O que 

diferencia os ritos de religiosos e mágicos dos ritos de costumes é a eficácia que se 

imagina terem os primeiros. Nota-se, em geral, que o termo rito originalmente está 

concatenado com o universo sobrenatural, pois o rito religioso é visto como algo 

eficaz, ou seja, em diversas religiões os aspectos ritualísticos podem determinar o 

sucesso ou fracasso de dada ação religiosa.  

Todavia, o termo, observado atualmente, alterou em partes seu 

universo semântico, portanto, torna-se possível observar os ritos profanos, que estão 

ligados a atos cotidianos, remetem à repetições que podem ser observadas desde a 

forma como alguém organiza seus objetos de trabalho toda manhã, até a abertura de 

uma assembleia política. Esse termo experienciou mudanças no universo das 

significações, é o que Émile Durkheim (1989) atribuiu à noção de ritos positivos (no 

caso dos ritos sagrados) e ritos negativos (no caso de ritos profanos). No rito sagrado 

torna-se compreensível tudo aquilo que se conhece dos mitos, pois este é o momento 

em que esses dois elementos se encontram e se misturam mutuamente. 

 

4. O HOMEM, A SOCIEDADE E O SAGRADO 

 

Para pensar a construção de significado no mundo a partir da religião, 

observa-se que o aspecto sagrado fora de grande importância na atribuição de valores 

e sentido existencial do homem frente ao cosmo. Com o advento da racioanalização 

e tecnificação da sociedade, outros aspectos imaginários também se ocuparam da 
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produção de valores e construção de mundo. Porém, o ambiente religioso continuou 

atuante e latente na configuração da modernidade.  

Diversos pensadores e estudiosos do fenômeno religioso, ainda hoje, 

sentem-se desafiados a compreender a permanência da religião em meio ao mundo 

da técnica moderna. Autores como Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Max Weber, 

resguardadas todas as nuanças individuais de cada autor, dentre outros apontavam 

que, com o avanço da técnica, o homem naturalmente se penderia para uma 

construção de mundo cada vez mais ateísta e indiferente ao fenômeno religioso. De 

fato, o ateísmo e a indiferença religiosa estão presentes no mundo atual, porém, o 

percentual dos crentes, ao que parece, supera completamente o quantitativo dos não 

crentes. Uma questão relevante que instiga a reflexão do estudioso seria os motivos, 

pelos quais a crença no sagrado e os aparelhos simbólicos das religiões continuam 

presentes em meio a sociedades racionalizadas. Como se poderia explicar a religião, 

no processo de construção de mundo mesmo tendo esse mundo pendido para o 

universo da técnica e racionalização? 

Para Peter Berger (1985), tudo aquilo que se remete ao sagrado e 

que, de certa forma, tenta responder a determinadas condições da vida humana é 

considerado religião, desde que tenha um rito e um mito e que faça sentido para uma 

determinada parcela da sociedade. Na base de todos os sistemas de crenças e de 

todos os cultos deve, necessariamente, haver certo número de representações 

fundamentais e de atitudes rituais que, apesar da diversidade das formas que umas e 

outras puderam assumir, apresentem, por toda parte, o mesmo significado objetivo 

exercendo as mesmas funções simbólicas. São esses elementos permanentes que 

constituem o que existe de eterno e de humano na religião. Eles formam todo o 

conteúdo objetivo da ideia que se exprime quando se fala da religião em geral. 

 Para o autor, nem sempre a ideia de religião esteve ligada à noção 

de “deus”, pois as religiões mais primitivas não trabalhavam com essa perspectiva da 

divindade, porém, uma análise desse sistema antigo (totêmico), contribui para a 

compreensão da religião moderna, na grande parte das vezes com divindades éticas 

presentes.  

Desde os tempos mais remotos, é notável que o homem produziu 

sistemas de representações do mundo e de si mesmo  e essas representações foram 

e continuam a ser de origem religiosa. Não há religião que não seja, ao mesmo tempo, 
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a cosmologia e a especulação sobre o divino e o transcendental. Se a Filosofia e as 

ciências nasceram da religião é porque a própria religião, no princípio, fazia, às vezes, 

o papel de ciência e de filosofia. Mas, o que foi menos observado é que ela não se 

limitou a enriquecer, com certo número de ideias, um espírito humano previamente 

formado, antes ela contribuiu para formá-lo. Os homens não lhe deveram apenas 

grande parte da matéria dos seus conhecimentos, mas também a forma pela qual 

esses conhecimentos são elaborados.  

Nesse caso, o mesmo espírito especulativo utilizado para pensar as 

interfaces da divindade foi também utilizado para a construção de uma especulação 

científica. Ainda que um cientista se considere ateu, mesmo sem saber ao certo, ele, 

na verdade, se apoia na estrutura especulativa oriunda das religiões em sua 

configuração ainda não racionalizada.  

Em outras palavras, pode-se dizer que a relação existente entre 

religião e as categoria do intelecto seria o fato de que a religião é coisa eminentemente 

social e busca resolver ou fornecer respostas às grandes perguntas do que é 

considerado desconhecido. Esse lugar foi, posteriormente, ocupado pela ciência, 

sobretudo, no Ocidente. Durkheim (1989) se remete a isso através do sistema 

totêmico. Os ritos são maneiras de agir que surgem unicamente no seio dos grupos 

reunidos e que se destinam a suscitar, a manter, ou a refazer certos estados mentais 

desses grupos.  

Nesse sentido, as práticas religiosas, bem como o imaginário social, 

vão se encontrar dentro de aspectos que esse grupo considera como sagrado, o amor, 

o sexo, o casamento, vida e a morte. O ser humano é um ser inacabado e tudo o que 

se desenvolve na perspectiva societária é fruto do imaginário e da cultura, pois o 

homem é um ser, eminentemente, cultural, assim sendo, essa característica o 

diferencia dos outros animais, já que os animais acarretam em si o fator 

biologicamente determinado do ser. Já o homem é uma espécie que precisa construir 

o seu “ser” dentro de categorias cosmogônicas. Dessa forma, produz-se o que 

chamamos de bens simbólicos, ou seja, atribuímos significados às coisas e aos ritos 

como sendo de fundamental importância para a organização da sociedade. De acordo 

com Berger (1985, p. 17): 

 



RODRIGUES, F.R.. A religião como construção de mundo. 

71 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VIII. Número 2. Ano 4 – 2017/2 - ISSN 2358-6079 

[...] O homo sapiens ocupa uma posição peculiar no reino animal. Essa 

peculiaridade se manifesta na relação do homem com seu próprio corpo e 

com o mundo. A diferença dos outros mamíferos superiores, que nascem com 

um organismo essencialmente completo, o homem é curiosamente 

inacabado ao nascer. Passos essenciais do processo de acabamento do 

desenvolvimento do homem, que já se verificaram no período fetal para os 

outros mamíferos superiores, ocorrem, no caso do homem, durante o primeiro 

ano após o nascimento. Isto é, o processo biológico de tornar-se homem 

ocorre num tempo em que o infante humano se encontra em interação com 

um ambiente exterior ao seu organismo, e que inclui o mundo físico e o 

mundo humano da criança [...]. 

 

A religião juntamente com o trabalho consistiram nas primeiras formas 

de interação do homem com o meio. Foi através dessas duas modalidades culturais 

que a existência humana organizava a sociabilidade e a autoridade nas sociedades 

mais primitivas.   Considera-se por religioso tudo aquilo que é sobrenatural, ou seja, 

aquilo que vai de certa forma além do alcance de entendimento plausível. O 

sobrenatural é o mundo do mistério, do incompreensível. A religião seria, assim, uma 

espécie de formulações especulativas daquilo que não se consegue entender ou 

explicar, aquilo que escapa à ciência, e mais, geralmente, ao pensamento distinto, 

pois o homem produz os elementos simbólicos, os sacraliza e se sente inerte nessa 

característica cultural, podendo até se culpar se uma das regras que o próprio 

imaginário criou for transgredida. Isso porque ele não reconhece a religião como uma 

categoria profana e, sim, sagrada. Nota-se novamente a ideia de Geertz (1989) o 

homem é um animal preso a uma teia imaginária que ele mesmo teceu, embora não 

perceba essa dimensão profana que constituiu os aspectos sagrados. 

Berger (1985) afirma que no processo de construção do mundo, o 

homem, pela sua própria atividade, lapida seus impulsos e supre a si mesmo de 

estabilidade. Biologicamente privado de um mundo propriamente para o homem, 

assim como o rio o é para o peixe, ele constrói um mundo humano. Esse mundo, 

consequentemente, é a cultura. Quando se faz o exercício da reflexão acerca da 

religião, nesse caso, não existem religiões que sejam falsas. É possível perceber que 

todas tentam, ao seu modo particular, responder, ainda que de formas diferentes, às 

grandes questões da vivência humana coletiva ou individual. 

As representações coletivas advêm da cooperação que se estende 

não apenas no espaço, mas no tempo. Nesse aspecto, muitos imaginários acerca 

dos seres sagrados foram produzidos, misturados, ressignificados e, por isso, muitas 
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gerações acumularam aí a sua experiência e seu saber. Com isso, podem-se 

demonstrar as transformações ocorridas na religião, já que essa é uma parte da 

cultura. Mesmo entendendo a cultura como uma segunda natureza para o homem, 

não se pode esquecer que essa é uma produção simbólica, ou seja, ela decorre da 

própria atividade humana e como a cultura tende-se a mudar, os aspectos da religião 

também seguem essa mesma tendência.  

A partir do momento em que os homens transformam sua cultura, eles 

reconstroem seus imaginários a fim de estabelecer a nomia com a sociedade, ou 

seja, fazer com que a maior parte do grupo social veja esses aspectos simbólicos 

como fundamentais para a sociabilidade. Os papeis sociais, construídos pela cultura, 

fazem com que a sociedade não apenas entenda esses papeis, mas que os 

represente no dia-a-dia dentro de sua construção fundamental e organizacional. Isso 

é o que aponta Berger (1985, p.27). Para o qual: 

 

[...] A sociedade confere ao indivíduo não só um conjunto de papeis, mas 
também uma identidade designada. Em outras palavras, não só se espera 
que o indivíduo represente como marido, pai ou tio, mas que seja um marido, 
um pai ou um tio – e, ainda mais basicamente, que seja um homem, em 
termos de não importa qual ser isto implique na sociedade em questão. Desse 
modo, em última análise, a objetivação da atividade humana significa que o 
homem é capaz de objetivar uma parte de si mesmo em figuras que são 
geralmente disponíveis como elementos objetivos do mundo social. Por 
exemplo, o indivíduo como eu real pode conversar interiormente consigo 
mesmo como arcebispo. Na verdade, a socialização é possível, em primeiro 
lugar, somente através desse diálogo interno com as objetivações de si 
mesmo. 

  

A religião, portanto, constitui em mecanismo de objetivação e 

subjetivação do homem.  Para uma definição prévia do termo religião, Bourdieu (1998) 

afirma que, para pensá-la, é necessário compreendê-la como um conjunto de práticas 

e representações sociais revestidas de caráter sagrado, ou seja, o conteúdo das 

religiões demonstra como ‘pano de fundo’ o mesmo conteúdo dos elementos 

profundos da sociedade, porém, com um discurso concatenado com o sagrado. Nesse 

caso, a religião em seu aspecto fundante (numa sociedade racionalizada) representa 

o ethos de dada sociedade. Pode-se pensar na religião como uma linguagem que 

integra um sistema simbólico e esse interfere em todas as instâncias no cotidiano da 

vida societária. Ao fazer o trânsito imaginário entre o mundo sobrenatural e o social, 
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a religião produz um cosmo, que, na verdade, constitui uma ponte entre os elementos 

naturais e a dimensão do sagrado.  

Dessa forma, o sagrado também se torna partícipe do ethos social. 

Nesse caso, a religião opera atribuindo sentido à vida social e íntima, tudo o que existe 

ou pode existir recebe sentido ao se integrar numa ordem cósmica. Re-ligar ou ligar 

novamente a partir de elos profundamente característico entre aquilo que se vivencia 

e aquilo que faz parte do ambiente simbólico.  

Partindo da concepção de Bourdieu (1998), portanto, entende-se a 

religião como um sistema estruturado, pois estabelece uma totalidade coerente, capaz 

de construir experiência de ligação entre sagrado-profano, eterno-temporal, material-

espiritual. Ao pensar a religião como “sistema” observa-se que ela está imbricada em 

diversos elementos analíticos, tais como os mitos, os ritos, os símbolos e esses, por 

sua vez, compõem o ethos. Para que se estabeleça um nexo entre esses elementos, 

eles precisam estar interrelacionados uns aos outros, por isso, sistema – sistêmico.  

Esse sistema interpretativo está ligado diretamente a qualquer ordem 

social que se deseja investigar. Sendo a religião estruturada, observa-se também seu 

aspecto estruturante quando nota-se que, no ethos social, encontram-se todos os 

elementos ligados diretamente ao universo religioso. Quando qualquer palavra é 

pronunciada, observa-se que ela carrega em seu conteúdo aspectos imaginários da 

religião, mesmo que isso não seja perceptível diretamente.  

Para exemplificar esse aspecto estruturante da religião, pode-se 

observar que algumas palavras são revestidas de sentido religioso, tais como a 

questão de gênero na religião judaico-cristã. Ao abstrair os aspectos profundos do 

universo cultural dessa religião, observa-se que quando se diz “homem” e “mulher”, é 

possível analisar que essas palavras carregam em seu conteúdo fortes traços da 

religião, podendo ter seus sentidos nos mitos, ritos, experiência religiosa. O gênero 

masculino nessa dada cultura, está totalmente ligado ao mito fundante original: Deus, 

divindade, homem, bem como está ligado à noção de domínio, força, poder. Enquanto 

o gênero “feminino”, está ligado ao pecado original, profano, perigoso.  

A maioria das palavras existentes na cultura se torna significativa a 

partir desse universo religioso, logo, a religião é muito mais que uma confraria 

sacerdotal e ritualística, ela está imbuída de aspectos originários, do qual participa o 

ethos de dada sociedade. Nesse sentido, se na construção de mundo a partir da 
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cultura judaica, a composição religiosa recebe do meio social fortes traços dos 

aspectos estruturais. Logo, se a sociedade de época foi estruturada dentro dos 

padrões patriarcais, a religiosidade como elemento profundo da cultura, revela, em 

seu universo, aspectos que reproduzem a construção de um mundo harmonizado com 

os aspectos sociais. Nesse caso, o homem cria a religião para, posteriormente, a 

religião recriar o homem a partir de seu universo simbólico. O conteúdo das religiões 

nesse sentido, encontra-se como o mesmo conteúdo das construções e 

interpretações que as sociedades tem de si mesmas, porém, revestido de caráter 

sagrado. 

Nesse sentido, a religião é parte do sistema simbólico da sociedade e 

dialoga totalmente com as realidades vivenciais existentes. Portanto, observa-se que, 

na maioria das teorias que versam sobre essa questão, acabam por criar consensos 

acerca dessa interpretação, como por exemplo, Bourdieu (1998), Durkheim (2003), 

Geertz (1989), entre outros. 

Pensando como a religião inscreve-se nas coisas e dão sentido a elas, 

pode-se tomar, como mecanismo de exemplificação a palavra “criança”. Observa-se 

que ela tem sentido religioso.  Pois essa demonstra em si aspectos originários de certa 

pureza, logo, a criança é pura – a palavra pureza se opõe ao conceito de pecado. Se 

pensar a criança nesse campo semântico, afirmando-se que ela é pura, doravante, 

nota-se que a cultura social inscrita em dado ethos não valoriza a criança em si, mas, 

valoriza, entretanto, o conceito de pureza, que ela remete e que, por sua vez, se 

baseia em uma acepção religiosa.  Essas categorias interpretativas da religião e sua 

imbricação com a realidade social, no que tange à cultura, partindo dos pressupostos 

de Bourdieu (1998), podem ser deslocadas para pensar qualquer elemento que 

compõe a ordem social, tais como a vivência social íntima, familiar, educacional, 

política das relações de trabalho, do próprio mecanismo de análise e produção do 

pensamento, conforme afirmou Miguel de Unamuno (1996): “as ideias se têm, nas 

crenças se está”. 

Talvez a resposta que se busca desvelar neste ponto, se solidifique 

no fato de que mesmo em meio ao mundo da técnica e da ciência a religião se torna 

plausível, pois o campo interpretativo que o homem procura perceber acerca de si 

escapa as reflexões científicas. Logo, a ciência não pôde suplantar a religião, pois a 

ciência em sua composição profunda é composta de certa frieza e exatidão, o que não 
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convence o homem que procura compreender, entre outros fatores, a transcendência. 

A religião por sua vez, utiliza dos aparatos científicos, se solidificando e secularizando, 

alterando e reinventando sua existenciabilidade seja na força do discurso, seja nas 

mídias ou no espaço mental imaginário do homem moderno.  

Na tentativa de estabelecer um nexo entre os aspectos simbólicos da 

religião e sua imbricação com as construções de mundo, tomar-se-á por análise 

aspectos dos rituais religiosos da cultura popular católica de Goiás e sua harmonia 

com a dimensão sagrada. De fato o que se busca observar no seguinte ponto, é a 

conexão entre a religião e a vivencia social e como a religião inscreve sentido na 

formação de mundo através do seu sistema simbólico.  

 

5. O SAGRADO E O SENTIDO DA VIDA 

  

Torna-se de fundamental importância observar que na dimensão 

religiosa se faz a distinção entre aquilo que compõe o universo religioso e o que não 

compõe, porém, mais importante seria perceber como um elemento religioso se 

inscreve nos elementos sociais não religiosos. Nesse caso, é válida uma breve 

discussão acerca do sagrado e o profano. Por sagrado, compreende-se aquilo que é 

especial, acontece num espaço de tempo menor e em lugar específico, mas que, 

apesar disso, é altamente significativo. Nesse caso, o sagrado torna-se algo saturado 

de significado. Se essa análise for feita a partir da dimensão religiosa, mesmo no 

interior de um culto, notam-se aspectos sagrados e profanos. Rudolf Otto (1985) se 

ocupou em analisar a dimensão não racional do sagrado estabelecendo pontos de 

profundidade e diversidade das manifestações sagradas no sentido geral. Mircea 

Eliade (1972) se ocupou em compreender o sagrado numa dimensão racional, 

analisando como este está imbricado nas construções de mundo e circunscrito no 

ethos social.   

 O presente ponto de discussão parte da análise desses dois 

autores para uma reflexão do sagrado tanto no aspecto racional quanto não racional, 

como elemento altamente significativo e de produção de sentido na vida social. Nesse 

sentido, o sagrado manifesto, mesmo ocorrendo em espaço de tempo menor, e 

mesmo ocupando uma pequena parcela daquilo que se considera corriqueiro, ele 

torna-se tão significativo que fornece sentido para todo o profano. Se o sagrado é algo 
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amplamente especial, o profano é algo corriqueiro, que se desenvolve no cotidiano 

vivencial. Porém, conforme apontam os autores supracitados, o profano seria 

insuportável sem o sagrado. 

Edmilson Pereira (2002, p.64) observa que “se por um lado, o sagrado 

se manifesta e se mostra como alguma coisa absolutamente diferente do profano, por 

outro, é necessário considerar que os espaços do profano se abrem como 

possibilidades para receberem o sagrado”.  

Essa inter-relação entre o sagrado e o profano ocorre para que 

aconteçam os rituais, por exemplo, um objeto utilizado numa cerimônia em louvor a 

um santo, também pode ser utilizado em situações festivas de caráter profano que 

não almejem alcançar objetivos divinos. Ao passo que alguns objetos específicos e 

geralmente de valor inestimável não devem sair do seu local dentro de um templo 

sagrado, (PEREIRA, 2002).  

Ao analisar a Folia de Santo Reis no interior de Goiás, pode-se 

observar que os rituais e encenações dotados de grande beleza com apetrechos 

planejados e organizados previamente como bandeira, instrumentos, vestimentas, 

cantos e danças, fazem dos artesões que os desenvolveram o que se pode chamar 

de artistas devotos. Esse modelo de manifestação pode ser percebido em diversas 

expressões do catolicismo popular rústico, sendo a Folia de Santo Reis a mais 

conhecida. Esse artista trabalha na sustentação do sagrado, aquilo em que acredita 

em sua fé, como modelo de vida e sua abertura como objeto de fruição estética, pois 

quanto mais o devoto se revela, o mesmo fortalece a sensibilidade das pessoas que 

vivenciam a habilidade da criação. 

Pereira (2002, p. 87) discute essa atribuição da estética religiosa, 

exemplificando com o objeto mesa. Para ele, “o princípio da contradição que inspira 

essa estética ilumina também a mesa como lugar de fartura e sacrifício, alegria e 

ascese, como núcleo de forças que se movimentam apesar da aparente inércia”. A 

mesa dos apóstolos apresentada no mito bíblico apresenta uma beleza encantadora 

onde todos se fartam de excessos e com grande simplicidade. Essa passagem é 

encenada com frequência no catolicismo popular e os artistas-devotos tentam deixar 

tudo parecido com o real acontecido (as vestimentas, o enredo, o cenário, o alimento). 

Um bom devoto deve cumprir todas as suas funções acerca da sua religião, ou seja, 

a prática religiosa só adquire uma maior amplitude se o devoto representa a sua fé 
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através da vestimenta, o canto e a dança, mas, tudo conforme a religião permite. 

Aquilo que Pereira (2002) chama de “o balanço do divino”, indica o desejo de 

apreender o sagrado e dar-se a ver aos entes exemplares, implica exteriorização de 

uma capacidade criadora, que tem como receptores os próprios devotos e outros 

espectadores. Nesse caso, o devoto vai estabelecendo relações vivenciais entre o 

sagrado e o profano, como um “balanço do divino”, ou seja, uma interdependência do 

sagrado e do profano. 

 Fica claro que a cultura de um povo só é produzida a partir de que 

uma experiência vivida que produziu sentido na vida de um indivíduo, ou para um 

grupo de indivíduos. Assim como afirma Pereira (2002, p. 66) “[...] aquilo que cada um 

realiza tem de ser suficientemente para si mesmo e para o crivo de avaliação dos 

outros devotos”. Portanto, a experiência do artista-devoto é a busca do sagrado e da 

intervenção do sagrado no dia-a-dia dos indivíduos. Sendo uma experiência que o ato 

requer um grande significado, pois atua como mediador entre o imaginário e a 

realidade, então se pode observar a importância e o respeito com a individualidade de 

cada um, procurar a conhecer as diferenças das religiões e das culturas, fazendo do 

balanço do divino um exercício de apreensão estética da vida.  

Esse balanço se relaciona diretamente com o imaginário e os 

elementos simbólicos apreendidos pelos camponeses goianos na construção diária 

de sua cultura, ou seja, a tradução da vida enquanto aquilo que acontece, em valores 

sagrados experienciados pelo catolicismo popular rústico, tanto na forma de 

pensamento como de representações estéticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se vê, a religião consiste numa manifestação da cultura e serve 

para nortear o imaginário de dada coletividade, constituindo, a partir de um universo 

simbólico, a cosmogonia individual que, por sua vez, serve de orientação ao modus 

vinvendi de determinado povo. 

Diferentemente dos animais, o homem não nasce em um ambiente 

naturalmente constituído para sua sobrevivência. A linguagem, a cultura e a sociedade 

de forma inter-relacional são construções/criações do homem para que ele se 

constitua para além de seus atributos biológicos e instintivos. Como ser social e 
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cultural, o homem precisa de representações simbólicas para explicar-se no mundo, 

constituindo sua dimensão cosmogônica e sua visão de mundo. 

Grande parte dessas representações simbólicas são fornecidas pela 

religião. Como seu ambiente não está naturalmente pronto, o homem precisa dar 

sentido a sua existência porque possui necessidades metafísicas, logo necessita de 

explicações cosmogônicas que respondam aos seus anseios. 

De acordo com a perspectiva de Bourdieu (1998), pela religião, por 

meio de seu conjunto de práticas e representações simbólicas, é que o homem 

encontra seu lugar no mundo e, a partir desse lugar, pode explicar a si mesmo e 

responder aos seus anseios cosmogônicos, enfim, é pela religião que o homem atribui 

sentido a sua existência e elabora a explicações coerentes e convincentes para sua 

cosmogonia.   
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PERFORMANCE: A STUDY ON A FRESH PRODUCE DISTRIBUTION CENTER 
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Resumo 
O presente artigo buscou aferir a qualidade de vida no trabalho a partir da percepção 
dos colaboradores da empresa CJ Comércio e Processamento De Hortifrutigranjeiro 
Ltda. Ela tem sua sede em um centro de distribuição na cidade de Parauapebas-PA e 
um escritório administrativo financeiro em Goiânia. Esse trabalho teve uma 
abordagem metodológica quantitativa, como os principais autores Chiavenato, 
Marras, Amorim. Analisou por meio de questionário com colaboradores onde foram 
feitas perguntas para saber o nível da qualidade de vida dos funcionários e se eles 
realmente sabiam o que significava qualidade de vida no trabalho, com isso pode 
compreender que os colaboradores acreditam ter qualidade de vida no trabalho, por 
não saberem o que realmente significava, sugerindo pontos de melhoria para que os 
funcionários adquirissem mais benefícios, e terem um melhor desempenho no meio 
organizacional. 
Palavras-chave: Bem-estar no trabalho.  Comunicação. Desempenho. Gestão de 
pessoas. Sucesso organizacional. 
 

Abstract 
The present article sought out to assess the quality of life in the workplace from the 
perception of the collaborators of the company CJ COMÉRCIO E PROCESSAMENTO 
DE HORITFRUTIGRANJEIRO LTDA (CJ Commerce and processing of fresh produce 
Inc.) and has its headquarters in a distribution center at the city of Parauapebas-PA 
and an administrative office in Goiânia. This assignment used a quantitative 
methodological approach, as well as the main authors CHIAVENATO, MARRAS, 
AMORIM. It analyzed through a set of questions with collaborators where questions 
were asked in order to know the level of the quality of life of the employees and if they 
really knew what meant quality of live in the workplace, thus it could be perceived that 
the collaborators believe they have quality of life in the workplace because they don’t 
know what that really means, suggesting improvement points so that the employees 
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could get more benefits, and have a better performance in the organizational 
environment. 
Keywords: Well-being at work. Communication. Performance. People management. 
People management. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Este artigo analisou a qualidade de vida dos colaboradores na 

empresaCJ Comércio e Processamento de Hortifrutigranjeiro LTDA que tem sua sede 

e um centro de distribuição na cidade de Parauapebas- PAa referida empresa foi 

fundada em 12 de abril de 2011 e conta com a participação de dois sócios de acordo 

com o contrato social.  Possui seu escritório administrativo financeiro em Goiânia, este 

localizado no Centro Estadual de Abastecimento (CEASA) que realiza a parte 

administrativa na área financeira como pagamentos, recebimentos, cobrança. A 

empresa conta com um total de vinte colaboradores.  

A organização estudada então possui dois lugares distintos para 

administrar suas operações, neste sentido, existe tanto as diferenças geográficas, 

como as comportamentais para serem analisadas. 

De acordo com Araújo& Garcia (2009) as organizações fazem parte 

de todo ambiente que em sua grande parte não há controle por meio dos 

administradores, pode-se considerar tudo que é externo a empresa. Os autores 

ponderam então, que as ações internas são reflexos de fatores externos. 

Qualidade de vida é algo essencial para que as pessoas desenvolvam 

seu trabalho com a excelência, que as empresas almejam no cenário econômico que 

se mostra a cada dia mais competitivo. 

Para Chiavenato, (2010) a QVT (qualidade de vida no trabalho) muito 

usada pelo autor com essa abreviatura e envolve tanto aspectos físicos e ambientais, 

como os aspectos psicológicos e do local de trabalho. E assimila duas posições 

antagônicas sendo o interesse das organizações ao que se refere à qualidade, e a 

produtividade e do outro lado os colaboradores quanto a satisfação no trabalho e o 

bem-estar.  

Ainda para o mesmo autor a QVT não é algo que possa ser tratado 

de forma simplista, pois envolve fatores distintos e complexos, compostos desde 

satisfação na execução do trabalho até a capacidade de assumir a responsabilidade 

na tomada de determinadas decisões, como: 
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a satisfação com o trabalho executado, as possibilidades de futuro na 
organização, o reconhecimento pelos resultados alcançados, o salário 
percebido,os benefícios auferidos, o relacionamento humano dentro da 
equipe e da organização, o ambiente psicológico e físico de trabalho, a 
liberdade de atuar e responsabilidade de tomar decisões, as possibilidades 
de estar engajado e de participar ativamente.(CHIAVENATO, 2010, p. 487) 

Acreditou-se, portanto, que essa situação pode causar muitos 

impactos na vida dessas pessoas, todavia a empresa foca em conseguir pessoal 

proativo o que acaba disseminando o acúmulo de funções sem o retorno financeiro. 

Diante do contexto supracitado o presente trabalho apoia-se na 

seguinte questão problema: os colaboradores da respectiva empresa consideram ter 

qualidade de vida no trabalho? 

Como o tema QVT abordado e discutido nesse trabalho visou 

contribuir para a percepção da necessidade da adoção de melhores práticas na 

empresa, mostrar também impactos que podem ser causados, e constatar o que 

favorável para a empresa proporcionar QVT para seus colaboradores. 

Diante do exposto o objetivo geral do trabalho foi aferir a qualidade de 

vida no trabalho a partir da percepção do colaborador. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para medir a qualidade de vida dos colaboradores da empresa citada 

acima foi realizada uma pesquisa quantitativa em forma de questionário com os 

colaboradores. 

De acordo com Gil (2010) esta pesquisa pode ser considerada como 

aplicada que e voltadas à aquisição de conhecimento com vistas à aplicação numa 

situação específica. Buscou-se então compreender os conhecimentos específicos 

sobre a QVT dos colaboradores da referida empresa, podendo medir assim os níveis 

de QVT, e os impactos que a falta dela podem trazer no desenvolvimento do trabalho 

executado. 

De acordo com Pereira (2007) a pesquisa cientifica buscou solução 

dos problemas por meio de métodos científicos pode ser vista como técnicas 

baseadas no raciocínio lógico e como um elemento de procedimentos sistemáticos. 

O questionário foi encaminhado por e-mail para uma funcionária que 

realizou a aplicação, na sede da empresa localizada na cidade de Parauapebas-PA, 
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e na cidade de Goiânia foi aplicado pessoalmente aos dois colaboradores que 

trabalham na filial. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Aqui vale ressaltar que aempresa pesquisada conta com  um total de 

20 colaboradores, mas5 destes que trabalham nacidade de Parauapebas-PA 

abstiveram-sea responder o questionário. 

Este gráfico mostra algo interessante sobre a faixa etária dos 

colaboradores da referida empresa, 53%delestem a idade entre 26 a 35 anos, seguido 

por pessoas até 46 anos de idade. Dessa forma, a empresa tem um percentual 

pequeno de pessoascom idade acima de 46 anos representados porapenas 7 %. 

 

Gráfico1: Idade 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

A equipe da referida empresa está equilibrada contendo pouca 

diferença sendo47% de homens e 53% de mulheres, criando apenas uma ideia de 

papeis apropriados para cada indivíduo independente do gênero. 

O gênero torna-se antes, uma maneira de indicar construções culturais - a 
criação inteiramente social de idéias sobre os papéis adequados aos homens 
e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens exclusivamente 
sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero é, 
segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre um corpo 
sexuado. (SCOTT, 1995, p.75). 
 

De acordo com Scott (1995), e correto afirmar que o gênero é uma 

maneira de indicação de construções culturais, e a criação de papeais adequados 

para homens e mulheres. 
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Gráfico 2: Sexo 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Em questão a escolaridade 73% dos colaboradores tem somente 

primeiro grau.Seguido por 20 % com ensino médio e apenas 7% da equipe tem nível 

superior. Acredita-se que esse dado revele que a falta de conhecimento dos 

colaboradores afete também a percepção da QVT. 

 

Gráfico 3: Escolaridade

 

Fonte: Autor (2017) 

Todos colaboradores ganham entre 1 a 2 salários mínimos. Esta faixa 

salarial significa revela que quanto menor o nível escolaridade mais baixo o salário. 

As pessoas são de classe social mais inferior, com isso impactando na forma como 

elas percebem qualidade de vida no trabalho. 

Todos colaboradores ganham entre 1 a 2 salários mínimos. Esta faixa 

salarial significa revela que quanto menor o nível escolaridade mais baixo o salário. 

As pessoas são de classe social mais inferior, com isso impactando na forma como 

elas percebem qualidade de vida no trabalho. 
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Gráfico 5: A empresa proporciona um ambiente de trabalho ideal para desenvolver 

suas funções.

 

Fonte: Autor (2017) 

A empresa não trabalha com escalas, pois as folgas são sempre nos 

domingos com isso 64% acredita que sempre atende as necessidades já 29% diz que 

depende do trabalho, mais 7% acredita que nunca atende as necessidades. Fazendo 

necessário analisar a carga horária dos colaboradores e verificar se contratar novos 

colaboradorespoderá ser uma boa alternativa. 

Gráfico 6: Relação as folgas e as formas de realizar escalas, acredita que empresa tem 

postura para atender suas necessidades. 

 

Fonte: Autor (2017) 

Com relação à comunicação 87% acredita ter boa comunicação e 

13% avalia como regular, a boa comunicação está liga a estratégia geral da empresa 

que com uma boa comunicação apoia a missão e a visão da organização: 

 

O sucesso da estratégia de comunicação de uma empresa depende em 
grande parte do elo entre a estratégia de comunicação e a estratégia geral da 
empresa. É preciso ter um sólido desempenho da comunicação empresarial 
para apoiar tais missões e visão. (ARGENTI, 2006, p. 69). 
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É importante ter uma boa comunicação no meio empresarial para 

mostrar aos colaboradores a missão e visão da organização, para que não aconteçam 

problemas por falta de conhecimento dos colaboradores. 

 

Gráfico 7: Percebe a comunicação no seu ambiente de trabalho. 

 

Fonte: Autor (2017 

Reconhecimento é algo que muitos colaboradoresesperam da 

organização, que pode ser feito de várias formas, é nem sempre precisa ser em 

dinheiro, mais quando o funcionário se sente reconhecido à motivação e algo que 

parte de dentro do funcionário, com isso a produtividade poderão melhorare aumenta, 

entretanto o colaborador quando sente que é reconhecidotende a ser mais feliz no 

meio organizacional. 

Na referida empresa 80% dos colaboradores relatam que sempre se 

sentem reconhecidos, e apenas 20% afirma que depende do trabalho.De modo geral 

os colaboradores sentem reconhecimento por parte da empresa, isso é, portanto um 

ponto positivo. 

 

Gráfico 8: Sente- se reconhecimento profissionalmente no trabalho que desempenha 

 

Fonte: Autor (2017) 
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A relação com os colegas de trabalho é consideradaboa por 54% dos 

entrevistados, 33% regular e 13% acredita ser ótima.Assim, saber trabalharem equipe 

é uma boa forma para ter uma relação agradável com os companheiros de serviço. 

 

Gráfico 09: Relação com os colegas de trabalho 

 

Fonte: Autor (2017) 

A relação com os líderes foi avaliada por 53% como ótima e 47% 

acredita ser boa, com isso um bom líder tem seus subordinados como uma equipe, 

fazendo com que sua equipe trabalhe com mais ânimo e com consequência a 

produtividade poderá aumentar: 

Os líderes ressonantes sabem quando devem ser visionários, quando devem 
ouvir e quando devem dar ordens. São líderes com perspicácia para ver o 
que é verdadeiramente importante e para definir uma missão que reflita os 
valores de quem dirige a organização. São líderes que cuidam naturalmente 
das relações, que fazem vir à superfície as questões latentes e que criam 
sinergias humanas em grupos harmônicos. Suscitam relações de lealdade, 
porque se preocupam com a carreira dos seus subordinados e estimulam as 
pessoas a dar o melhor de si próprias na prossecução de uma missão que 
apela a valores compartilhados” (GOLEMAN; BOYATZIS; MCKEE, 2002, p. 
267) 

 

Um bom líder sabe quando deve ser visionário, e sempre ter uma 

relação de lealdade, saber falar e ouvir cada colaborador. A relação do líder deve ser 

a melhor possível para que motive a equipe para trabalhar em um objetivo em comum, 

e ter uma carreia promissora dentro da organização. 
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Gráfico10: Relação com os Líderes em seu trabalho

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Como sugestão de melhoria com 32 % seriam um plano de saúde e 

um cartão alimentação, com 18% considera que poderia melhorar o transporte até o 

local de trabalho, 12% gostariam que tivesse um relógio de ponto, com 3% apontaram 

a necessidade de melhoria no local de trabalho e na comunicação. Com isso os 

colaboradores sugerem essas alterações como benefícios para melhor qualidade de 

vida. Todos os colaboradores consideraram os benefícios como o que poderia 

melhorar a qualidade de vida dos funcionários 

De acordo com Marras (2016) um programa de benefícios atende dois 

objetivos os da organização que são a satisfação dos colaboradores auxiliando com 

baixo índice de rotatividade, ausência e redução de estresse e o do indivíduo parte 

com a ideia que a empresa sabe o que e melhor para os seus colaboradores.  

 

Gráfico 11: O que poderia melhorar em seu ambiente de trabalho para você ter mais 

qualidade de vida

 

Fonte: Autor (2017) 
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Com relação à qualidade de vida alguns colaboradores se abstiveram 

a responder a pergunta, uns acreditam que QVT é o fato de aprender coisas novas e 

realizar os serviços estabelecidos, outro em poder tirar o sustento da família, por tem 

um companheirismo e formar uma equipe, uma justificou que não está dentro dos 

padrões de segurança, já os colaboradores da sede de Goiânia, elogiaram o ambiente 

de trabalho e outro questionou o horário de saída. 

 

Gráfico 12:Considera ter qualidade de vida no trabalho

 

Fonte: Autor (2017) 

Cerca de 60% dos funcionários considera que o local de trabalho é 

ideal para desenvolver as suas funções, já 33% justifica que depende do trabalho, já 

7% acredita nunca ter um bom ambiente de trabalho. A falta de um bom ambiente de 

trabalho pode impactar no desenvolvimento das atividades estabelecidas aos 

colaboradores. 

 

CONCLUSÃO 

A pesquisa mostrou que os colaboradores acreditam ter qualidade de 

vida por não terem conhecimento sobre o que realmente é. 

O que evidenciou tal afirmação foi o fato de quando questionados 

alguns responderam que QVT é o fato de aprender coisas novas e realizar os serviços 

estabelecidos, outro por ter como tirar o sustento da família e outras pessoas nem 

souberem responder, o motivo que acreditava ter qualidade de vida, pelo baixo nível 

de escolaridade dos funcionários entrevistados acredita-se que seja o grande motivo 

de não saber o que é QVT, entretanto quando perguntados o que poderia melhorar 

sugeriram um plano de saúde e um cartão alimentação foi os benefícios mais 

requisitados por 64% funcionários. 
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 Portanto, para melhoria da QVT dos colaboradores sugere-se a 

adesão de benefícios específicos, qualificação dos funcionários, reuniões para 

melhorar a relação com os colegas de trabalho, criar um programa de reconhecimento 

fazendo com que cada colaborador se sinta parte da empresa. 
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SPOTIFY: UM ESTUDO ACERCA DA TRANSFORMAÇÃO DO RÁDIO 

PARA A PLATAFORMA DIGITAL E SEUS IMPACTOS NA PUBLICIDADE 

 
 

SPOTIFY: A STUDY ABOUT THE TRANSFORMATION OF RADIO TO THE 
DIGITAL PLATFORM AND ITS IMPACT ON ADVERTISING. 

 
Daniela Silva Duailibe14 
Tércia Almeida Duarte15 

Alexandre Nascimento Pinheiro16 
Gil Eduardo Morato17 

 

Resumo 
O artigo trata do estudo analítico dos impactos que as transformações do rádio para 
a plataforma digital, representada pelo aplicativo Spotify, e as inserções de anúncios 
entre a programação musical dos ouvintes em qualquer instância, causa no 
comportamento do consumidor, desde sua preferência por plataforma, até seu nível 
de incômodo referente aos anúncios. Para a coleta de dados, foi utilizado um software 
do Google denominado Google Forms, com 7 questões, que foi compartilhado 
podendo atingir âmbito nacional por meio de grupos no Facebook, outras redes sociais 
e divulgação pessoal dos próprios entrevistados que se interessaram em apoiar a 
pesquisa. O resultado, após a discussão dos dados, refutou as hipóteses levantadas 
na primeira fase da pesquisa; e criou possível gatilho para um próximo estudo mais 
segmentado com base na real problemática descoberta. 

Palavras-chave: Anúncios. Spots.  Mídia Radiofônica. Plataformas Digitais. 
 

Abstract 
The article is about the analytical study of the impacts that the changes of the radio to 
the digital platform, represented by the Spotify app, and the insertions of ads among 
the musical programming of the fans in any instance, cause in the behavior of the 
buyers, from its preference for platform, Up to their level of annoyance regarding to the 
ads. For each one data collection, it was used a Google software called Google Forms, 
with 7 questions, which was shared, capable to reach wide national through groups in 
Facebook, other social medias and personal disclosure of the interviewees themselves 
who were interested in supporting the research . The result, after discussion of the 
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data, refuted the hypotheses raised in the first phase of the research; And created 
possible triggers for an next more segmented study based on the real matter discovery. 

Keywords: Adverts. Spots. Radiophonic Media. Digital Platforms. 
1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo buscou por meio da compreensão da história do 

rádio bem como sua transformação e adaptação para plataforma digital, expor a 

mudança de comportamento dos usuários. “As primeiras décadas do século XX foram 

marcadas por inovações tecnológicas que influenciaram de forma significativa a 

sociedade e a vida de cada pessoa” (MENEGUEL 2013, p.25). Tendo como referência 

de plataforma digital para reprodução musical, o aplicativo spotify, a discussão foi em 

torno da preferência pelo aplicativo, em detrimento do rádio, apenas no quesito 

musical.  

O rádio, oferece aos ouvintes a possibilidade de escolha quanto a 

permanecer ouvindo a estação nos momentos de anúncios. Ao escolher sua estação, 

o ouvinte fica à mercê da programação escolhida pela rádio, programação essa, 

muitas vezes segmentada com base no público alvo, tocando apenas um estilo 

musical. Também é possível entrar em contato com as rádios para pedir músicas 

específicas. Porém, o grande número de pedidos garante que nem sempre o seu será 

atendido de prontidão. 

A rápida difusão da internet na década de 90 entusiasmou muitos futurólogos 
de mídia que imaginavam os anos 2.000 iniciando sob o domínio total da 
internet, alguns pregando o fim dos jornais, [...] fim do rádio, pois as pessoas 
fariam download das músicas preferidas através da internet e assim por 

diante. (MIZUHO TAHARA, 2004, p.39) 

 
O aplicativo SpotifyFree é uma rádio digital que oferece playlist’s 

personalizadas de acordo com ações do dia-a-dia com as quais o ouvinte pode se 

identificar. Também conta com playlist’s de artistas e estilos específicos, e é possível 

montar suas próprias playlist’s ouvindo apenas as músicas realmente desejadas. Para 

o uso do aplicativo, é necessário que o ouvinte esteja conectado à internet, e não há 

necessidade de pagamentos na versão Free; em contrapartida, o cliente também não 

tem autonomia para mudar de música, ou playlist, ao ouvir um anúncio. É preciso ouvi-

lo até o final, se quiser continuar a ouvir as canções. 

Fez se necessário destacar que o rádio proporciona uma exposição 

de publicidade diferente do aplicativo spotify free, uma vez que no rádio, tem-se a 

autonomia de mudar de estação ao ouvir uma propaganda, e no aplicativo, não. 
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Com o crescente desenvolvimento tecnológico e a presença da 

música no cotidiano da sociedade seja por opção ou por influências externas, este 

estudo é relevante não somente por sanar curiosidades profissionais da pesquisadora, 

mas na também por trazer uma discussão de vanguarda que pode ser usada como 

base para futuros pesquisadores da instituição, para seus projetos com temas 

relacionados. 

O objetivo geral dessa pesquisa, foi descobrir os motivos da 

preferência do aplicativo SpotifyFree, em detrimento do rádio, mesmo com a perda da 

autonomia da publicidade. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta foi uma pesquisa de caráter exploratório, pois visou levantar 

hipóteses em busca de possível resposta para a questão problema. O método de 

pesquisa utilizado neste estudo foi quantitativo. Teve como base estudos históricos, e 

análise de pesquisa por meio de abordagem direta com um questionário de sete 

perguntas. 

Pesquisa exploratória: Têm como propósito proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses. 
Seu planejamento tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os 
mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado. (GIL. 2010. 

P. 27). 
 

Visto que de acordo com o site The Verge, o Spotify conta com mais 

de 100 milhões de usuários ativos em todo o mundo, estava previsto que um total de 

100 pessoas, de diferentes estados do Brasil, respondesse o formulário, por meio de 

um software online denominado Google Forms, (disponibilizado em forma de link para 

os entrevistados) com preguntas fechadas.  

O período de aplicação da pesquisa seria de aproximadamente 1 

mês, mas o retorno foi extremamente positivo e surpreendente, em menos de 48 

horas, mais de 1.000 pessoas responderam o formulário. O link de acesso ao 

questionário foi inserido em 2 grupos do Facebook, pela pesquisadora, enviado via 

Whatsapp, e acabou disseminado em outros grupos, de diferentes maneiras pelos 

próprios entrevistados, que, se interessaram em compartilhar a pesquisa. 

Os entrevistados estavam entre 14 e acima de 30 anos. Homens e mulheres. 
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3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Na primeira questão do formulário, fica claro que o público de maior 

participação, tem de 21 à 30 anos. Seguido com uma porcentagem menor, a faixa 

etária de 15 à 20 anos. Apesar da diferença de participação do público menor de 14 

anos e com mais de 30 anos, é interessante notar que a pesquisa abrangeu todas as 

faixa etárias propostas. 

Outros:0,5% Menos de 14 anos: 0,8% Mais de 30 anos:10,8% 15 à 20 anos:33,2% 21 à 30 anos: 54,7%  

Organizado por: Autora (2017). 

 
De acordo com Kenniar (2014) “O brasileiro está mudando a forma de 

consumir rádio”. A segunda questão, torna possível perceber que maior parte dos 

entrevistados, tem preferência por aplicativos, ou opções de música off-line, porém, 
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ainda com todo o aparato tecnológico e leque de opções, não descartam o rádio como 

fonte de entretenimento musical.  

Não costumo ouvir música:0,6% Outros:4,8% Não:10,1% Sim. Todos os dias:24,4% Raramente: 60,7% 

Organizado por: Autora (2017). 

A terceira questão foi aplicada como último objeto de crivo, para saber 

se os entrevistados tinham ciência sobre a existência do aplicativo Spotify, pois as 

próximas perguntas se referem à ele. Os dados apontam que 70,1% do público 

colaborador da pesquisa, conhece, e utiliza o aplicativo; e uma minoria significativa 

não sabe do que se trata, e, ou tem conhecimento raso sobre o mesmo. 

Outros: 1,2% Já ouvi falar: 4,2% Não conheço: 4,2% Conheço, mas não utilizo:20,3% Conheço e sou 

usuário: 70,1% 

Organizado por: Autora (2017). 

 

A Questão número 4 buscou compreender como o entrevistado 

passou a se relacionar com o rádio após conhecer o aplicativo. Essa questão foi chave 

para a pesquisa, visto que a problemática se refere justamente à uma suposta 

preferência do público pelo Spotify. Como já citado, anteriormente, vê-se que Tahara 

(2004, p.39) afirma que muitos futurólogos de mídia, nos anos 90, imaginavam os 

anos 2.000 como o fim de meios como o rádio. As respostas dessa questão vão de 

encontro a essa afirmação, pois não houve um distanciamento muito grande de 

porcentagem entre as opções, mas, a maioria, representada por 36,8% por cento dos 

entrevistados, diz que ainda utiliza das duas plataformas; o que acrescenta peso 

positivo para a constatação da questão número 2, onde percebe-se que mesmo com 
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a acessibilidade da internet, grande parte do público não abandonou o rádio 

tradicional. 

Ainda prefiro as rádios: 3,8% Outros: 6,3% Não teve alteração: 24,7% Passei a ouvir só Spotify: 28,4% 

Organizado por: Autora (2017). 

 

Neste estudo foi abordada a diferença dos anúncios veiculados no 

Spotify em relação aos spots e jingles tradicionais veiculados no rádio. Por isso, a 

questão 5 procura saber a opinião dos entrevistados, para trazer clareza, à pesquisa, 

em relação a essas opiniões e os motivos que as formulam. É constatado que 50,1% 

do público assume que independentemente da plataforma, anúncios são incômodos; 

o que refuta a hipótese de que o Marketing do Spotify cativa os usuários, causando 

uma preferência pelo aplicativo, em detrimento do rádio, mesmo com anúncios mais 

elaborados. Seguido de 23,2% dos entrevistados que não tem problemas com a 
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veiculação de anúncios, pois são usuários Premium do aplicativo, e não utilizam o 

rádio para ouvir música. 

Anúncios no Spotify são mais interessantes pra mim, além de também ter imagens e cores: 4,6% 

Outros: 9,7% Anúncios no Rádio são mais interessantes(...): 12,4% Sou usuário Premium e não ouço 

radio: 23,2% Ambos me incomodam na mesma proporção: 50,1% 

Organizado por: Autora (2017). 

 

Ao analisar os resultados na questão 6, é perceptível, que não houve 

grande diferença nos números entre os entrevistados que se incomodam pouco com 

os anúncios, aguardando que eles acabem, e os que se incomodam muito, sempre 

que são interrompidos; o que reforça o resultado da questão anterior, confirmando que 

para parte significativa do público que consome música, não importa a plataforma, ou 

a elaboração de diferenciais nos anúncios veiculados, a interrupção na programação, 

os atinge de forma negativa. 

 

A exposição aos anúncios nas plataformas media é normalmente forçada, 
nem que seja pela proliferação dos serviços freemium e, embora o 
consumidor esteja alerta para o aparecimento de investidas publicitárias, as 
que ocorrem enquanto este se encontra num processo activo de 
envolvimento com, ou através, de uma plataforma media, a probabilidade de 
sentir irritação é muito maior (Lee, Li, Edwards 2002) 

 

A menor porcentagem de pessoas é a que prefere outros caminhos 

para ouvir suas músicas, ou não se incomodam com anúncios, pois muitas vezes 

podem lhe ser úteis. 

Não me incomoda:7,8% 

Não ouço música em lugares que veiculem anúncios que não posso pular: 12%  
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Muito! Sempre me chateiam: 39,5% Um pouco, mas apenas espero acabarem: 40,8% 

Organizado por: Daniela Duailibe (2017). 

 

A questão número 7 foi para controle da divulgação do link de 

pesquisa. Percebe-se que 74,1% das pessoas, chegaram ao formulário por grupos do 

Facebook. Os grupos foram ferramenta essencial para a pesquisa, pois, a surpresa 

nos números de entrevistados deu-se pelo compartilhamento em grupos, não apenas 

por parte da pesquisadora, mas, dos próprios apoiadores da pesquisa que 

compartilhavam após  

responder. 

Outros: 3,3% 

Me enviaram o link: 7,4% 

À pedido via redes sociais da Pesquisadora: 15,1% 

À pedido via publicação em grupos no Facebook: 74,1% 

Organizado por: Autora (2017). 

  

CONCLUSÃO 

 

Por meio da análise feita dos dados coletados, fica constatado que as 

hipóteses levantadas foram refutadas, pois a suposta preferência do público pelo 

aplicativo Spotify em detrimento do rádio, e aumento do número de adesão do 

aplicativo, em alguns casos pode ser justificada pela opção de pagar pela versão 

Premium do aplicativo, o que ainda assim não reforça, em nada, a hipótese de que o 

rádio passou a ser considerado obsoleto, uma vez que em todo o momento que o 

formulário questiona sobre a relação do público com o rádio, existe uma maioria 
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considerável que afirma não ter deixado de consumir o entretenimento musical 

disponibilizado nas estações radiofônicas. 

Fica evidente diante da discussão de resultados, que, 

independentemente da plataforma, a música faz parte do cotidiano da maioria dos 

cidadãos, e a inserção de anúncios entre a programação reproduzida, (escolhida pelo 

ouvinte, ou playlist’s já programadas no aplicativo, ou nas estações de rádio) é o que 

traz incômodo, confirmando a afirmação do Professor Lee (2002). 

Definida a real problemática do tema aqui discutido, e levando em 

consideração a relação direta de anúncios publicitários com o curso de Comunicação 

Social ministrado na Faculdade Fac Lions, esta pesquisa torna-se de forma 

bibliográfica peça fundamental para futuros trabalhos com temas relacionados, por 

agregar conteúdo vanguarda de uma temática atual na biblioteca da instituição. 

 

REFERÊNCIAS 

 
KENNIAR, Abert lança campanha para estimular consumo de rádio pelo celular. 
09 Dezembro de 2014. 

Disponível em <http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/23588-abert-
lanca-campanha-para-estimular-consumo-de-radio-pelo-celular>. Acessado 26 de 
Setembro de 2016. 

MENEGUEL, Yvonete Pedra. O rádio no Brasil: do surgimento à década de 1940 
e a primeira emissora de rádio em Guarapuava.  
Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/713-
4.pdf>. Acesso em: 26 de Setembro. de 2016. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Ed Atlas, 184 
p. 2010. 

TAHARA, Mizuho. Mídia. Global Editora, p.39. 2004. 

JOO-HYUN LEE. Journal of Advertising, Volume XXXI. Boston, MA, 2002. 

Joo-Hyun Lee, Steven M. Edwards e Hairong Li. Measuring the intrusiveness of 
advertisements: Scale develop mentand validation. 

 

 
Artigo recebido em: 08 de agosto de 2016  

Aprovado em: 10 de dezembro de 2016 



SILVA, V.;ALMEIDA, T.D.;SILVA, L.I.;DUARTE, A.T.;SILVA, O.R.. Empreendedorismo e os desafios... 

 

100 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VIII. Número 2. Ano 4 – 2017/2 - ISSN 2358-6079 

 

 
 
 

http://relflions.faclions.com.br/index.php/br 

 
 

EMPREENDEDORISMO E OS DESAFIOS DA PRECIFICAÇÃO NO RAMO 

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO POR PROFISSIONAIS INFORMAIS 

 
ENTREPRENEURSHIP AND THE CHALLENGES OF 

FOOD PRODUCTS BRANCH BY INFORMAL PROFESSIONALS 
 

Vilma Silva18 
Tercia Duarte Almeida19 
Leandro Ilídio da Silva20 
Arédio Teixeira Duarte21 

Oyama Rodrigues da Silva22 
 

Resumo 
O objetivo deste trabalho foi analisar elencar e apresentar os principais desafios da 
precificação do trabalhador informal. Diante do exposto, buscou-se identificar quais 
são os melhores caminhos para a precificação acertada. Na Metodologia utilizou-se 
de procedimentos técnicos entrevistas questionário semiestruturado, com cinco 
perguntas abertas e fechadas onde foram selecionadas cinco pessoas de forma 
aleatórias para o processo. Em primeiro lugar usou-se teorias de Demo, Minayo 
,Poper e Gil, Tartuce . A segunda parte utilizou-se de site de pesquisa como SEBRAE, 
SEFAZ, IBGE e outros. Diante de todo o estudo notou-se que a melhor maneira de se 
fazer a precificação é possível e que melhorias podem ser alcançadas. Mas, nas 
pesquisas foram detectados alguns resquícios de duvidas observado nas 
investigações, diante das respostas obtidas, verificou-se que a forma de precificação, 
pode estar sendo tratada de forma equivocada, porém precisa de uma reavaliação por 
parte dos empreendedores.  
 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Precificação. Preços  
 

Abstract 
The objective of this paper was to analyze the presentation and present the main 
challenges of informal worker pricing. In view of the above, we sought to identify the 
best ways for accurate pricing. In the Methodology was used of technical procedures 

                                                           
18 Graduada em Administração. 
19 Docente na Faclions. 
20 Docente na Faclions. 
21 Docente na Faclions. 
22 Docente na Faclions. 
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interviews Semistructured questionnaire, with five open and closed questions where 
five people were randomly selected for the process. In the first place, theories of Demo, 
Minayo,Poper and Gil, Tartuce, were used. The second part was used of research site 
such as SEBRAE, SEFAZ, IBGE and others. In the face of the whole study it was noted 
that the best way to do pricing is possible and what improvements can be achieved. 
However, in the researches were detected some vestiges of doubts observed in the 
investigations, given the answers obtained, it was verified that the form of pricing, may 
be being treated in a wrong way, but it needs a re-evaluation by the entrepreneurs. 
 
Keywords:  Enterpreneurs. Pricing. Prices. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho versa sobre os desafios da precificação de 

produtos no ramo alimentício por profissionais informais, para tanto se faz necessário 

compreender determinados dados como os da pesquisa GEM - Global 

Entrepreneurschip Monitor (2015), patrocinada pelo Serviço Brasileiro de Apoio à 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

Assim, vale ressaltar que a referida pesquisa teve o intuito de 

identificar os fatores críticos que contribuem ou inibem a iniciativa empreendedora, 

em diferentes países. Mostra também taxa de empreendedorismo, e monitora ainda a 

transformação de variáveis como, por exemplo: a relação oportunidade/necessidade, 

a participação das mulheres, dos jovens e a motivação para empreender.  

Dessa forma, quando realizada no Brasil, despontou que em cada dez 

mil brasileiros adultos, quatro já tem uma empresa ou estão envolvidos com a 

invenção de uma empresa. Este dado mostra a necessidade de estudar sobre o 

assunto:  

Em 2015, a taxa de 39,3%, o maior índice dos últimos 14 anos e quase o 
dobro do registrado em 2002, a taxa ficou em 20,9% a própria pesquisa 
revelou ainda que esse número significa que em 2015, 52 milhões de 
brasileiros de 18 a 64 anos encontrar-se envolvidos na criação ou 
manutenção de algum negócio, na categoria de empreendedor em exercício 
inicial ou estabelecido. (SEBRAE, 2015). 

 

                         E revelam o número alto de pessoas realizando atividades 

empreendedoras, todavia vale despertar para outro número o dos trabalhadores 

informais que exatamente por não terem um registro não podem ser contabilizados de 

forma precisa nesta pesquisa, mas que realizam trabalhos parecidos com os dos 

exemplos mostrados.  
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Com um olhar voltado para a região centro-oeste a secretária da 

fazenda (SEFAZ) Goiás traz dados relevantes para este trabalho como a faixa de 

90.000.00 mil Micro e Pequenas empresas no Estado. 

A formalização de Microempresas de acordo com o SEFAZ cresceu 

apesar da desaceleração econômica notada em Goiás, o número de empresa 

cadastrada no Simples Incluem as Micro e Pequenas Empresas (MPES), chegam a 

90.230, dessa forma após três anos da criação do programa Microempreendedor 

Individual (MEI) existem média de 30 mil microempresas com cadastros na secretaria 

da fazenda (SEFAZ).  

Em 2010, o total de microempresas com cadastro Estadual era de 

apenas de 9.471. E vale ressaltar e observar que no Estado de Goiás, os principais 

seguimentos características das EMES São: Artigo, acessório, confecção, comércio 

varejista de alimentos, minimercado, mercearia e Armazéns, comércio varejistas de 

bebidas, atividades de tratamento de belezas e outras infinidades de atividades de 

empreendedores, são contabilizados quase 9 mil inscrições estaduais de 

microempresas em 2012.  

O recente Estudo do Sebrae, em Goiás, e de aproximadamente 

41,1% do Empreendedor individual (EI). Outra informação de suma importância para 

a compreensão deste estudo é a classificação por atividades em que os trabalhadores 

mais procuram a formalização, sendo elas: na área de vendas de vestuários e 

acessórios (16%), minimercados mercearias e Armazéns (6%), comércio varejistas de 

cosméticos, artigos de perfumaria e de higiene (3%), etc. 

Diante disso o PIB sofre impacto direto segundo a União Geral dos 

Trabalhadores (UGT) Goiás possui a maior renda informal; O rendimento médio do 

Estado se aproxima ao nacional, todavia supera trabalho informal menos segurança 

e mais salário, o aumento médio do trabalho principalmente, de pessoas de 16 anos 

ou mais idade (R$). Total de ocupação em Goiás, 1.307,03 no Brasil de 1.311,56. 

Ocorre que em Goiás os profissionais informais ganham, cerca R$ 

1.072,42 mensais verso R$ 876,12 por aproximação Nacional, segundo a Súmula de 

Indicadores Sociais. (SIS) 2012. 

O Gestor de apoio da Unidade Estadual do IBGE em Goiás, 

Alessandro de Siqueira Arantes em entrevista para o jornal O popular (2012), explana 

que pode estar no fato de Goiás acolher um grande número de feiras livres que 
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sustenta as oportunidades para muitos profissionais informais.  

A justificativa pela opção da informalidade e a estratégia temporária 

de sobrevivência. “No último estudo isto mostra que muitos indivíduos, que exercem 

atividades baseadas na ilegalidade, remete a uma escolha de estilo vida”; destaca o 

fato é que tem melhorado a renda dos indivíduos, estes que escolheram viver na 

informalidade na pretensão de escapar das taxas de impostos imposta pelo o governo 

ou por ter contrato de trabalho mais maleável exclusividade nos horários de trabalho 

podendo escolher a hora que quer trabalhar. 

A análise da (UGT) apontou, portanto, que os Goianos tiveram 

aumento em suas rendas, e diminui a diferença entre o rendimento médio do Estado 

e o Nacional; R$ 1.307,03, verso R$ 1.311,56. Segundo Alessandro Siqueira, diz que 

este fato contribui para a melhoria do desempenho no aumento econômico de Goiás, 

que atraiu muitos investimentos, e trouxe oportunidade para o trabalhador local.  

A precificação é um assunto que pode parecer complexo, mas 

existem diferentes formas de torna-lo de mais fácil compreensão e para tanto aqui se 

tem primeiro a precificação baseada custos esta que consiste em determinar um 

percentual e adicionar ao custo total do produto/serviço e deve estar incluso os custos 

fixos, variáveis, diretos e indiretos. 

Os desafios da precificação se encontram nestes quatros fatores 

partir deles e possível criar métodos de precificação mais seguros e precisos, para 

tanto Kotler (1998, p. 370) definiu os Os 4 “ Ps de Marketing, que são: Product 

(Produto); Price (Preço); Promotion (Promoção) e Place (Distribuição). 

O autor explica que Produto é a parte física ou serviço oferecido aos 

consumidores. Assim, no caso de produto físico, também se refere aos serviços e 

conveniências que fazem parte da oferta. Por essa razão devem-se considerar os, 

aspectos como função, aparência, design, embalagem, serviço, garantia, entre outros. 

Ainda dentro deste ponto, é desenvolvida a análise em profundidade 

dos níveis de produto bem como seu ciclo de vida. Outras ferramentas e análises 

contribuem para que as considerações de Kotler sejam melhor aproveitadas e 

aplicadas pelo empreendedor na prática. 

A Matriz BCG – Boston Consulting Group – por exemplo, possibilita 

identificar se são necessários investimentos para aumentar a participação no mercado 

ou, se ao contrário, o fluxo de caixa de um referido produto é suficiente para 
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incrementar a alavancagem de outros produtos. 

Preço: é possível afirmar que existem diferentes estratégias para a 

definição de preço, as quais dependem do segmento de mercado a atingir, do perfil 

dos consumidores, do ambiente de negócios, aspectos culturais, da competição, entre 

outros fatores. 

Promoção: está relacionada com o processo de comunicação e de 

venda aos clientes potenciais. Como, geralmente, campanhas ou processos de 

promoção estão relacionadas com custos elevados, é interessante fazer uma análise 

de ponto de equilíbrio, para verificar se a estratégia, em análise, terá um custo que 

seja compatível com os consumidores adicionais que trará.  

Isto é, se o aumento da clientela e do benefício serão maiores do que 

o custo da promoção. A promoção envolve propaganda e publicidade, relações 

públicas, diferentes tipos de mídias, feiras e eventos, patrocínios, entre outros pontos. 

Praça: distribuição (Place), é o de analisar como o produto ou serviço 

será vendido e como chegará ao consumidor. Normalmente está associado aos 

canais de distribuição. Os sistemas de distribuição podem ser transacionais, logísticos 

ou facilitadores. A análise da distribuição envolve estudos de cobertura (áreas de 

atuação, abrangência), seleção dos tipos e características dos canais, a logística, 

elementos de motivação para os canais e os níveis de serviço que cada elemento da 

cadeia deverá oferecer e estar em conformidade. 

Ainda apoiado em estudos do SEBRAE busca-se compreender como 

são tratados os custos em Micro e Pequenas empresas MPES. E segundo o SEBRAE 

(2002) a questão dos custos é muito complexa visto que: 

Empresa de um mesmo ramo de atividade podem apresentar distintas 
estruturas, e mecanismo de controle, dependendo do tipo de técnica, 
adotada, e do grau de terceirização das atividades, das particularidades dos 
recursos disponíveis para cada empreendimento, (p. ex recurso financeiro, 
qualificação de mão-de obras). Empreendimento de segmento diferenciado 
pode apresentar Característica mais distinta; há um vasto leque de 
possibilidade de estrutura de custos (e controles). 

 

Logo o tratamento dos custos nos níveis mais agregado, por 

exemplos abrange grandes setores (industrias, comércios e serviços ou a agregação 

setorial mostra limites óbvios, para a realização de Generalizações o que leva estudos 

de natureza a adotarem um carácter exploratório.  

Procura-se abordar a questão dos custos de forma generalistas, sem 

perder de vistas os limites das generalizações dos resultados especificidades de cada 
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modelo de atividade; Em geral, os princípios dos itens que compõem os custos de 

empreendimento: Gastos com matérias (matérias-primas ou mercadorias); Gastos 

com funcionários (folhas de salários e encargos); outros custos (p. ex. gastos com 

aluguel, luz, telefone, combustíveis, gás, tempo etc.), tributos. 

A pesquisa do SEBRAE ressaltou também que os custos podem 

sofrer alterações devido às alíquotas no decorrer do tempo isto depende das políticas 

públicas, “adotadas pelos órgãos manipuladores de receitas tributárias impostas pelo 

o governo”. 

E por esse motivo uma das maneiras de identificar se a empresa tem 

domínio sobre seus custos é checar se estão utilizando os controles que são: análises 

de estudos, estratégia, planejamento, direcionamento e execução dos controles são 

muito importantes para obter sucessos na vida contábil da empresa. 

O principal instrumento de controle é o cálculo dos insumos, folha de 

salários e encargos adotando este instrumento, as pessoas terão condições de 

acompanhar a evolução dos resultados financeiros dos empreendimentos. 

Diante de todo este contexto destaca a precificação, em geral as 

MPES não tem conhecimento integral sobre os seus itens de custos, a pesquisa 

mostrou que cerca de 38% dos empresários desconhecem o valor de cada hora 

trabalhada pelos funcionários em termos de salários e encargos, 33% desconhecem 

o valor dos estoques de matéria-prima e mercadorias e 10% desconhecem o valor 

médio mensal dos outros custos a consequência natural desse processo e a falta de 

condições para o efetivo cálculo dos custos unitários de seus produtos e serviços. 

O referido levantamento mostrou ainda que cerca 86% das MPES, 

não conhecem a composição dos custos principal dos produtos ou serviços que 

oferecem no mercado.  

Para Megliorini (2012), em um mercado altamente competitivo, o 

conhecimento e a arte de administrar são fatores determinantes para sucesso de 

qualquer empresa. Segundo o autor conhecer custos é uma condição essencial, para 

“tocar” uma Empresa, independentemente do tipo de comercial, industrial, ou 

prestadora serviços e do porte pequeno, médio ou grande. 

Assim, autores como Churchill & Peter (2000), Brettel, Strese & 

Flatten (2012), Kotler & Lee (2012), concordam e defendem que conhecer os produtos 

e a dinâmica do ambiente competitivo torna a tomada decisão mais concreta, 
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aumentando a potencialidade de eficácia dos resultados mercadológicos. 

Quando o assunto é preço Doyle (2000) e Kotler et al., (2006) 

estabelecem e também concordam, em diferentes abordagens que o critério de 

precificação baseada em solidez empresarial, em geral foca-se nas necessidades 

reais do empresário, que por sua vez ao escolher o preço do produto comumente, 

analisa a adaptação de seu negócio e sua sobrevivência no mercado. 

Este artigo é, portanto, de suma importância para sociedade visto que 

empreendimento é um assunto recorrente na economia, oferece ainda dados que 

podem ser usados posteriormente para respaldarem futuras pesquisas na área e 

serviu na consolidação do aprendizado da teoria e aplicabilidade da pesquisadora. 

Diante do exposto buscou-se identificar quais são os melhores 

caminhos para a precificação acertada. Então o objetivo deste trabalho foi analisar 

elencar e apresentar os principais desafios da precificação do trabalhador informal. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para realização do trabalho buscou-se método hipotético e dedutivo, 

é sua forma de abordagem sucintamente qualitativa de carácter exploratório, usou-se 

de procedimentos técnicos, de entrevistas e de questionários semiestruturado com 05 

perguntas abertas e fechadas onde foi selecionada 05 pessoas de forma aleatória 

para ser entrevistadas.  

De acordo com Demo (1995) define a entrevista semiestruturada 

como atividade científica que permite ao pesquisador descobrir a realidade. 

Para Minayo (1996) defende ser o fenômeno que permite 

aproximarmos os fatos ocorridos na realidade da teoria existentes sobre o assunto 

analisado, a partir da combinação entre ambos.  

Corroborando com exposto no Método hipotético dedutivo (POPER, 

K.): se o conhecimento é insuficiente para explicar um fenômeno, surge o problema; 

para expressar as dificuldades do problema são formuladas hipóteses. 

Diante das hipóteses deduzem‐se consequências a serem testadas 

ou falseadas (tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses); enquanto o 

método dedutivo procura confirmar a hipótese, o hipotético-dedutivo procura 

evidências empíricas para derrubá‐las. (Gil ,1999, p.30) 
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Em outra distinção é a de que, no estudo de campo, estudamos um 

único grupo ou uma comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, 

ressaltando a interação de seus componentes. Assim, “o estudo de campo tende a 

utilizar muito mais técnicas de observação do que de interrogação. ” (GIL, 2008, p. 

57). Como qualquer outro tipo de pesquisa, a de campo parte do levantamento 

bibliográficos. (Ex. revistas, jornais, artigos já elaborados e sites). 

Todavia o conhecimento empírico é o adquirido no cotidiano, por meio 

de experiências próprias é, portanto, construído por meio de tentativas e erros num 

agrupamento de ideias. É caracterizado pelo senso comum, pela forma espontânea e 

direta de entendermos. Tartuce (2006, p. 6) traz alguns elementos relacionados a esse 

tipo de conhecimento. 

É espontâneo, focalista, sendo por isso considerado incompleto, 

carente de objetividade. Ocorre por meio do relacionamento diário do homem com as 

coisas. Não há a intenção e a preocupação de atingir o que o objeto contém além das 

aparências. 

Para o artigo buscou dados secundários em sites, da SEFAZ - 

Secretaria da Fazenda de Goiás; IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e SEBRAE 

- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e outros sites. 

Foram levantados dados teóricos no Brasil e em Goiás, de números 

de empreendedores informais; entre o período de janeiro e abril de 2017. 

Para concluir, foram destacadas as possíveis formas de coleta de 

informações para encontrar a melhor maneira de se realizar a precificação 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A melhor maneira de se fazer a precificação, por profissionais 

informais do ramo de produtos alimentício na comercialização seus produtos, em 

ponto de instituições e nas portas de residências, vendendo tortas, bolo no pote, 

jantinhas, bombons e outros. Este trabalho focou nas pessoas que fazem ponto nas 

proximidades da intuição Lions, localizada em Goiânia, Na Chácara Recreio das 

Mansões; e também no Residencial Goiânia Viva. 

Onde apresentou um percentual de 8% das pessoas vê em seu 

trabalho uma rentabilidade de positiva; 6% acreditam que apenas contribui de forma 
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complementaria, para somar aos seus salários; 2% ainda está analisando o 

empreendimento. Elas apresentaram idade entre 20 a 41 anos e níveis de 

escolaridade, médio e superiores; a média de renda é entre 2 a 10 mil reais. Porém, 

vivem de expectativas e condições favoráveis para permanecer em seus 

empreendimentos, pois acredita que a ofertas e oportunidades podem influenciar na 

melhoria da precificação 

Está fonte assegura à convicção de dados obtidos, dará suporte para 

discussões sobre o assunto. 

 

3.1 Elementos Gráficos 

 

A pesquisa apontou um percentual de 1,8 para homens e 8,2 para 

mulheres ativas no mercado informal no ramo de produtos alimentícios. 

Neste contexto foi possível capturar dados do perfil das pessoas 

envolvidas na pesquisa, nota-se que as mulheres destacam no trabalho dentro e fora 

de casa e quanto à idade são variáveis entre os sexos masculino e feminino, é de 20 

a 41 anos, quanto à escolaridade a pesquisadora observou que está oscilam entre o 

ensino médio e superior, entre pessoas que atuam na venda de bolos, bombons, 

doces e “jantinhas”.  

De acordo com a pesquisa, 60% das pessoas informaram que a renda 

mensal proveniente das vendas gira em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

enquanto que 40% afirmaram que alcançam uma renda de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

no ramo de venda de produtos alimentícios. 
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Gráfico 1 - Total de homens e mulheres que foram pesquisados em 2017 
Fonte da Pesquisadora-ano 2017. 

 

 

Neste caso a pesquisa apontou a seguinte situação: apenas uma 

pessoa afirmou que está deste ramo de trabalho a menos de 1 ano, enquanto que, 

quatro entrevistados afirmaram estar há 5 anos neste ramo de trabalho. 

 

 

 

Gráfico 2 – Tempo de trabalho 
Fonte da Pesquisadora – ano 2017 
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Em relação a atividades profissionais, a pesquisa apontou que 2 

pessoas tinham outras atividades profissionais antes de migrarem para essa nova 

função, 3 pessoas fazem outros trabalhos paralelos para compor renda. 

 

 

Gráfico 3 – Experiências profissionais anteriores 
Fonte da pesquisadora-ano 2017 
 
 

No tocante a pesquisa, 3 pessoas afirmaram fazer uma contabilidade 

simples, somam o valor da mercadoria vendida e subtraem o valor que foi gasto, 

chegando a um montante considerado lucro. 2 profissionais pesquisados afirmaram 

fazer uma contabilidade mais completa, anotando um por um os insumos, para 

chegarem um valor final. 

 

Gráfico 4 – Precificação do produto 
Fonte da pesquisadora-ano 2017 
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Em relação ao tempo gasto na atividade laboral, 1 entrevistado 

afirmou não analisar o tempo trabalhado, enquanto que para 4 profissionais, foram 

unanimes em afirmar que trabalham pouco e estão satisfeitos com o lucro obtido 

 

 

Gráfico 5 – Tempo gasto trabalhando 
Fonte da Pesquisadora- ano 2017 
 
 

De acordo com Sharpe et al., (2011) a estatística, ancorada por 

instrumentos e métodos, ajudará a entender o mundo. Neste caso há uma 

necessidade de aprofundar no assunto, embora muito demostraram satisfação nos 

seus métodos de precificação, observou-se que no fundo havia um resquício de 

dúvidas, para se chegar uma conclusão com clareza então devemos salientar para a 

seriedade do assunto, pós se trata de valores e não poderá ser visto como algo 

insignificante entende-se que a sociedade almeja o lucro e vive em busca deste 

desejo. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa mostrou melhores caminhos para realização da 

precificação e apontou que é possível alcançar melhorias sempre; porém precisa ser 

investigadas de forma minuciosa as características dos erros, pois foram detectados 

possíveis falha na forma das pessoas buscarem referências para seus preços.  

80%

20%

Trabalham pouco e tem lucro
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Não analisa o tempo
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Trouxe ainda que se espelhar no concorrente, exige cautela, pois o 

mesmo pode estar trabalhando ou tratando os preços de forma equivocada. Portanto, 

esmera cuidados com que se pretende alcançar é de extrema importância que os 

profissionais informais reavaliem sobre os métodos de aplicação de seus preços. 

E que a problemática necessita também de reavaliação e isto 

depende do comportamento dos empreendedores, para não ter comprometimentos 

futuros com seus negócios, visto que este não é um caso isolado e depende 

diretamente de fatores externos.  

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho foi alcançado, pois por 

meio dele foi possível analisar elencar e apresentar os principais desafios da 

precificação do trabalhador informal dentro da delimitação proposta. 
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QUESTÕES RELATIVAS AOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO APÓS O 

DIVÓRCIO OU SEPARAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A GUARDA 

COMPARTILHADA E O DIREITO DE VISITA 

 
ISSUES RELATED TO PETS AFTER DIVORCE OR SEPARATION: NA ANALYSIS 

OF SHARED CUSTODY AND VISITATION RIGHTS 
 

 
Rejane Vieira de Souza Rezende23 

Ana Valéria De Jesus Ribeiro Miranda24 
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José Moacir Dos Santos26 

Resumo 

Este artigo trata de guarda compartilhada de animais de estimação após o divórcio ou 
separação, e o objetivo desta pesquisa é demonstrar o que é guarda compartilhada 
ou unilateral, se é possível   à aplicabilidade desta guarda para animais de estimação, 
qual é o posicionamento da doutrina e o nosso ordenamento Jurídico. Diante da 
problemática, como são os direitos desses animais jurídicamente, na guarda 
compartilhada, quais serão seus requisitos para que possa ser concedida, juízes que 
estão utilizando da analogia para resolver tais conflitos, e demais processos que ainda 
encontram se em andamento, e países que reconhece os direitos desses animais.  
Justifca – se com o reconhecimento desta guarda que os animais terão seus direitos 
garantidos pela lei e deixarão de serem considerados como bens móveis, pois são 
considerados como seres sencientes. Para o desenvolvimento desta pesquisa foram 
utilizados o método dedutivo e qualitativa, no qual pela pesquisa bibliografica utilizou 
– se artigos científicos prontos, jornais, reportagens, jurisprudências por meio 
eletrônico e doutrinas relacionadas a guarda compartilhada. Portanto casais após o 
divórcio ou separação estão procurando o Judiciário, pleiteando não só guarda, mas 
também visita e alimentos, e inclusive registrando os animais em Cartórios.    
   

Palavras-chave: Conflitos Famíliares. Família. Seres Sencientes.  

 

Abstract 

                                                           
23 Graduada em Direito. 
24 Docente na Faclions. 
25 Docente na Faclions. 
26 Docente na Faclions. 
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This article is about pets Shared custody after a divorce or separation, and the goal of 
this research is to demonstrate what is Shared custody or unilateral, if is possible to 
apply this custody on pets, what is the positioning of doctrine and our legal order. 
Faced with the problem, how are the legal rights of these pets in the Shared custody, 
what will be theirs requirements so it can be granted, judges that are using the analogy 
to solve Such conflicts, and other processes that are Still in progress, and countries 
that recognize the pets’ rights. It’s justified by the acknowledgment of this custody that 
the pets will have their rights guaranteed by law and will no longer be considered as 
movable property, Since they are considered Sencient beings. For the development of 
this research we used the deductive and qualitative method, in which by the 
bibliographic research was used Scientific papers, newspapers, reports, case law by 
eletronic means and related doctrines to Shared custody. Só couples after divorce or 
separation are Seeking the Judiciary, pleading not only the guard, but also visit, food 
and even registering the animais in Notaries offices. 
 
Keywords: Family Conflicts. Family. Sentient Beings.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Nos dias atuais muitos casais estão adotando animais de estimação, 

e tratando – os como se fossem seus próprios filhos. Esses animais passam a fazer 

parte da família. Mas, em algumas relações, o casal acaba se separando e nessa hora 

surgem os conflitos, ou seja, com quem vai ficar o animal de estimação. 

Na França e em Portugal os animais já têm seus direitos garantidos 

pelo Código Civil desses países, pois não mais poderão ser considerados como 

objetos (PINHEIRO, 2014).  

Entretanto no Brasil os animais ainda são tratados pelo Código Civil 

de 2002 no seu artigo 82, como um bem móvel. Mas na hora do divórcio ou separação, 

os juízes em vários casos reconhece que os animais são seres sencientes. Desta 

forma aplicam para esses animais, os mesmos requisitos dos artigos 1.583, 1584, § 

5º e 1.589 do Código Civil de 2002 em relação a guarda (BRASIL, 2002) 

 A guarda compartilhada passou a existir desde 2008 com a Lei Nº 

11.698, que não era a regra, entretanto com o advento da Lei Nº13.058/2014, a guarda 

compartilhada tornou regra, a não ser que alguns dos genitores abra mão desse 

direito, então passará ser unilateral. Na guarda compartilhada ambos os genitores 

dividirão a convivência dos filhos, já na unilateral somente um dos pais terão a posse 

do filho (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2015.)   
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Desta forma, verificou-se, como problema, que apesar da falta de 

Legislação, que regule a guarda compartilhada dos animais de estimação, hoje não é 

empecilho para o pedido de guarda compartilhada desses animais. Os Tribunais estão 

através do uso da analogia ao Código Civil de 2002 e Princípios Constitucionais, 

posicionando-se, em relação aos pedidos de guarda compartilhada dos animais de 

estimação, sendo em algumas decisões comparados como filhos do casal. 

Entretanto o Código Civil de 2002 trata o animal de estimação como 

um semovente ou um bem movél, nos termos do o artigo 82. O Projeto de Lei. Nº 

351/2015 defende que os animais não mais podem ser tratados como coisas, mas 

como um ser senciente, que de acordo com Ferreira (2010),” que sente e tem 

sensações.” 

Observou-se que, em vários casos julgados, a maioria dos juízes 

estão utilizando, da analogia, e concedendo a guarda compartilhada para animais de 

estimação. Mas embora ainda há juízes que estão considerando os animais como 

objetos de partilha na hora da separação, e assim em alguns julgados não 

reconhecem a guarda compartilhada para esses animais. 

 Mas, de acordo com que é proposto pelo projeto de Lei 1.365/2015, 

que os animais terão os mesmos direitos de um filho na guarda compartilhada ou 

unilateral conforme consta nos artigos 1.583 ,1584 e 1.589 do Código Civil de 2002. 

Qual a melhor guarda a ser aplicada, as responsabilidades dos cônjuges e de como 

serão as visitas.  

Para chegar ao objetivo geral analisou se a posição dos nossos 

Tribunais em relação a guarda compartilhada dos animais de estimação, nos casos 

que foram concedida a guarda compartilhada, esses animais teve os mesmos direitos 

de um filho. Já nos específicos estudou a doutrina e a legislação vigente, o significado 

do termo guarda compartilhada e unilateral. Demonstra se pelos Julgados como é à 

aplicabilidade da guarda compartilhada ou unilateral para os animais de estimação e 

utilizou de pesquisa por meio de reportagens, decisões nos casos de guardas já 

concedidas. 

Investigou-se a respeito do direito dos animais de estimação, e foi 

verificado que esses animais de estimação a cada dia estão ocupando o judiciário, 

pois os seus responsavéis pleiteiam visitas e em alguns casos até alimentos. 
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A importância desta pesquisa é demonstrar que a guarda 

compartilhada dos animais de estimação é possível, pois se observa que, atualmente, 

certos casais estão optando por não ter filhos, e a partir disso, acabam adotando um 

animal de estimação como uma forma de preenchimento de afeto, assim tratando-os 

como próprios filhos. 

Em alguns casos, a relação entre os casais chega ao fim, e os casais 

não conseguem se entender em relação à divisão de bens e com quem fica o animal 

de estimação, levando este conflito para a justiça.O Projeto de Lei.Nº1.365/2015, 

proposto pelo Deputado Ricardo Tripoli- PSDB, é uma versão de um outro Projeto de 

Lei proposto em 2010 pelo Deputado Federal Dr. Ubiali, que propõe suprir a falta de 

legislação sobre o tema e sanar a procura do Judiciário por casais, no qual, ambos 

querem ter o direito de ficar com seu animal de estimação (BRASIL, 2015 ). 

Assim, por esta pesquisa, realizou se uma análise de que esses 

animais de estimação estão deixando de serem tratados como semoventes e   

passando então a fazer parte da família, pois são dotados de sentimentos. A 

relevância desta pesquisa para a sociedade é que, a partir deste estudo, os casais 

que possuírem seus animais de estimação e, apresentando uma separação litigiosa 

ou consensual, estes animais poderão ter seus direitos reservados em relação à 

guarda compartilhada, visitas e inclusive alimentos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Os resultados que foram obtidos nesta pesquisa, são classificados 

pelo método dedutivo e qualitativa. Foram estudadas as jurisprudências relativas á 

guarda compartilhada, doutrinas do Direito de Família explicando o significado de 

guarda compartilhada e guarda unilateral e a Constituição Federal de /88, art. 225, 

inciso VII, que trata de maus tratos aos animais, o Código Penal e o Código Civil de 

2002, que vem sendo utilizado por analogia para a aplicação da guarda compartilhada. 

Assim explica Lakatos e Marconi: 

Portanto como todo argumento dedutivo, reformula ou enuncia de modo 
explicíto a informação já contida nas premissas. Dessa forma, se a conclusão, 
a rigor, não diz mais que as premissas, ela tem de ser verdadeira se as 
premissas o forem. O dedutivo tem o propósito de explicar o conteúdo das 
premissas. Analisando isso sob outro enfoque, diríamos que os argumentos 
dedutivos ou estão corretos ou incorretos, ou as premissas sustentam de 
modo completo a conclusão ou, quando a forma é logicamente incorreta, não 
a sustentam de forma alguma; portanto, não há graduações intermediárias. 
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Os argumentos dedutivos sacrificam a ampliação do conteúdo para atingir a 
“certeza”. (LAKATOS; MARCONI. 2009, p74.) 
Qualitativa: parte do entendimento de que existe uma relação dinâmica entre 
o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociavél entre o mundo 
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. 
A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 
processo de pesquisa qualitativa (MATIAS, 2012, P87.) 
 
 

Pelos casos analisados obteve se um levantamento de vários 

julgados sendo favoravéis e outros não e processos a respeito de guarda 

compartilhada. 

Através de pesquisa bibliografica que segundo Antônio Carlos Gil 

(2008, p.65), “é aquela desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos cientificos”. Assim foram utilizados artigos cientificos, 

jornais e reportagens por meio eletrônico, ou seja, sites da internet e inclusive 

doutrinas relacionada a guarda compartilhada e o direito de visita. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

O Código Civil de 1916, descrevia as condições para a dissolução do 

casamento no qual o artigo 318 determinava o chamado desquite, sendo somente 

realizado, por mutuo consentimento. Neste sentido era uma maneira para que os 

casais estabelecessem a separação, e desta forma poderiam colocar um término a 

união deles, razão pela qual eram cosiderados desquitados, e não tinha a Liberdade 

de casarem novamente (JECKEL. 2015). 

No entanto com a Constituição de 1934 e a de 1977, o casamento era 

indissoluvél. Mas com a Emenda Constitucional de Nº 09/1977 no qual veio fazer uma 

modificação no texto, permitindo que o casamento poderia ser dissolvido se assim 

houvesse antes uma separação judicial, neste caso havendo assim um prazo a mais 

de três anos (JECKEL. 2015). 

Entretanto por essa regulamentação feita no texto Constitucional pelo 

legislador, surgiu então a Lei Nº 6.515/ 1977, determinando que o divórcio poderia ser 

feito depois da separação Judicial, comprovando assim estarem separados a mais de 

12 meses descritos na lei ou sendo feito prova de que já havia 24 meses de separação 

de fato (JECKEL, 2015). 
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No ano de 2007, foi elaborada através da Lei Nº 11.441 uma 

modificação estabelecendo que o divórcio e a separação extrajudicial, poderia ser 

realizados por via administrativa, ou seja, no qual os cônjuges constituidos de um 

advogado e dessa forma comparecendo em um Cartório. Ressalta – se que neste 

caso os cônjuges deveriam estar em consenso e não poderia haver crianças menores 

e inclusive incapazes (JECKEL, 2015). 

Houve uma outra alteração sendo muito significativa no ano de 2010, 

elaborada pela Emenda Constitucional de Nº 66, no qual fazendo uma modificação na 

Constituição Federal no § 6º do artigo 226, autorizando os côjuges a dissolver o 

casamento, devendo desta forma, ser realizado através do divórcio (JECKEL,2015). 

Com o advento da Lei Nº 11.441/2007, vindo então a facilitar hoje o 

divórcio e a separação extrajudicial, assim no caso de não haver crianças menores e 

nem sendo incapazes, mas neste caso animais de estimação que são tratados pelos 

casais como membros da família. Mas com a evolução da sociedade surge um novo 

problema, pois o Código Civil de 2002 consideram os animais como propriedades e 

não como crianças menores e incapazes (JECKEL, 2015).  

Deste modo, os casais acabam não entrando em consenso, tendo em 

vista que eles até conseguem realizar a separação no Cartório, mas não conseguem 

regular a questão do animal de estimação. Desta forma a Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 225, inciso VII, vem resgardando não só a fauna, mas também 

os animais e suas espécies e inclusive proibindo que esses animais sofram qualquer 

tipo de violência (JECKEL, 2015).  

Neste sentido a de se falar na Lei de Contravenções Penais artigo 64, 

o qual já em alguns dispositivos fala a respeito dos animais. Depois veio então a Lei 

de Nº 9.605/ 98, no qual houve uma evolução e surgiu a chamada Lei da Natureza, 

ou seja, em proteção de qualquer danos causados no meio ambiente, no qual sendo 

praticados quaisquer atos que venham causar algum dano, serão aplicadas sancões 

penais (JECKEL, 2015). 

O código penal brasileiro no artigo 155, §6º, descreve que a prática 

de furto de animal, a pena a ser aplicada será de “reclusão de dois à três anos”. Já no 

artigo 180-A fica determinado se o indivíduo cometer Receptação de animais, além 

da pena a ser aplicada que será a mesma do artigo 155, § 6º, também terá que pagar 

multa (BRASIL, 1940). 
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Com a Declaração Internacional dos Direitos dos animais, sendo 

assim elaborada em 1978, atráves da UNESCO, razão pela qual surgiu para que 

houvesse a proteção desses animais, isto é, para que as pessoas entendam que 

esses animais   tenham o direito, de viver sendo respeitados e sendo proibido que 

sofram qualquer tipo de maus tratos (JECKEL, 2015). 

Em outros países por exemplo na França, os animais já têm seus 

direitos reservados no Código Civil Francês, pois esses animais deixaram de serem 

tratados como coisas e passaram então a serem reconhecidos como sendo animais 

sencientes (JECKEL,2015). 

 Assim em recente decisão em Portugal também os animais obtiveram 

seus direitos garantidos pelo Código Civil, deste país e com isso esses animais não 

só nos Estados Unidos, mas também em outros países recebem herança de seus 

donos através de testamento, no caso de não haver herdeiros (SOUSA, 2015).  

O Código Civil Brasileiro de 2002 no artigo 82 dispõe que: “considera 

móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, 

sem alteração da substância ou de destinação econômico- Social,” desta forma os 

animais de estimação no Brasil na contra mão da evolução dos direitos dos animais 

ainda trata, estes seres, como objeto (BRASIL, 2002). 

Entretanto também na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei de Nº 

1.365 de 2015, que propõe em seus dispositivos de como serão a guarda 

compartilhada e a unilateral, dos animais de estimação dizendo quais serão os seus 

direitos, na posse responsável pelos seus donos. Será verificado quais dos cônjuges 

têm mais afinidades pelo animal, e de como serão estabelecidas as visitas, neste caso 

serão aplicados os mesmos requisitos que estão no artigo 1.589 do Código Civil 

Brasileiro de 2002, e mais se o ambiente no qual o animal vai viver é adequado para 

o seu bem estar, e por fim, quem passa mais tempo com ele, neste sentido segue em 

anexo “A” (BRASIL, 2015). 

Este projeto de Lei traz em seus dispositivos os mesmos direitos 

equiparados de guarda compartilhada em relação a filhos, que estão descritos no 

Código Civil Brasileiro de 2002. Já o Projeto de Lei nº 351/2015, vem defendendo que 

os animais de estimação não poderão ser tratados como coisas, e sendo aprovado 

será feito uma alteração aos artigos 82 e 83 do Código Civil Brasileiro de 2002, 
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reconhecendo esses animais como seres sencientes, assim segue em anexo – “B” 

(BRASIL, 2015). 

O Código Civil de Portugal a partir de 01/ 05/ 2017, passou por uma 

alteração, razão pela qual os animais deixarão de ser tratados como objetos, no qual 

foram reconhecidos que esses animais têm sentimentos. E ficou estabelecido para 

aqueles que vier cometer qualquer tipo de violência contra os animais, serão punidos 

sendo obrigados a pagar uma indenização ao dono do animal, segue em anexo “C”. 

(ANDA, 2017). 

A lei também punirá o indivíduo que roubar um animal, no qual será 

aplicado multa ou até mesmo prisão de até três anos. Assim, observa que, os países 

aos poucos estão reconhecendo que os animais são seres sencientes (ANDA, 2017). 

Entretanto no Brasil a Constituição Federal de /88, faz uma proibição 

quanto aos maltratos de animais, e neste caso pelo texto Constitucional, é observado 

que há um direito jurídico resguardado desses animais (BRASIL,1988). 

Assim enquanto os dois Projetos de Lei aguardam aprovação, os 

juízes estão usando o Código Civil Brasileiro de 2002, por analogia, a Constituição de 

1988, para resolverem tais conflitos.  

Em tempos passados quando as mulheres se casavam e constituiam 

filhos, cabia a mãe o dever de cuidar desses filhos e dos afazeres domésticos, e ao 

pai a responsabilidade de trabalhar para suprir a necessidade da prole. Sendo assim 

o pai não tinha a oportunidade de estar com seus filhos, ou seja acabavam não 

participando do convívio de seus filhos (DIAS, 2016). 

O Código Civil de 1916 trazia como forma de punição, se caso 

houvesse um desquite, as crianças menores seriam entregues à um dos genitores 

que fossem inocentes, e neste caso o juiz tinha plena faculdade de resolver este 

conflito (DIAS, 2016). 

Houve uma evolução com o passar dos anos, nota que aos poucos 

as mulheres foram ganhando mais oportunidades no Mercado de trabalho, no qual 

com esse crescimento essas mães acabaram tendo que passar mais tempo fora do 

seu lar, assim coube ao pai participar mais da convivência da sua prole. Vale ressaltar, 

que a partir desse convívio maior com os filhos, esses pais descobriram a importância 

de estarem mais presentes na vida deles (DIAS, 2016).  
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No caso de uma separação entre o casal muitos vão ao judiciário para 

buscarem seus direitos, e inclusive em relação a guarda de seus filhos pois, ambos 

os genitores não querem perder esse vínculo com sua prole (DIAS, 2016). 

A partir da lei. nº11.698/98, os genitores tiveram a conquista da 

guarda compartilhada, mas só se aplicaria este tipo de guarda se os casais estivessem 

de comum acordo. Entretanto, com o passar dos anos veio uma nova Lei, a de 

nº13.058/2014, fazendo uma alteração nos artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil, no 

qual agora a guarda compartilhada se tornou regra (DIAS, 2016). 

Atualmente, quando ocorre separação entre os casais, eles não só 

buscam a guarda compartilhada para os filhos como também recorrem para buscar 

este tipo de guarda para seus animais. 

 A cada dia esses conflitos tendem a aumentar então, por haver 

grande necessidade, foi apresentado dois   projeto de Lei um de nº 351/ 2015 proposto 

pelo Deputado Antônio Anastásia e um outro de nº1.365/ 2015, proposto pelo 

Deputado Ricardo Tripoli-PSDB, que é uma versão de um primeiro projeto de Lei 

proposto em 2010 pelo Deputado Federal Dr. Marco Aurélio Ubiali, dando os mesmos 

direitos para os animais como se fossem filhos (BRASIL, 2015). 

Assim, para Pedro Galvão: 

 
O pensamento occidental tem sido bastante hostil á perspectiva de que os 
animais têm direitos, por vezes até em oposição ao senso comum. Muitos 
animais são dotados de uma vida mental consciente: sentem prazer e dor, 
têm diversos tipos de experiências sensoriais, são capazes de sentir medo, 
fúria ou alegria, agem Segundo memórias, desejos e intenções (GALVÃO, 
2010, p. 11). 

 
 

Pode- se dizer que os animais são seres dotados de sentimentos, em 

que podem sentir as mesmas emocões de uma pessoa, ou seja, não falam mas 

conseguem trasmitir todo o seu sentimentto de alegria ou tristeza. 

Para justificar, Pedro Galvão ainda esclarece, em sua obra: 

Ainda no século XVIII, Jeremy Bentham pôs em causa a perspectiva 
tradicional sobre os direitos dos animais. Como declarou numa passagem 
emblemática- que não vale a pena citar aqui integralmente, dado que o leitor 
irá encontrá- la logo no primeiro ensaio desta antologia- a questão não é “Será 
que podem raciocinar?” nem será que podem falar?” Mas será que podem 
sofrer? 
Bentham está aqui a sustentar que nem a racionalidade nem a proficiência 
linguística são condições necessárias para ter estatuto moral. Para que um 
ser seja eticamente considerável, basta que seja sensciente, isto é, que tenha 
a capacidade de sentir dor ou prazer, Bentham sugere também que o modo 
como desconsideramos o sofrimento dos animais não humanos de outras 
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raças. Parece ter sido assim o primeiro autor a seguir uma analogia entre o 
racismo e a attitude que muito mais tarde seria designada como especismo: 
a discriminação baseada na espécie. Bentham (1823 apud GALVÃO, 2010). 

 

O autor faz uma comparação da desigualdade entre os animais e o 

homem, entre as diferenciadas espécies no mundo animal, e que se os animais 

sentem prazer ou um outro sentimento, então entende que Segundo Bentham eles 

serão considerados senscientes. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Família (IBDFAM), o animal 

de estimação acabou tornando-se um membro da família. É observado que estes 

casais na hora da separação não querem separar do seu animal. 

Assim é entendido que: 

Animalzinho de de estimação são verdadeiros filhos para muitas pessoas. 
Como membros da família, eles devem ser considerados nos processos de 
decisões da casa: seja na hora de viajar, de ficar muito tempo fora da 
residência, seja também no momento do divórcio dos cônjuges. Em um dos 
casos mais recentes, por exemplo, um acordo determinou a posse 
compartilhada de um cachorro chamado Woody. O animal ficará cada mês 
na casa de um dos donos e ficou determinado até a marca da ração que deve 
ser dada ao pet (IBDFAM,2016). 
Para o instituto Brasileiro de Brasileiro de Direito de Família, é uma tendência 
a guarda alternada de animais de estimação e há países que já têm legislação 
sobre o assunto e tratam os pets como “Seres Senscientes” com capacidade 
de sentir emoçóes (IBDFAM, 2016). 

 
Segundo o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM, 2016), 

o judiciário está reconhecendo o animal de estimação como seres sencientes pois, 

não poderão ser tratados como coisas, se acontecer uma separação estão procurando 

a justiça para decidirem com quem ficará: 

A segunda Vara de Família e Sucessões de Jacareí (SP) estabeleceu a 
guarda alternada de um cão entre ex-cônjuge. O juiz Fernando Henrique 
Pinto, membro do IBDFAM, reconheceu que os animais são sujeitos de direito 
nas ações referentes ás desagregações familiars. 
Conforme o juiz, o cão não pode ser vendido, para que a renda seja dividida 
entre o antigo casal. Além disso, o juiz afirmou que, por se tartar de um ser 
vivo, a sentença deve levar em conta critérios éticos e cabe analogia com a 
guarda de humano incapaz. O magistrado citou alguns estudos científicos, 
normativo e juriprudêncial, não se pode resolver a partilha de um animal (não 
humano) doméstico, por exemplo, por alienação judicial e posterior divisão 
do produto da venda, porque ele não é uma coisa.” 
O casal está em processo de dissolução conjugal e, provisoriamente, a 
guarda do cão será alternada: uma semana de permanência na casa de cada 
um. A ação tramita em segredo de justiça por envolver questões de Direito 
de Família (IBDFAM, 2016). 

 

Nota- se que, os juízes estão a cada dia utilizando da analogia para 

solucionar os casos em relação a guarda compartilhada de animais, pois os casais ao 
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se depararem diante deste conflito, ou seja, da separação eles então procuram a 

justiça para que não sejam separados do seu animal de estimação. 

Embora há várias decisões a favor de guarda compartilhada, houve 

um caso julgado em 2012 pela Justiça de São Paulo, em que não foi reconhecida este 

tipo de guarda em relação à animal de estimação, e assim foi entendido que:  

 

Agravo de instrumento controvérsia sobre posse de animal tutela antecipada 
indeferida insurgência da parte matéria já decidida em recurso anterior, tirado 
no bojo de medida cautelar rediscussão da questão ventilada no instrumento 
ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recurso não conhecido, nesse 
particular guarda compartilhada de animal que padece de regulamentação 
ademais, situação descrita em projeto de lei que não se enquadra na hipótese 
dos autos pretensão de obrigar a agravada a residir no condomínio em que 
vive o agravante pedido juridicamente impossível configuração recurso 
improvido na parte conhecida. 
(TJ-SP - AG: 1539199220128260000 SP 0153919-92.2012.8.26.0000, 
Relator: Francisco Casconi, Data de Julgamento: 13/11/2012, 31ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2012) (Diário da justiça de São 
Paulo, 2012). 

 

Segundo disse o Relator Fancisco Casconi a guarda compartilhada 

neste caso citado dependeria de uma regulamentação a este tipo de guarda. Já em 

um procedimento Ordinário publicado pelo Diário de Justiça de Minas Gerais, o juiz 

neste caso, determinou provisoriamente a guarda compartilhada. 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 00589 - 0384421.38.2015.8.13.0145 Autor: 
T.B.G.; Réu: F.A.S. => Int. autora. Pz legal. Para tomar ciência do inteiro teor 
do despacho de fls. 90/91, em especial: Defiro a assistência judiciária. Defiro 
a posse provisória e compartilhada do animal às partes, de modo que fique 
uma semana sob os cuidados de cada um dos litigantes, devendo ser 
disponibilizado à parte contrária a partir de sábado, às 09:00 horas, até 
domingo da semana seguinte, no mesmo horário. eis que diligência que pode 
ser realizada diretamente pela parte interessada. Cite-se a parte ré para, 
querendo, apresentar contestação no prazo legal. Adv - Marcela Larcher, 
Marco Antonio Brigolini Faria. 00590 - 0815322.26.2012.8.13.0145 Autor: 
G.F.; Réu: G.J.S.J. => Intimação. Prazo de 0005 dia(s). Int. autora. Pz legal. 
Assinar o termo de guarda definitiva. **AVERBADO** Adv - Areta de 
Carvalho. (Diário de Justiça de Minas Gerais, 2015, pg.26). 

 

Neste sentido, observa que mesmo que provisoriamente a guarda 

compartilhada está sendo concedida pelos juízes. 

Entretanto ao ser estabelecida a guarda compartilhada, o juiz utilizará 

do Código Civil de 2002, por analogia no artigo 1.589, o qual fala de como serão 

estabelecidas as visitas, “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá 

visitá-los e tê-los em sua companhia. Segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou 



 
REZENDE,R.V.S.;MIRANDA,A.V.J.R.;DUTRA, A.R.;SANTOS, J.M.. Questões relativas aos animais... 

125 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VIII. Número 2. Ano 4 – 2017/2 - ISSN 2358-6079 

for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção” (SILVA, 2015). Portanto, em 

relação a visitas diz o Agravo de Instrumento: 

 

(Agravo de Instrumento nº 2138482-69.2015, j. em 1.09.2015, Rel. José 
Carlos Ferreira Alves, 2ª Câmara de Direito Privado). SEMOVENTE Em 
relação à discussão acerca da regulamentação de visitas ao animal, cachorro 
da raça yorkshire, a questão é recente no judiciário, mas admite a discussão 
consoante já decidido em v. acórdão do seguinte teor: “REGULAMENTAÇÃO 
DE VISITAS - Animal de estimação - Indeferimento da inicial Aplicação do art. 
295, parágrafo único, inc. III, do Código de Processo Civil - Inconformismo - 
Acolhimento em parte - Impossibilidade jurídica do pedido que deve ser 
reconhecida apenas quando há expressa proibição no ordenamento jurídico  
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça Pretensão que, embora 
não prevista em lei específica, não é ilegal - Regulamentação já determinada 
em caso semelhante pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro - Indeferimento da tutela antecipada - Ausência de perigo de dano 
irreparável ou de difícil reparação Sentença cassada - Recurso provido.”   
(DIÁRIO DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2015, pg. 2262).  
  

 
Sendo assim, nota-se que a cada dia os animais de estimação vem 

adquirindo seus direitos no caso de guarda, não sendo tratados apenas como objetos, 

assim segue a Ementa: 

TJ-DF - Apelação Cível APC 20140110611494 (TJ-DF) 

Data de publicação: 10/08/2015 
Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE 
PROVA TESTEMUNHAL. QUESTÃO DE DIREITO DEVIDAMENTE 
COMPROVADA NOS AUTOS. SOBREPARTILHA DE ANIMAL DOADO AO 
CASAL NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. 
DIVÓRCIO. PARTILHA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na 
atualidade, os bichos de estimação têm conseguido cada vez mais espaço 
no seio da família brasileira e mundial, tornando-se, em muitos casos, 
membros efetivos, equiparados aos próprios filhos do casal, de modo que, 
com o fim do casamento, não raro, as pessoas enfrentam problemas tanto 
em relação a com quem vai ficar o animal querido e até mesmo discussão 
sobre a propriedade desse ente, como é o caso em análise, pois 
esses animais, além de ter valor de estimação, que não pode ser quantificado 
economicamente, ostentam também valor comercial. 2. Importa destacar que 
em nosso sistema jurídico vige o princípio do livre convencimento motivado, 
onde o magistrado é livre para fundamentar sua decisão, desde que 
amparada na lei e nas provas dos autos. Assim, deve-se sopesar inicialmente 
os elementos de prova contidos nos autos, de acordo com as circunstâncias 
de cada caso, para, só então, aferir a viabilidade e/ou a (des) necessidade da 
produção de outras provas além daquelas que estiverem contidas no 
processo. 3. O indeferimento de prova testemunhal que tinha como objetivo 
demonstrar fatos já devidamente comprovados nos autos, não traduz 
cerceamento de defesa e, por conseguinte, não compromete a validade 
constitucional da sentença. 4. A doação feita, na constância do casamento, 
celebrado sob regime da considerada como feita ao casal. Portanto, 
o bem doado ainda que somente a um dos integrantes da conjugalidade, 
deve ser partilhado com o fim do matrimônio. 5. Recurso desprovido. (Diário 
de Justiça do Distrito Federal 2015). 

 

http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/219932736/apelacao-civel-apc-20140110611494


 
REZENDE,R.V.S.;MIRANDA,A.V.J.R.;DUTRA, A.R.;SANTOS, J.M.. Questões relativas aos animais... 

126 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VIII. Número 2. Ano 4 – 2017/2 - ISSN 2358-6079 

A ementa citada acima, mostra que neste caso o animal não pode ser 

partilhado como um bem, pois o juiz entendeu que os animais de estimação a cada 

dia estão se tornando um membro familiar. 

Também em 31/07/2015, através de um procedimento Ordinário, foi 

deferida a posse provisória de guarda compartilhada de um animal para ambas as 

partes (DIÁRIO DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, 2015). 

No dia 17 de março de 2017, foi apresentado pelo Globo Reporter a 

respeito dos animais domésticos, razão pela qual esses animais estão a cada dia 

ganhando mais espaços nos lares, pois são considerados verdadeiros companheiros. 

Neste sentido, demonstrou que pessoas que estavam enfrentando doenças, perca de 

um ente querido, acabaram encontrando consolo em um animal de estimação, e assim 

estes animais também são utilizados como cães terapeutas (GLOBO, 2017). 

No entanto, foi também apresentado através de reportagem veiculada 

no Jornal Hoje, que a justiça do Rio de Janeiro em 2015 foi procurada para resolver 

três casos, no qual esses casais buscavam a guarda de seus animais de estimação 

(GLOBO, 2015). 

Em outra reportagem, veiculada no programa do jornalístico no 

Fantástico da TV Globo, foi exposto que não só em 2015, mas desde à década de 90 

houve as primeiras procuras a respeito de guardas. Entretanto é observado que a 

cada ano vem aumentando a procura ao judiciário por estes casais em relação a 

guarda, seja ela compartilhada ou até mesmo a unilateral. Através de pesquisas 

realizadas pelos cientistas, foi descoberto que os animais de estimação conseguem 

se comunicar com seus donos, e ocorrendo uma separação esses animais acabam 

sofrendo pois, eles são dotados de sentimentos (GLOBO, 2016). 

Em artigo veiculado na Revista Globo Rural ed. 14/04/2014, 

Alexandre Rossi conhecido como especialista em comportamento animal explica: 

pelas pesquisas que já foram realizadas pelos cientistas, foi comprovado que, os 

animais de estimação são dotados de sentimentos, e desta forma  também devem ser 

observados alguns critérios em relação ao bem estar desses animais no caso de uma 

separação do casal, pois o animal acaba mudando seu comportamento e acabam 

percebendo que algo está errado entre seus donos (GLOBO, 2014).   

Segundo Alexandre Rossi o animal sendo apegado á ambos e 

acontecendo uma separação entre o casal, o animal acaba tendo algum problema de 
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saúde justamente pela falta do seu dono, e da mesma forma o seu responsável que 

também passa a ter algumas enfermidades, dentre elas a conhecida depressão por 

ter que afastar do seu pet (GLOBO, 2014). 

O Globo Play, apresentou por meio do Bom Dia Rio do dia 21/03/2017, 

que os animais poderão ser registrados pelos seus responsáveis, será uma espécie 

de identidade do animal de estimação, no qual vários casais já estão procurando um 

Cartório de Registro para que possam registrar o seu pet. Assim constará neste 

registro: nome do responsável, nome do animal, raça, etc.  

Mariana Chaves, advogada e também diretora do Instituto Brasileiro 

de Direito de Família, diz que nos lares brasileiros há em média 60% tanto de pessoas 

e animais que convivem juntos, e por isso há uma possibilidade de ser reavaliado um 

novo conceito de família, no qual estes animais acabaram fazendo parte, ou seja, 

sendo denominada de “família multiespécie” (IBDFAM, 2015).  

Segundo à advogada, a pouco tempo a França reconheceu os 

animais como sendo seres sencientes, isto é, não mais serão tratados como coisas, 

ou um simples objeto de partilha. Também na Argentina uma macaca foi reconhecida 

assim como sendo “pessoa não humana” (IBDFAM, 2015). 

Portanto, à advogada ainda diz que, os animais também precisam de 

carinho, amor e cuidados como uma criança, e neste caso de guarda, a melhor a ser 

aplicada segundo ela seria a guarda alternada, pois não haveria de trazer nenhum 

problema aos casais no caso de separação, e deve ser observado qual dos dois têm 

mais afeto pelo animal de estimação (IBDFAM, 2015). 

Pela análise dos julgados foi observado em grande parte deles, que 

os juízes estão utilizando da analogia e concedendo a guarda compartilhada e quando 

necessário a guarda unilateral. Mas tendo em vista que em alguns julgados os animais 

de estimação foram considerados como um bem móvel, e os juízes indeferiram este 

modelo de guarda, alegando que pelo Código Civil o animal é apenas um semovente 

e devendo então ser divido entre os bens. 

Entretanto pelo que foi verificado a guarda compartilhada não só os 

casais vão a justiça, mas também parentes desde que provado que tenha um vínculo 

afetivo com o animal de estimação, e de quem está sendo os cuidados com o pet, 

quem de fato é o responsável pelo animal, ou seja, quem leva o pet para os passeios, 
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ao veterinário, de quem está sendo as despesas, e no cartão tem que constar o nome 

de um dos cônjuges. 

Ainda encontra se vários processos na justiça em andamentos, e 

alguns correm em segredo de justiça, mas até onde foi verificado, a guarda 

compartilhada estava sendo favorável para ambas as partes. Assim foram 

encontrados vários julgados, processos em Estados diferentes, pois muitos casais não 

sabem que podem recorrer a justiça, razão pela qual ainda esse tipo de guarda não é 

regulamentado pela Lei Brasileira, mas o juiz pode aplicar á analogia, em se tratando 

de guarda compartilhada de animais.  

Com à aprovação dos dois Projetos de Lei, que se encontra na 

Câmara dos Deputados, os animais de estimação ganharão grande repercussão e 

terão seus direitos resguardados pela lei, e não mais serão considerados como bens 

móveis pelo Código Civil. Enquanto não há aprovação, os juízes em muitos casos 

estão utilizando o Código Civil de 2002 por analogia e na maioria dos casos estão 

reconhecendo guarda compartilhada ou unilateral para animais de estimação.  

 

CONCLUSÃO 

 

Nota- se que há grande necessidade da aprovação dos dois Projetos 

de Lei para que os animais de estimação tenha definitivamente seus direitos 

garantidos pelo Código Cívil Brasileiro, pois mesmo que os juízes estão utilizando a 

analogia para resolverem tais conflitos, observa que pela falta de regulamentação a 

respeito do tema a algumas controvérsias, no qual alguns juízes ainda indeferem este 

tipo de guarda no judiciário. 

Mas, a maioria dos casos que foram julgados pelos juízes, nos 

judiciários em muitos deles a guarda compartilhada foram concedidas, neste caso os 

animais estão sendo reconhecidos como seres senciente. O animal de estimação 

passou a fazer parte da família, pois é observado que a cada dia casais estão abrindo 

mão da maternidade e adotando um animal de estimação. 

Neste sentido, quando há um rompimento entre esses casais, ambos 

não querem perder o vínculo com seus animais de estimação e começam então os 

conflitos. Sendo assim, esses casais acabam procurando a justiça para pleitearem a 

guarda compartilhada, alimentos e visitas.  
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Portanto, é um tema que surgiu recentemente, traz ainda algumas 

discussões se o animal deve ser considerado um bem móvel, ou se é um ser 

senciente. Neste sentido, conforme esses conflitos vão aumentando no judiciário, a 

tendência é que logo os Projetos de Leis sejam aprovados, por haver grande 

necessidade em relação a este tipo de guarda, e assim a sociedade enfrentando 

algum conflito entre casais ou até mesmo entre os próprios parentes, estes conflitos 

poderão ser resolvidos através da justiça. 

Com o reconhecimento de outros países em relação aos direitos dos 

animais que já foram reconhecidos, observa que logo o Código Civil Brasileiro também 

passará por alteração, reconhecendo assim os animais como seres sencientes e 

definitivamente não sendo tratados simplesmente como objetos. 

Entretanto qualquer pessoa que desejar registrar seu animal de 

estimação, já é possível, procurando assim um Cartório. Desta forma isso acaba 

trazendo uma segurança para o seu responsável na hora da separação, pois 

resguardará tanto o animal quanto o seu dono, porque no registro conterá o nome de 

quem o registrou. Nota se que aos poucos os animais de estimação estão adiquirindo 

seus direitos e a cada dia fazendo parte do vínculo familiar. 

Neste caso a guarda compartilhada de animais de estimação é 

possível, pois os juízes estão utilizando o Código Civil de 2002 por analogia e 

concedendo aos casais tanto a guarda compartilhada como a guarda unilateral. Sendo 

assim, o animal tendo o “identipet”, ou seja, o registro, feito em Cartório, neste caso 

os seus proprietários terão menos desgastes nos processos Judiciais. 
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OS IMPACTOS DAS AÇÕES DE MERCHANDISING: LOJA PRÓPRIA 

CLARO EM GOIÂNIA 

 
IMPACTS OF MERCHANDISING ACTIONS: OWN CLARO IN GOIÂNIA 
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Resumo 
Este trabalho teve como objetivo apresentar e compreender as ações de 

merchandising realizadas pela loja própria da Claro em Goiânia. Considerando as 

ações que contribuem para que a marca seja vista e lembrada pelos clientes, de 

acordo com Blessa, Kotler e Dias. Assim, buscou conhecer a empresa, do ponto de 

vista do gerente ao dos clientes, por meio de 2 (dois) questionários, um com 4 

(quatro) perguntas abertas para um gerente de loja, e outro com 5 (cinco) perguntas 

fechadas para clientes frequentes do shopping no qual a loja está situada. As 

perguntas foram desenvolvidas por meio de estudo de caso, com pauta qualitativa e 

bibliográfica, e pesquisa exploratória, pois reuniu a maior quantidade de informações, 

foram analisadas as variáveis dentro dos meses de abril e março do ano de 2017. Os 

resultados mostram que uma ação de merchandising bem elaborada atrai a atenção 

dos clientes, e que quando se deparam com essas ações eles sempre compram mais 

do que o esperado, a Claro está atenta a isso e sempre faz planejamento e análise 

das ações. 

Palavras-chave: Publicidade. Promoção. Anúncio. Comercial.   
 

Abstract 
This work had as objective to understand and to introduce merchandising's actions 

performed by the store Claro in Goiânia itself. Considering the actions which 

contributes for that the brand be seen and remembered by costumers, according with 

                                                           
27 Graduada em Comunicação Social. 
28 Docente na Faclions. 
29 Docente na Faclions. 
30 Docente na Faclions. 
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Blessa, Kotler and Dias. So, sought to know the company, from the manager's point of 

view to that of the clients, by means of 2 (two) questionnaires, one with 4 (four) open 

questions for a store's manager, and other with 5 (five) closed questions for shopping's 

frequent customers where the store is located. The questions were developed by 

means of case study, with qualitative guideline and bibliographical, and exploratory 

research, because brought together the greater amount of information, were analyzed 

the variables within the months of April and March of the year 2017. The results show 

that a action of merchandising well crafted  attracts the attention of customers, and that 

when come across with these actions they always buy more than expected, the Claro 

is mindful of this and always makes plan and analyzes of actions. 

Keywords: Advertising. Promotion. Advertisement. Commercial.  
 
1 INTRODUÇÃO  

 

O trabalho discutiu os impactos das ações de merchandising nas lojas 

próprias da Claro de Goiânia – GO. As lojas promovem ações de merchandising com 

bastante frequência e sempre destaca as principais datas comemorativas do ano. 

Logo, foram analisadas as ações de merchandising feitas nos meses de março e abril. 

De acordo com Blessa (2006) merchandising é: 

[...] qualquer técnica, ação ou material promocional usado no ponto-de-
venda que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, 
marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as 
decisões de compra dos consumidores. (BLESSA, 2006. p.1) 
 

Para que as empresas promovam apenas ações com impactos 

positivos, é necessário compreender e saber aplicar as ações de merchandising. E é 

suma importância para o mercado varejista, assim como acompanhar se as ações que 

as lojas fazem estão atraindo a atenção e trazendo mais público para as lojas. 

Indagou-se se houve aumento no movimento da loja da Claro durante as ações de 

merchandising e qual os impactos nas vendas, e houve as seguintes suposições: As 

ações de merchandising trouxeram melhores resultados de vendas para as lojas. A 

chance de a ação de merchandising não surtir impactos positivos. 

Atualmente as empresas buscam aumentar suas vendas e serem 

reconhecidas como marcas que trazem valores para a sociedade, desta forma é muito 

importante que os gestores estejam atentos nas aplicações de marketing como áreas 

de estratégias e utilizem das distintas ferramentas para o alcance dos objetivos das 

empresas. É no ponto-de-venda que o consumidor busca tudo o que foi prometido na 

propaganda e, muitas vezes, ali decide o que comprar e qual marca comprar. Como 
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afirmou Blessa (2005), “no varejo é o momento propício para fechar uma venda, pois 

reúne todos os elementos que compõe a venda: o produto, o consumidor e o dinheiro”. 

O contexto estudado neste artigo, em loja de varejo é interessante 

perceber o que Dias (2003) pondera acerca das técnicas de merchandising, com o 

principal objetivo de chamar a atenção para o ponto de venda com folhetos, carro de 

som, abordagem em porta de loja, tudo isso pode ser usado para atrair clientes. Por 

essa razão destaca-se o produto, torna-o acessível ao cliente e cria-se o ambiente 

favorável a compra. 

O objetivo geral foi mostrar para a loja da Claro, que uma ação de 

merchandising bem elaborada atrai a atenção de clientes e ainda não clientes, para 

dentro das lojas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O artigo foi de abordagem qualitativa e bibliográfica, pois foi feito um 

levantamento e arquivamento da pesquisa. Com pesquisa exploratória e estudo de 

caso, pois reuniu a maior quantidade de informações detalhadas sobre os 

consumidores pesquisados, que se tratou de uma loja varejista do ramo de telefonia. 

De acordo com Martins & Lintz:  

[...]estudo de caso trata-se de uma técnica de pesquisa cujo objetivo é 
o estudo de uma unidade que analisa profunda e intensamente. O 
estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, por 
meio de diferentes técnicas de coleta de dados. (MARTINS & LINTZ, 
2000, p 36) 
 

Em Goiânia existem 6 lojas próprias da Claro, mas foi selecionada 

apenas uma das lojas que fica localizada em um Shopping da grande capital, a 

pesquisa foi aplicada ao gerente da loja que preferiu não se expor (Apêndice A), e 

com 20 clientes frequentes do shopping escolhido(Apêndice B), a pesquisa teve início 

no final do mês de março e início de abril, e teve o intuito de descobrir se as ações de 

merchandising veiculadas pela Claro atraíram a atenção daqueles que já são clientes, 

e também despertou o desejo de mudar de operadora. 

Foi compreendido a importância do merchandising no ponto-de-venda 

da Claro, analisando as ações de merchandising ocorrentes nos meses de abril e 

março do ano de 2017. Identificou que as ações de merchandising contribuíram no 

processo de decisão de compra do consumidor. 
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3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

  Para analisar e discutir os dados levantados nessa pesquisa torna-

se relevante apresentá-los de maneira descritiva, expostos em quadros e 

sumariamente criticados de maneira construtiva em um contexto teórico para o 

primeiro questionário. Para apresentar a outra parte dos resultados é necessária a 

compreensão de dados que seguem através de gráficos.  

Foram realizados dois questionários, o primeiro foi uma entrevista 

com quatro perguntas abertas no qual o entrevistado responde por meio de um 

questionário, devido à correria do dia-a-dia, o gerente optou por mandar as respostas 

via e-mail, as mesmas seguem sem alteração nos quadros abaixo. O segundo foi uma 

pesquisa contendo cinco perguntas abertas, a vinte clientes de um Shopping em 

Goiânia, pesquisa realizada pela aluna, buscando esclarecer também dúvidas 

frequentes dos clientes em relação ao que vem a ser merchandising (para aqueles 

que não souberam do que se trata). 

Ao analisar as perguntas abertas fez-se quadros de resultados. No 

Quadro 1, as informações levaram a conclusão de que as ações de merchandising 

das lojas próprias da Claro seguem um calendário oficial, que é o mesmo para todas 

as lojas. É feito uma análise nas vendas para identificar o desempenho das ações e 

se elas trouxeram o resultado desejado. 

 

QUESTÃO 1 

LEVANTAMENTO ENTREVISTADO RESPOSTA 

1. As ações de merchandising nas 

lojas próprias da Claro seguem 

calendário proposto pela Claro? É 

igual em todas as lojas? Você 

como gerente tem autonomia para 

criar alguma ação que não faça 

parte do calendário oficial? 

Gerente de loja  Todas as ações de âmbito mais amplo 

são coordenadas pela Matriz, através 

de planejamento que se adéqua ao 

objetivo de cada ação. As ações são 

divididas em nacionais, fabricantes, 

sazonais, regionais e outras que 

venham a ser necessárias no decorrer 

do ano. Eu como gerente posso propor, 

solicitar ações que possam alavancar 

algum KPI especifico para minha loja. 

Pequenas ações podem ser propostas 

por mim, respeitando um limite de custo 

e com objetivo principal bem 

estabelecido.  

Quadro 1 – Entrevista com gerente da empresa, Questão 1. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para obter-se o resultado desejado em uma ação de merchandising, 

é necessário fazer um levantamento de dados, e estudar o que vai dar o resultado 

esperado. De acordo com Eloi et al (2014), é necessário seguir 6 passos, que são 

chamados Composto de merchandising: 

1. Análise de Ponto de Venda 

2. Público Alvo 

3. Planograma/ Espaço 

4. Definir Objetivos e Metas 

5. Composto de Merchandising 

6. Investimentos 

 

O Quadro 2, revela que há um planejamento para o desenvolver das 

ações de merchandising nas lojas da Claro, que não se pode fazer qualquer tipo de 

ação sem mensurar o possível resultado, pois nem sempre uma loja cheia significa 

um fluxo de vendas ótimo.  

 

QUESTÃO 2 

LEVANTAMENTO ENTREVISTADO RESPOSTA 

2. Vocês utilizam alguma métrica 

para mensurar os resultados das 

ações de merchandising? Você 

entende que alguma ação tem mais 

efetividade do que outras? Qual 

seria? Por que? 

Gerente de loja  Sim, diversas métricas são utilizadas 

para mensurar, desde custos das 

ações, forma de atuação, público-alvo, 

resultado esperado, etc. Algumas ações 

de merchandising geram resultados 

tangíveis em menor prazo, outras geram 

mais resultados, seja de vendas ou de 

fluxo de loja em um prazo maior, 

mensurar isso depende de diversos 

fatores e são determinados pela Matriz 

e monitorados por mim e nossos 

analistas. Exemplo, uma ação de 

“panfletagem + coffe + locução” pode 

me gerar fluxo de loja, mas não 

necessariamente significar aumento de 

sell out.   

Quadro 2 – Entrevista com gerente da empresa, Questão 2. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 



RIBEIRO, P.O.F.;ALMEIDA,T.D.;RODRIGUES,T.M.S.;MARTINS, R.S.. Os impactos das ações de ... 

137 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VIII. Número 2. Ano 4 – 2017/2 - ISSN 2358-6079 

 Conforme informações expressas no Quadro 3, verifica-se que o 

atendimento é um ato importantíssimo dentro da loja, pois um cliente bem atendido 

ele sai satisfeito e automaticamente ele indica a loja para outras pessoas. Como 

afirmou Kotler (2010) ao conquistar um cliente, mantenha com ele um bom 

relacionamento. 

 

QUESTÃO 3 

LEVANTAMENTO ENTREVISTADO RESPOSTA 

3. Vocês costumam ter clientes 

novos após essas ações de 

merchandising? Esses clientes 

trazem novos clientes? 

Gerente de loja  Todas as ações de alguma forma  

geram resultados, claro que algumas 

geram resultados além ou aquém do 

esperado. Trazer clientes para a loja 

não necessariamente significa 

rentabilidade, aumento do Ticket Médio 

ou mesmo upgrade de Planos e 

aparelhos. Os clientes que vem a loja 

precisam ser muito bem atendidos para 

que gere satisfação necessária e tão 

almejada, que sim, pode significar 

recomendação e aumento de prospects 

e outros tipos de clientes. 

Quadro 3 – Entrevista com gerente da empresa, Questão 3. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Analisando os resultados do Quadro 4, pode-se observar que os 

clientes esperam datas comemorativas, com um desejo de conseguir melhores planos 

e aparelhos de telefones, com a expectativa de um plano de internet melhor. 

QUESTÃO 4 

LEVANTAMENTO ENTREVISTADO RESPOSTA 

4. Seus clientes comentam sobre 

as ações? Qual a principal ação, 

aquela que não pode faltar? 

Gerente de loja  As ações de operadoras são mais 

esperadas em sazonalidades ou 

quando alguma operadora lança um 

produto que chama muito a atenção. 

Sempre próximo as datas 

comemorativas há uma expectativa dos 

nossos clientes como também dos 

clientes de outras operadoras em torno 

do que será disponibilizado (planos e 

aparelhos). Na realidade da minha 

região e do público que eu atendo, não 

pode faltar ações que divulguem novos 

aparelhos e de planos que envolvam 

oferta de internet com custo menor. Por 

isso tentamos sempre oferecer melhor 
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condição de aquisição do aparelho mais 

moderno, juntamente com uma oferta 

melhor de internet.  

Quadro 4 – Entrevista com gerente da empresa, Questão 4. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Na análise de perguntas fechadas fez-se gráficos para facilitar a 

visualização dos resultados. Para começar o questionamento, buscou saber se as 

pessoas conhecem, sabem o que é merchandising e apenas 65% dos entrevistados 

confirmaram saber do que se trata, conforme a resposta apenas essas pessoas 

continuam o questionamento (gráfico 1). 

Na segunda questão verificou-se que 100% das pessoas abordadas 

compram quando são expostas a uma ação de merchandising. O que leva as 

empresas a buscarem mais ações no decorrer do ano, pois quanto mais clientes 

atraidos, maior é o número de vendas nas lojas. 

Já na terceira questão foi questionado se as pessoas gastam mais, 

quando se deparam por ações de merchandising que lhes despertam a atenção, e 

diferente da questão anterior, apenas 62% das pessoas abordadas confirmou gastar 

mais (gráfico 2). 

 

  

Gráfico 1: Conhecimento sobre merchandising 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017  

Gráfico 2: Gastos nas ações de merchandising 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017  

 

A questão quatro buscou perceber se as operadoras de telefonia que 

fazem ações de merchandising são percebidas pelos clientes, e 54% deles percebem 

sim essas ações que as operadoras fazem. 

 

65%

35%

SIM NÃO

62%

38%

SIM NÃO
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Gráfico 4: Ações de merchandising feitas por operadoras telefônicas.   
Fonte: Dados da pesquisa, 2017   

 

Foi feito um levantamento para saber qual das operadoras mais foram 

lembradas pelos clientes, segue comparativo através do gráfico 5. De acordo com 

Casas (2004) o varejista deve conhecer os serviços prestados ou não pelos principais 

concorrentes para procurar superá-los, e a Claro se manteve em destaque das demais 

operadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%

46%

SIM NÃO

43%

29%

14%

14%

CLARO VIVO OI TIM
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Gráfico 5: Operadoras lembradas por ações de merchandising. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

 

 

 Na última questão, buscou saber se os clientes acham que 

quando as empresas investem nessas ações de merchandising ela tem um retorno 

imediato ou não. E 62% das pessoas abordadas, acreditaram que a empresa tem sim 

esse retorno assim que concluem as ações.  

 

 

Gráfico 6: Retorno das ações de merchandising. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017   

 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa mostrou que a Claro segue um calendário oficial anual 

de ações de merchandising, mas os gerentes de lojas também podem propor ações 

de acordo com a demanda para cada loja. E como toda ação, na Claro não é 

diferente, elas passam por uma análise de resultados para saber se teve o efeito 

esperado, pois tem um gasto para que as ações ocorram e se espera resultado. 

A Claro mantém ações sazonais, que ocorrem nas principais datas 

comemorativas do ano, mas no restante dos meses que não tem data comemorativa 

62%

38%

SIM NÃO
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o gerente tem o poder de criar alguma ação, campanha que atrai público para dentro 

da loja. 

 

 

Como foi mostrada em questionário com clientes, a Claro mantém 

destaque em ações de merchandising que são lembradas por clientes, 43% dos 

clientes lembraram-se da operadora. O que mostra que está dando resultado às 

ações de merchandising elaboradas pela operadora de telefonia.  

A maior parte dos clientes abordados falaram que, uma ação de 

merchandising bem elaborada atrai a atenção deles, como também desperta o desejo 

de compra, relataram que várias vezes saiam de casa sem desejo de compras e 

voltavam cheios de sacolas.  

Foram apontadas, também, clientes que nem sabiam o que é ação de 

merchandising, em conversa após a conclusão do questionário que foi aplicado pela 

aluna responsável por esse artigo, notou- se que as pessoas não sabiam o nome 

técnico, mas após explicação viram que sabiam sim do que se trata. 

Portanto, para que o objetivo seja alcançado é proposto que a 

empresa continue com ações de merchandising bem elaboradas, tais como: 

panfletagem em cancela de Shopping, carro de som nas proximidades do mesmo... 

Sendo que elas podem trazer retorno, a curto e longo prazo para a empresa. 
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A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO USUARIO DE CRACK 

 
THE COMPULSORY INTERVENTION OF CRACK USER 
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RESUMO 
O trabalho em comento vem analisar a internação compulsória, involuntária do 
dependente químico usuário de crack, a fim, de oferecer aos dependentes mesmo 
contra sua vontade uma melhoria de vida, a sua desintoxicação necessária para que 
possam ser resgatados pela sociedade, proporcionar a eles a sua reinserção social 
garantindo assim a sua dignidade, assegurando-lhes o que vem descrito na Carta 
Magna, em especial a saúde, a vida para que aja a valorização e permanência da 
dignidade da pessoa humana. Não podendo haver qualquer internação coletiva e sim 
individualizada pois somente assim o efeito almejado poderá acontecer nesta 
internação involuntária o resgate da pessoa. 
Palavras-chave: Psiquiátrica. Involuntária. Infrator. Formalidades.  Individualizada. 
 

ABSTRACT 
The work in commented is to analyze the compulsory, involuntary hospitalization of the 
dependent chemical user of crack, in order to offer the addicts even against their will 
an improvement of life, their necessary detoxification so that they can be rescued by 
society, provide them with Their social reinsertion thus guaranteeing their dignity, 
assuring them what is described in the Magna Carta, especially health, life so that it 
acts the valorization and permanence of the dignity of the human person. There cannot 
be any collective hospitalization but individualized because only then the desired effect 
can happen in this involuntary hospitalization the person's rescue. 
Key words: Psychiatric. involuntary. Offender. Formalities Individualized. 
 
1 INTRODUÇÃO  
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A Internação Compulsória para o usuário de crack é aplicada para 

aquele que ingere esta substância entorpecente alucinógena e afim de maneira 

desregrada, sem qualquer tipo de controle e para isso é necessária uma determinação 

judicial, pois o cidadão terá privado sua liberdade e locomoção a partir da sua 

internação impositiva, pois a único intensão é resguardar o maior bem jurídico, a vida 

(COSTA 2016).  

Antes da Lei 10.216/01 não havia previsão de tratamento imposta 

para os dependentes químicos usuários de crack, contudo as classes mais baixas que 

foram agraciadas com a vigência desta lei, pois noutras classes sociais os familiares 

internam seus familiares compulsoriamente mesmo antes da referida lei federal 

(COSTA, 2016). 

Anterior ao século XX o uso excessivo de substâncias entorpecentes 

alucinógenas e afins nem sempre eram consideradas de fato como dependência 

química (COSTA 2016). 

Pois aqueles que faziam uso em excesso passavam a ser 

marginalizados por sua conduta e não tratados como doentes sendo ainda excluídos 

por sua comunidade ficando a margem de todos. 

Após o início do século XX está situação deplorável passou a ser vista 

como dependência química combatida com tratamento médico especializado, 

considerada como uma síndrome, necessitando de tratamento tal como as demais 

doenças ora indicadas pelo Conselho Internacional de Doenças (BORGES, 2014).  

Para entender esta excepcionalidade a internação involuntária deve 

se pesar as a situação que se encontra o usuário o seu estado psíquico e físico e a 

sociedade como um todo ao permitir a reiteração destas tipicidades de condutas, pois 

este doente advêm da própria sociedade ora todos incursos (BORGES, 2014). 

A Lei nº 10.216 de 2001 dispõe da proteção de pessoas com 

necessidades especiais, determina os tipos de internação que o indivíduo está sujeito 

e em quais circunstâncias elas podem acontecer. Assim quanto as pessoas 

portadoras de transtornos mentais. O artigo 9º Diz que:  

 
O artigo 9º da lei 10.216/01 estabelece a possibilidade da internação 
compulsória, sendo esta sempre determinada pelo juiz competente, depois 
de pedido formal, feito por um médico, atestando que a pessoa não tem 
domínio sobre a sua condição psicológica e física. 
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Em decorrência da pesquisa é importante fazer uma reflexão sobre 

como a internação compulsória de usuários de crack ocorre sob a visão da dignidade 

do cidadão, e como acontece essa relativização nas vias legais, levando em 

consideração a forma que a sociedade e o poder público estão tratando estas 

pessoas. 

A dependência química é uma condição orgânica que nasce da 

utilização constante de certas drogas psicoativas, sejam elas lícitas ou não, sendo 

esta diferente do vicio que leva o usuário ao consumo excessivo e compulsivo da 

droga, gerando uma conexão psíquica mais profunda, uma ligação patológica com as 

substâncias utilizadas. 

Destarte a importância do tema dependência química em meio a um 

contexto de saúde pública, em um colapso social em que vivemos a presente 

discussão ganha cada vez mais força no âmbito jurídico em um cenário político social, 

observando o óbice da conexão saúde pública e o cidadão (CID F-10 Á F-19, OMS). 

Analisar a viabilidade para a internação impositiva face a pessoas que 

utilizam de substancias entorpecentes de forma desregrada, com isso a análise deve 

se estender a qualidade de vida após o mencionado tratamento mesmo contra a 

vontade do cidadão usuário de crack, não esquecendo de mencionar que esta medida 

priva a liberdade do ser humano garantida na Constituição Federal de 1988. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A investigação científica depende de um conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam atingidos: os métodos científicos 

ora aqui empregados. Método científico é o conjunto de processos ou operações 

mentais que foram empregadas na investigação. É a linha de raciocínio adotada no 

processo de pesquisa (PRODANOV, 2013). 

Para isso uma análise metodológica é necessária quanto o 

desenvolvimento da metodologia por um todo, onde se pode notar que a forma de 

pensar para chegar à natureza de determinado problema, quer seja para estudá-lo ou 

explicá-lo. 

A Pesquisa é o modo científico para obter conhecimento da realidade 

empírica tudo que existe e pode ser conhecido pela experiência (PRODANOV, 2013). 



SILVA, M.M.R.;PERLA, G.C.S.;AMORIM, E.R.;DUNCK, D.A.C.;MIRANDA, R.F.. A internação... 

 

145 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VIII. Número 2. Ano 4 – 2017/2 - ISSN 2358-6079 

Na análise do método científico, a explicação científica é “inventada” 

pelo pesquisador em um nível teórico e, posteriormente, submetida a testes de 

falseabilidade, com o intuito de atribuir-lhe valores de verdade fatual. Segundo Köche 

(2013, p. 115), “evidencia-se, também, que essa tarefa é um contínuo deslocar-se 

entre os níveis racionais (abstratos) e empíricos (observacionais).”  

A linguagem científica deve ser específica e delimitada. Ela tenta 

representar a realidade através de uma simbologia que deverá ser o máximo possível 

exata, sensível e consensual (intersubjetiva) e representar o mais exatamente 

possível os fenômenos da realidade. Todo o conceito possui uma intenção e uma 

extensão. A intenção expressa as propriedades, as características que esse conceito 

diz representar. A extensão indica o conjunto de elementos reais que esse conceito 

designa (PRODANOV, 2013). 

A ciência proporciona a conceptualização da realidade. Os conceitos 

com que ela opera se chamam construtos. Os construtos são adotados ou inventados 

conscientemente com um significado específico. Conceitos e construtos significam 

quase a mesma coisa. A diferença está em que o construto possui um significado 

construído intencionalmente a partir de um marco teórico, devendo ser definido de tal 

forma que permita ser delimitado, traduzido em proposições particulares observáveis 

e mensuráveis (KERLINGER, 1980, p. 42). Os construtos são uma construção lógica 

de um conjunto de propriedades aplicáveis a elementos reais, que distingue o que 

inclui e o que exclui como intenção e extensão, fundamentado no consenso dos 

pesquisadores. 

Conforme ilustrado por essa afirmação, considera-se que a 

metodologia de um trabalho ou pesquisa científica sempre deve ser apropriada ao 

objeto de estudo, oferecendo elementos teóricos para a análise, além de ser 

operacionalmente exequível. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

No Brasil, uma série de estudos epidemiológicos realizados nos 

últimos anos, mostrou que o início do consumo de álcool, cigarro e outras drogas 

ocorrem predominantemente durante a adolescência (LARANJEIRA, 2015). 

Pensar em combater uma situação excepcional com até mesmo a 

privação de direito garantidos na Constituição Federal, o direito de ir e vir e fator que 
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merece ser discutido, pois seres humanos são impedidos de serem os responsáveis 

por suas decisões e vidas quando internados impositivamente, para se chegar a esta 

situação inúmeros acontecimentos delituosos de cunho de irresponsabilidades, 

criminosos com cerceamento da liberdade por ação penal incondicionada são fatores 

que merecem guarida enquanto homens em sociedade (SARLET, 2014). 

Definido como doença a dependência química exime o homem em 

agir de forma sóbria e esperada, tanto que no ordenamento jurídico há a 

imputabilidade quando o indivíduo sabe distinguir o que fez quanto a inimputabilidade 

parcial ou total quando o ser humano não tem total domínio das atitudes que fez e do 

resultado gerado a partir desta excepcionalidade (SARLET, 2014) 

Para tanto quando não se tem o domínio de todas as ações a de se 

convir que o resgate da situação antes comum a imputabilidade o Estado tem sua 

responsabilização o qual não consegue evitar a utilização em excesso de substancias 

que levam o homem a deixar de ter completo discernimento de todos os seus atos. 

Políticas pública é a arma para o combate já que o congresso nacional quando incide 

no tema desqualifica o usuário quanto ao cometimento de crime, fator antes inibidor 

deste consumo desregrado (BORGES, 2014) 

Homens, mulheres, crianças e até idosos dividem o espaço para o 

consumo deste mal desregrado e o Estado deixar apenas os órgãos que trabalham 

com a psique, o resgate social do indivíduo fazerem o seu trabalho, restará ao 

indivíduo não usuário de drogas uma árdua e longa jornada quanto ao combate desta 

situação inaceitável (BORGES, 2014) 

Assim a internação compulsória para o usuário de crack 

aparentemente está lado a lado com o abuso, com a violação da Constituição Federal, 

porém qual inimputável tem real discernimento das coisas que pratica? Assim este 

mal, a privação da liberdade por algum tempo, pode ser a arma de grosso calibre para 

o resgate do homem que se encontra em estado lastimável, dependência química 

(SARLET, 2013) 

 

3.1 O que é Crack 

 

O crack é a cocaína na forma de cristal. A cocaína geralmente é obtida 

na forma de pó. O crack é obtido em blocos sólidos ou cristais de cores diferentes 

como: amarelo, rosa-claro ou branco. 
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O crack, a forma mais potente da cocaína, é também o mais arriscado. 

É muito mais forte e mais potente que a cocaína comum (PORTAL MINISTERIO DA 

SAÚDE). 

 

3.2 O usuário de Crack 

 

Usuário dependente de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS)  é aquele que vive pela droga e para a droga, quase que exclusivamente. Como 

consequência, rompe os seus vínculos sociais, o que provoca isolamento e 

marginalização, acompanhados eventualmente de decadência física e moral. 

Há um perfil abrangente dos usuários de crack ou similares do país 

que usam tais drogas em cenas de uso públicas abertas. De modo geral, temos que 

os usuários de crack ou similares são, em sua maioria, homens, jovens, pouco 

escolarizados, que vivem em situação de rua, e que não tem emprego, renda fixa. 

Sendo assim, apresentam-se como um grupo bastante vulnerável socialmente 

(PORTAL MINISTERIO DA SAÚDE). 

 

3.3 Dependência Química e Substância Química 

 

Há tratamento, para que isso aconteça, além do conhecimento 

específico nesta área, é necessário que o profissional da área da saúde compreenda 

acerca dos possíveis prejuízo de cada substancia no organismo, isto é, o processo 

farmacológico. Para cada droga há uma ação no organismo, e os sítios cerebrais de 

ação determinarão os efeitos e prejuízos sentidos pela pessoa. Assim, o uso de 

qualquer droga causa alterações físicas, comportamentais e psicossociais que 

ocasionam mudanças significativas na vida do usuário.  

Em todo mundo a dependência química é considerada um mal 

crônico. A dependência pode ser gerada por muitos fatores, emocionais, sociais o qual 

pode levar o indivíduo ao uso e dependência desregrada. A Organização mundial de 

Saúde (OMS) por meio da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), define a dependência como um conjunto 

de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após o 

uso repetido de determinada substância.  
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Com isso haverá a sua exclusão do convívio social devendo então 

encontrar formas para a reinclusão social (PORTAL MINISTERIO DA SAÚDE). 

 

3.4 A Lei 10.216/01 e a internação compulsória 

 

De acordo com a pesquisa desenvolvida pelo Advogado e Professor 

Universitário Renato Lopes Costa o qual publicou artigo científico com o Tema 

Internação compulsória de Dependentes Químicos, a internação compulsória tem 

pontos vulneráveis que são utilizados por pessoas que não concordam com essa 

proposta (COSTA, 2016). 

No Brasil o combate a este mal crônico não recebe a devida 

importância em comparação com outros Países, pois a prevenção poderia ser a 

grande mestra para se evitar o máximo que é a internação contra a vontade, e, valor 

necessário ainda se encontra longe de existir pois não é o Ministério da Saúde o 

responsável por campanhas, políticas e o combate desta doença silenciosa e sim a 

Secretaria nacional de combate as drogas o Senad a qual deveria utilizar de 

subordinação ou parceria junto ao Ministério da saúde já que o uso excessivo de 

substancias impactantes e entorpecentes é um caso de saúde, uma doença. (COSTA, 

2016). 

 

3.5 Tratamento da internação compulsória 

 

A internação compulsória existe a muitos anos, tendo como base os 

próprios dependentes químicos dos quais os familiares pertencentes a classes sociais 

com maior poder econômico já utilizam do mecanismo para tratamento de seus entes, 

porém as classes mais baixas não dispões de verbas para este tipo de tratamento, ou 

seja, é a realidade da maioria da população do Brasil, a qual, tem a mesma facilidade 

em adquirir, utilizar substancias entorpecentes como qualquer outra classe social 

(COSTA, 2016). 

Em recente pesquisa encomendada pela Secretaria Nacional de 

Políticas Sobre Drogas (Senad) à Fiocruz, constatou-se que os números de usuários 

de crack são consideravelmente elevados nas regiões mais populosas do país. 

Segundo esta pesquisa: 
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Contudo, em números absolutos, o número de usuários de crack e/ou 
similares nas capitais do Sudeste é mais elevado do que nas capitais da 
região Norte (aproximadamente 115 mil vs. 35 mil usuários), por aquela ter 
maior tamanho populacional. As capitais da região Nordeste, ainda que 
estatisticamente apresentem proporções similares de uso frente às capitais 
da região Sul, foram as que apresentaram o maior quantitativo de usuários 
de crack e/ou similares, quando considerado o uso forma regular dessa 
droga: cerca de 150 mil pessoas (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2017). 

 

 

Internação esta não prevista em nossa constituição federal, porém a 

reiteração e uso contínuo destas substancias entorpecentes alucinógenas e afins 

tendem a destruir o maior bem jurídico, este sim previsto na CF de 88. A vida.  

 

3.6 A imposição compulsória 

 

Com intuito de corrigir esta síndrome, tratamentos neste sentido a 

internação compulsória para os dependentes de crack, tenderam a ser impositivos, 

como a medida de internação voluntária, para aquele que sofre de transtorno mental, 

psíquico em razão do uso excessivo de drogas, visando a tentativa da melhoria de 

vida e sobrevida às pessoas em dependência (SARLET, 2013) 

A facilidade para a aquisição desse mal é um dos fatores que tende a 

ser discutido quanto ao combate, a facilidade da aquisição destes produtos é notória 

em nossa sociedade, havendo assim um crescimento consubstancial de pessoas 

nesta situação trágica de dependência química compulsiva, assim defende Sarlet: 

Embora haja obrigação precípua do poder público para a efetivação do 
direito, há de se reconhecer que a saúde gera um correspondente dever de 
respeito aos particulares, uma vez que igualmente estão vinculados na 
condição de destinatários da norma de direitos fundamentas. Razão pelo qual 
se tutela a integridade física, vida e dignidade pessoal. (SARLET, 2013) 

 

3.7 Dever do Estado 

 

A sobrevivência do dependente químico é também responsabilidade 

do Estado. Não podendo se esquivar que para que aconteça esta internação 

compulsória deverá haver o preenchimento de requisitos dentre eles a determinação 

judicial, muitos requisitos deverão ser observados pelo magistrado, para que só então 

ocorra a ordem judicial para a internação compulsória.  

Cabe ao juiz determiná-la. Segundo Santoro Filho: 
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Pode ser postulada dos poderes públicos – Estado e Município – em 
demanda judicial, detendo legitimidade, para tanto, independentemente de 
decretação de interdição do internado (…) ou mesmo Ministério Público 

(SANTORO, 2013, p. 42). 
 
 

É necessário que se prove que o indivíduo não consegue responde 

pelos seus próprios atos, mediante analise do poder judiciário, pois poderá ferir 

princípio da liberdade, um direto fundamental do ser humano. 

 

3.8 Inconstitucionalidade e Arbitrariedade 
 

A forma que atualmente vem sendo promovidas as internações 

compulsórias é inconstitucional e arbitraria não há legitimidade na autuação do ente 

estatal em restringir o direito ambulatorial dos dependentes utilizando a lei n. 

10.216/01. 

Assim a utilização da Lei n.10.216/01, de forma analógica, para 

promover a internação denominação de estimulante no Sistema Nervoso Central. 

Finalmente, há um terceiro grupo, constituído por aquelas drogas que agem 

modificando qualitativamente a atividade do nosso celebro; não se trata, portanto, de 

mudanças qualitativas como de aumentar ou diminuir a atividade cerebral.  

 

3.9 Dignidade Humana 
 

É o direito em que a pessoa exercer de forma plena os direitos 

relativos e necessários a vida humana, um destes direitos é liberdade de se 

locomover. Ocorrendo a internação compulsória a liberdade de locomoção é retirada 

por isso é necessário atender os requisitos exigidos pela Lei n.10.216/01. Há caso que 

a justiça autoriza, em conformidade com a jurisprudência do STJ abaixo:  

 

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1506224 RS 2014/0319024-7 (STJ) 
Data de publicação: 06/04/2015 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ESPECIAL. LEI 
11.520/2007. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E ISOLAMENTO. 
HANSENÍASE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 
SÚMULA 7/STJ. 1. A Lei 11.520/2007 dispõe sobre a concessão de pensão 
especial às pessoas atingidas por hanseníase em razão 
de internação compulsória e segregatória em hospital de demartologia 
sanitária. 2. No caso dos autos, não ficou demonstrado que a parte autora 
preenche os requisitos necessários à concessão do benefício previsto no art. 
1º da Lei 11.520/2007, pois não foi comprovada a internação e o 
isolamento compulsórios. Desse modo, verifica-se que a análise da 

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/179455485/recurso-especial-resp-1506224-rs-2014-0319024-7
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controvérsia demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável 
no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 
de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. No que tange 
ao dissídio jurisprudencial, o STJ entende que o óbice da Súmula 7/STJ 
impede o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo 
constitucional. 4. Recurso Especial não conhecido. 
TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70064802184 RS (TJ-RS) 
Data de publicação: 06/10/2015 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO 
E INTERNAÇÃOCOMPULSÓRIA. TRATAMENTO CONTRA 
ALCOOLISMO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. NECESSIDADE 
DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO PROVIDO. (Agravo de 
Instrumento Nº 70064802184, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/09/2015). 
STJ - HABEAS CORPUS HC 169172 SP 2010/0067246-5 (STJ) 
Data de publicação: 05/02/2014 
Ementa: HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA 
COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE 
DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216 /2001 - 
EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A 
RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA 
DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS 1. 
A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente 
adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da 
própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, 
para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a 
necessidade de tal medida. 2. A interdição civil 
com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias 
inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216 /2001 quanto 
no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a 
imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que 
a internação do paciente está lastreada em laudos médicos. 3. Diante do 
quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas instâncias 
inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, seria pretender que 
o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o 
direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida. 4. O 
art. 4º da Lei n. 10.216 /2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas 
modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se 
mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, 
dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver 
demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a 
situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-
hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão 
impugnado. 5. É cediço não caber na angusta via do habeas corpus, em razão 
de seu rito célere e desprovido de dilação probatória, exame aprofundado de 
prova no intuito. 
 

 
É o valor supremo que agrega em torno de si os direitos e garantias 

fundamentais, que faz com que impera a justiça social. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A internação compulsória é uma situação excepcional e extraordinária 

pois ela aparentemente fere princípios constitucionais em nosso meio, o direito de ir e 

http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/240340692/agravo-de-instrumento-ai-70064802184-rs
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24876561/habeas-corpus-hc-169172-sp-2010-0067246-5-stj
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vir mas defende também a dignidade da pessoa humana, enquanto doente, 

dependente químico a pessoa se torna parcialmente ou integralmente incapaz e com 

isso o seu poder de discernimento fica prejudicado, o seu entendimento quanto a 

preservação de sua vida deixa de existir dependendo da situação em que este doente 

se encontra. 

Nada mais eficaz que o Estado assumir as rédeas nesta árdua jornada 

e trazer para si a responsabilidade de manter vivo seus protegidos, o cidadão. 

Políticas públicas para o combate do uso excessivo de substancia entorpecentes 

alucinógenas e afins, estão longe de serem tratadas como realmente deveriam pois 

no Brasil é lícito o uso de muitas substancias entorpecentes entre elas o álcool, mal 

dos anos 70, 80 e 90 em companhia com o cigarro, atualmente substancias mais fortes 

e destruidoras fazem parte do cotidiano da sociedade. 

E nada mais eficaz que utilizar da internação impositiva, compulsória 

para retirar do convívio social indivíduos que necessitam de ajuda contínua. Pais, 

mães, irmãos sofrem com esse mal enraizado em grande parte das famílias brasileiras 

e o braço do Estado ao trazer para si a responsabilidade é uma forma para a vida em 

sociedade. 

A privação da Liberdade no momento atual é causa forte para o 

combate ao uso abusivo de substancias entorpecentes ilegais, neste contexto o crack, 

não há uma unidade nos estados da federação para a acomodação destas pessoas 

em voga, e, com isso a diversidade ajuda no surgimento de ideais para um combate 

sério, real e necessário neste Estado Democrático de Direito. 
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BENEFÍCIOS E DIREITOS DO COLABORADOR PREMIADO 

 
BENEFITS AND RIGHTS OF THE AWARDED COLLABORATOR 
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Resumo: 

A presente pesquisa analisa o instituto da colaboração premiada a partir da verificação 

da Lei nº 12.850/2013 – Lei das Organizações Criminosas – e da aplicação desta, 

quando da concessão de benefícios legais e de direitos protetivos ao colaborador. A 

colaboração premiada é um meio que tem o Estado para investigar e levantar provas 

sobre crimes praticados especialmente por organizações criminosas. Neste um dos 

coautores voluntariamente auxilia a justiça fornecendo nomes, modo de operação e 

crimes praticados pela organização criminosa, recebendo em troca prêmios 

(benefícios legais), que lhe são concedidos conforme a efetividade das informações 

por este prestadas. Direitos são garantidos ao colaborador, estes direitos visam a 

preservação da integridade física e mental do colaborador, de modo a evitar que este 

sofra qualquer coação ou ameaça que possa prejudicar o andamento das 

investigações e o fornecimento de dados durante o transcorrer do processo criminal. 

A pesquisa se utiliza do método indutivo. Tem no levantamento bibliográfico sua fonte 

de embasamento, através da analise da legislação específica, da jurisprudência e de 

doutrina específica sobre o tema. É  fundamental conhecer a colaboração premiada, 

importância desta para a persecução penal e a forma de aplicação de benefícios e de 

medidas protetivas ao colaborador. 

Palavras-chave: Colaboração Premiada. Benefícios. Direitos. 

 

Abstract 

The present study analyzes the award winning collaboration institute based on the 

verification of Law nº 12.850 / 2013 - Law of Criminal Organizations - and of its 

application, when granting legal benefits and protective rights to the employee. The 

                                                           
36 Graduado em Direito. 
37 Docente na Faclions. 
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award-winning collaboration is a means for the State to investigate and raise evidence 

on crimes committed especially by criminal organizations. In this one of the co-authors 

voluntarily assists the justice by providing names, mode of operation and crimes 

practiced by the criminal organization, receiving in return prizes (legal benefits), that 

are granted to him according to the effectiveness of the information provided by him. 

Rights are guaranteed to the employee, these rights are aimed at preserving the 

physical and mental integrity of the employee, in order to avoid that the employee 

undergoes any coercion or threat that could harm the progress of the investigations 

and the provision of data during the course of the criminal process. The research uses 

the inductive method. It has in the bibliographic survey its source of foundation, through 

the analysis of specific legislation, jurisprudence and specific doctrine on the subject. 

It is essential to know the award-winning collaboration, its importance for criminal 

prosecution and the way of applying benefits and protective measures to the 

employee. 

Keywords: Award Winning Collaboration. Benefits. Rights. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A colaboração premiada é um instituto previsto em lei, utilizado para 

auxiliar o Estado na busca da autoria no levantamento de provas em crimes de grande 

complexidade, oferecendo benefícios e garantido direitos para aqueles autores de 

menor participação que ajudarem as investigações, em especial aqueles crimes 

praticados por organizações criminosas (MOSSIN & MOSSIN, 2016).  

Segundo relata o doutrinador Silva (2015, p.53): 

A colaboração premiada, também denominada de cooperação processual 
(processo cooperativo), ocorre quando o acusado, ainda na fase de 
investigação criminal, além de confessar seus crimes para as autoridades, 
evita que outras infrações venham a se consumar (colaboração preventiva), 
assim como auxilia concretamente a polícia na sua atividade de recolher 
provas contra os demais coautores, possibilitando suas prisões (colaboração 
repressiva). Incide, portanto, sobre o desenvolvimento das investigações e o 
resultado do processo. 
 

Sancionada no ano de 2013, a Lei nº 12.850 – Lei das Organizações 

Criminosas – revogou os dispositivos da Lei nº 9.034/1995, antiga lei que trava dos 

crimes referentes às Organizações Criminosas. Esta revogação foi necessária, pois a 

antiga legislação trazia alguns dispositivos ineficazes e outros que não eram bem 

claros, como no tocante a sua aplicabilidade ou no que se referia ao conceito do que 

era uma organização criminosa para esta lei, sendo definido este conceito somente 

com a publicação da nova Lei das Organizações Criminosas (GRECO FILHO, 2014). 
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Sendo assim, Nucci (2015) nota que a atual Lei das Organizações 

Criminosas foi um importante avanço no tocante a aplicabilidade e a eficácia da 

legislação, pois além de definir o que é uma Organização Criminosa, esta ainda cria 

novos mecanismos de investigação e novos meios de produção de provas, dentre 

estes se destaca a Colaboração Premiada, que além de fornecer elementos para a 

materialização das provas, ainda estabelece mecanismos de proteção e garantias dos 

direitos dos coautores que auxiliarem de forma efetiva com as investigações dos 

crimes praticados pelas Organizações Criminosas. 

Para Lima (2016) os benefícios concedidos ao colaborador além de 

terem expressivo valor jurídico, são ainda considerados como um incentivo legal para 

que os coatores com menor participação no delito possam auxiliar nas investigações 

e no processo penal.  

Este é um meio eficaz que é colocado à disposição do Estado para 

que seja utilizado em investigações complexas, como nos casos dos crimes de 

colarinho branco praticados por organizações criminosas, de modo que estes tenham 

um desenrolar mais ágil, permitindo assim que os bens desviados do Estado sejam 

localizados mais rapidamente, evitando com isso um prejuízo maior a sociedade, que 

é a grande prejudicada pelos desvios ocorridos pelas ações destes grupos 

organizados (MOSSIN & MOSSIN, 2016). 

Os direitos garantidos ao colaborador são voltados para a 

preservação da integridade deste colaborador e para eficácia da Colaboração 

Premiada, pois além de serem relevantes para o curso do processo penal, os direitos 

do colaborador visam garantir também que este tenha a proteção adequada para 

continuar a auxiliar nas investigações sem sofrer interferências externas e ameaças 

que possam conturbar o decorrer do acordo de Colaboração Premiada (SILVA, 2015). 

De acordo com Nucci (2015) os benefícios e direitos concedidos ao 

colaborador garantem a proteção da integridade do colaborador e é também um 

grande meio de incentivar os coautores a auxiliar a Justiça, tendo em troca prêmios 

voltados a garantia de sua proteção e a facilitar o seu acesso à liberdade. 

É importante ressaltar que a concessão dos benéficos estabelecidos 

por esta lei não dependem somente da aceitação do colaborador em auxiliar os órgãos 
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investigativos de forma voluntária, é necessário ainda que esta colaboração resulte 

em frutos, que seja efetiva, assim como leciona Silva (2015, p. 58): 

“A efetividade da colaboração, consiste no dever de colaborar de forma 
permanente com as autoridades, colocando-se integralmente à sua 
disposição para a elucidação dos fatos investigados. Isso implica a 
necessidade de comparecer perante a autoridade policial ou judicial todas as 
vezes que for solicitada a sua presença, ou ainda acompanhar atos de 
diligência, quando necessário”. 

Outro requisito é que a colaboração seja eficaz, que dessa sejam 

produzidos resultados válidos e positivos. Mas conforme ressalta Silva (2015, p. 59), 

estes não podem ser confundidos de modo algum com a efetividade das informações 

prestas, pois:  

É possível que o colaborador preste auxílio efetivo às autoridades, 
esclarecendo todos os fatos de seu conhecimento, atendendo a todas as 
notificações e participando das diligências necessárias para a apuração e 
crime, sem que, contudo, tal empenho possibilite os resultados exigidos pelo 
legislador.  

Sobre a concessão dos benefícios e das circunstâncias necessárias 

para que o colaborador disponha destes, o autor Greco Filho (2014, p.40) nos 

esclarece que: 

A colaboração e os efeitos, não geram automaticamente o direito ao benefício 
[...]. dependerão de avaliação de outras circunstâncias, [...], as mesmas 
circunstâncias serão levadas em conta pelo juiz ao dosar o benefício, o que 
ocorrerá na sentença de mérito. 

Apesar de ser visto na Lei das Organizações Criminosas alguns 

dispositivos vantajosos quanto aos prêmios concedidos ao colaborados e aos diversos 

direitos assegurados a este para garantir a sua proteção. Nucci (2015), reconhece que 

o maior direito do colaborador é ser mantido em estabelecimento prisional diverso dos 

demais integrantes da Organização Criminosa, isso com o intuito de evitar futuras 

retaliações por parte daqueles. 

Esta pesquisa objetiva fazer uma análise da Colaboração Premiada 

no que se refere aos aspectos dos benefícios e dos direitos concedidos ao 

colaborador. É essencial para que nesse processo se possam descrever quais os 

benefícios concedidos aos colaborados e quais as circunstâncias necessárias para 

que estes sejam concedidos àqueles colaboradores que já tenham sido sentenciados 

pelos delitos cometidos nas organizações criminosas, além de também ser importante 
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para se identificar e apontar quais os direitos garantidos para a proteção do 

colaborador e em que estes direitos consistem. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa faz o uso de métodos científicos para que o tema seja 

melhor compreendido. Pesquisa bibliográfica se fez muito importante para se 

desenvolver a pesquisa, pois do material analisado e da reflexão sobre estes se pode 

levantar saberes e apontar o modo pelo qual o instituto tema deste é aplicado no 

ordenamento jurídico nacional. 

Leciona o professor Gil (2010, p.29) em sua obra que: 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 
Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, 
como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 
científicos. […] bem como o material disponibilizado pela internet.  

Estudo teórico se baseia na análise específica da legislação e das 

jurisprudências sobre a concessão de prêmios (benefícios) ao Colaborador e de 

direitos voltados à proteção deste Colaborador, isso para se estabelecer um 

conhecimento acerca do tema. 

Os procedimentos metodológicos ocorreram sempre dentro dos limites 

dos objetivos propostos. Foi feito levantamento bibliográfico de acordo com estes 

objetivos, com o fim de se conceituar Colaboração Premiada e se levantar 

conhecimentos sobre os benefícios e direitos do Colaborador. 

A pesquisa se utiliza do método indutivo, “cuja aproximação dos 

fenômenos caminha geralmente para planos cada vez mais abrangentes, indo das 

constatações mais particulares às leis e teorias” (MARCONI & LAKATOS, 2011, p. 

110). 

Ocorreram estudos da legislação específica sobre o tema, além de 

análise das jurisprudências de nossos tribunais superiores e de acórdãos de nossos 

tribunais. Foram feitas ainda, a verificação da doutrina especifica, estudos de artigos 

publicados em revistas especializadas e publicações nos sítios dos tribunais e de 

publicações na grande rede sobre tema. 
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Gil (2010) ressalta que, a internet é hoje um dos mais importantes 

meios de busca de informações. Assim, a internet somada a todas fontes utilizadas 

nesta, são capazes de fornecer embasamento adequado para o desenvolvimento e 

conclusão desta pesquisa. 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

3.1 – COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

Batizada pela doutrina de Lei das Organizações Criminosas, a Lei nº 

12.850/2013, define o que é organização criminosa e dentre outros institutos, trata dos 

meios de produção de prova, em especial conceitua e estabelece parâmetros para a 

aplicação da Colaboração Premiada. 

A antiga legislação que tratava das organizações criminosas – Lei nº 

9.034/1995 – lei esta que era muito criticada pela doutrina, pois era omissa quanto à 

definição de organização criminosa e obscura em alguns aspectos, foi revogada pela 

Lei nº 12.850/2013, criada com o objetivo de ser mais precisa e mais clara que a Lei 

nº 9.034/1995, esta surge para sanar tal lacuna, estabelecer um conceito e instituir 

novos requisitos de aplicabilidade (GRECO FILHO, 2014).  

Antes de se conceituar o que é a Colaboração Premiada é importante 

saber o que é uma Organização Criminosa, pois este instituto em especial é aplicado 

à aqueles delitos praticados por estas entidades criminosas, torna-se então 

necessário conhecer a definição que a Lei nº 12.850/2013 traz em seu corpo, aqui 

expressa:  

Art. 1º, § 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) 
ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 
tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, 
ou que sejam de caráter transnacional. 

Em sua obra, ao tecer saberes sobre o tema, Nucci (2015, p. 12) 

define organização criminosa como sendo uma: 

associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de 
praticar infrações penais, devidamente estruturada e m organismo 
preestabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum 
de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus 
integrantes. 
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Após saber o que é uma organização criminosa, conhecer a definição 

do que é uma Colaboração Premiada torna-se mais viável, pois de modo geral, este 

é um meio de se desmantelar a estruturas daquelas entidades organizadas voltadas 

a prática de delitos. 

O conceito de colaboração premiada é trago pela doutrina, a exemplo 

disso temos a definição que é apresentada pelo doutrinador Lima (2016, p.1031) que 

define colaboração premiada como uma: 

Técnica especial de investigação por meio da qual o coautor e/ou partícipe 
da infração penal, além de confessar seu envolvimento no fato delituoso, 
fornece aos órgãos responsáveis pela persecução penal informações 
objetivamente eficazes para a consecução de um dos objetivos previstos em 
lei, recebendo, em contrapartida, determinado prêmio legal. 

De acordo com os ensinamentos de Nucci (2015) se entender que 

Colaboração Premiada é a prestação de auxílio, cooperação ou contribuição na qual 

o investigado ou acusado se vala para receber vantagem ou recompensa, admitindo 

a coautoria delitiva, revelando os outros participantes dos crimes e o funcionamento 

da organização, ampliando a cognição do Estado sobre as infrações penais e sua 

materialidade delitiva.   

Na prática vê-se que a colaboração premiada nada mais é do que um 

modo de beneficiar o colaborador que denunciar o esquema delituoso, de modo a 

indicar os outros coautores e aqueles partícipes da organização delituosa, além de 

indicar a destinação dos frutos colhidos com a empreitada criminosa do grupo 

organizado (MOSSIN & MOSSIN, 2016).   

Para que o acordo de Colaboração Premiada seja valido e tenha sua 

aplicação efetivada, alguns requisitos são necessários. Estes estão elencados no 

artigo 4º, § 1º da Lei nº 12.850/2013 e são respectivamente: voluntariedade do 

colaborador, efetividade da colaboração, eficácia das declarações e que as 

circunstâncias sejam favoráveis ao colaborador.  

Greco Filho (2014) observa que após todos estes requisitos serem 

cumpridos e sua valoração ser analisada pelo delegado de polícia ou pelo promotor 

de justiça, poderá então o Termo de colaboração ser homologado pelo juiz. 

 

3.2 – BENEFÍCIOS DO COLABORADOR 
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A Lei nº 12.850/2013 estabelece diversos prêmios que podem ser 

concedidos a aqueles coautores que tenham menor participação em delitos praticados 

em organização criminosa, estes, porém só serão concedidos caso a colaboração seja 

voluntária, efetiva e na medida de sua eficácia. 

O Artigo 4º caput da supracitada normativa estabelece alguns dos 

benefícios que poderão ser concedidos pelo juiz ao colaborador premiado, caso algum 

dos resultados esperados com a colaboração sejam alcançados. Dentre estes 

benefícios tragos no caput do artigo 4º temos: o perdão judicial, a redução em até 2/3 

da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos. 

Sobre o beneficio do perdão judicial o professor Lima (2016, p.1.050) 

expressa em sua obra o alcance deste prêmio, que segundo ele representa uma clara 

medida extintiva de punibilidade, de modo que assim é trago em sua obra:  

consequente extinção da punibilidade: nos exatos termos do art. 4º, § 2º, da 
Lei nº 12.850/13, considerando a relevância da colaboração prestada, o 
Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do 
inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer 
ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, 
ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, 
aplicando-se, no que couber, o art. 28 do CPP. 

A diminuição da pena em até 2/3 é muito criticada pela doutrina em 

geral. Para Nucci (2015) o Caput do artigo 4º da Lei 12.850/2013 ao estabelecer que 

o condenado poderá ter até 2/3 de sua pena reduzida, apresenta um sério erro 

normativo, pois este dispositivo não estabelece limites para a aplicação da lei e deixa 

nas mãos do julgador uma valoração que deverá ocorrer de forma subjetiva e 

conforme a vontade do julgador. 

Perante a clara omissão do legislador e da evidente necessidade de 

se estabelecer um controle sobre esta causa de diminuição em até 2/3 da pena, 

percebe-se que o critério mais adequado para se evitar prejuízos ao colaborador e 

que deve ser adotado pelo juiz é, analisar os níveis de colaboração prestados e a 

efetividade desta, observando sempre a relevância da colaboração para a elucidação 

da estrutura e do funcionamento da organização (MOSSIN & MOSSIN, 2016). 

De acordo com Lima (2016) a Lei nº 12.850/13 quando traz no Caput 

do artigo 4º a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 



SILVA J.M.;PERLA, G.C.S.;SANTOS,J.M.S.;MIRANDA, R.F.. Benefícios e direitos do colaborador... 

 

163 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VIII. Número 2. Ano 4 – 2017/2 - ISSN 2358-6079 

de direitos sem mencionar a adoção dos critérios expressos no artigo 44 do Código 

Penal, evidência a possibilidade de aplicar esta substituição sem observação da regra 

expressa no supracitado dispositivo da norma penal geral. Ele ainda completa 

mencionando que a valoração para esta substituição deverá ocorrer conforme a 

subjetividade e analise da colaboração pelo julgador do caso. 

Além dos prêmios que são definidos no artigo 4º da norma em 

discussão, percebe-se que outros benefícios também poderão ser concedidos àquele 

que colaborar com as investigações ou com o processo. Os demais prêmios estão 

dispersos pelo capítulo que trabalha a colaboração premiada na mencionada lei em 

estudo. 

A Lei nº 12.850/2013 expressa no § 3º do artigo 4º que durante o prazo 

de 6 meses poderão tanto o processo como o oferecimento da denúncia ser 

suspensos, sendo este considerado também um prêmio pela doutrina de Silva (2015), 

o qual relata que desta suspensão se culminará a suspensão do prazo prescricional 

consequentemente, isso até que sejam cumpridas as demais medidas referentes a 

colaboração. É importante mencionar que os 6 meses de suspensão poderão ser 

prorrogados por igual período, conforme diz o §3º do já mencionado artigo. 

Outro importante benefício ao colaborador é a possibilidade do não 

oferecimento da denúncia pelo órgão do Ministério Público, prevista no artigo 4º, § 4º 

da aludida lei. E sobre estes prêmios Greco Filho (2014, p.42) fala que: 

O não oferecimento da denúncia equivale ao arquivamento do inquérito, de 
modo que não se trata de causa extintiva da punibilidade, podendo haver 
outro processo se houver novas provas. Para que seja admissível o não 
oferecimento da denúncia, além dos demais requisitos da concessão de 
benefícios, o colaborador não pode ser o líder da organização criminosa e 
deve ter sido o primeiro a prestar efetiva colaboração. 

Importante avanço normativo e o benefício procurado pelos 

colaboradores premiados durante a fase de execução penal, conforme esclarece 

Nucci (2015) ao observar os diversos julgados e as jurisprudências sobre a 

colaboração premiada, a possibilidade de se conceder benefícios á pessoa já 

condenada pelos crimes cometidos ainda na organização delituosa é prevista na Lei 

nº 12.850/2013 no § 5º do artigo 4º desta.  

Ainda sobre a colaboração daquele já condenado, Silva (2015, p.66) 

cita em seu trabalho quais são os benefícios a este e o alcance de tais prêmios: 
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As consequências  do acordo nessa fase processual são a redução da pena 
e até ½ ou a progressão de regime, ainda que ausente requisito objetivo. Mais 
uma vez, as observações referidas nos itens anteriores, quanto à 
necessidade de o juiz da execução da pena vincular-se aos termos do acordo 
homologado, são necessárias. Caberá ao Ministério Público e ao Poder 
judiciário estabelecer as atribuições e competências dos seus integrantes 
para celebrar referidos acordos na fase de execução da pena. 

Lima (2016, p. 1.053) conclui sobre os benefícios ao colaborador 

dizendo que “todos esses prêmios legais são pessoais, sendo inaplicáveis àqueles 

que não colaboraram voluntariamente com as investigações.”. 

Assim, ao conhecer os benefícios que são expressos na Lei nº 

12.850/2013 em favor do colaborador, pode-se então conhecer os direitos que são 

garantidos ao colaborador premiado e que estão elencados no corpo da aludida 

norma. 

3.3 – DIREITOS DO COLABORADOR 

Conforme prevê a Lei nº 12.850/2013 em seu artigo 5º, ao colaborador 

premiado serão concedidos direitos voltados a sua proteção e preservação de sua 

integridade física e até mesmo psicológica, deste modo, assim diz este dispositivo: 

Art. 5º. São direitos do colaborador: 
I - usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica; 
II - ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais 
preservados; 
III - ser conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e 
partícipes; 
IV - participar das audiências sem contato visual com os outros acusados; 
V - não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito; 
VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou 
condenados. 

Após conhecer este rol, torna-se necessário tecer saberes sobre cada 

um destes incisos, isso para que melhor compreender os direitos neles expressos e o 

alcance de cada uma das medidas protetivas do colaborador. 

Nucci (2015) relata que, quando o legislador espoem no inciso I do 

artigo 5º que o réu fará uso de medidas protetivas previstas na lei específica, este esta 

expressando que o colaborador será amparado pelos dispositivos previstos na Lei nº 

9.807/1999 – Lei de Proteção a Testemunhas e Vítimas, e a possível inclusão deste 

e de seus familiares nos programas governamentais de proteção a testemunhas. 
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As inclusões nestes programas são de cunho expressamente 

voltados a garantir a integridade física e evitar eventuais ameaças e coação durante 

e após o decorrer do processo penal (MOSSIN & MOSSIN, 2016). 

Para melhor esclarecer de quais medidas disporá o colaborador, é 

necessário se conhecer o rol elencado no artigo 7º da Lei nº 9.807/1999, que 

estabelece, entre outras, as seguintes medidas de proteção: 

Art. 7º. Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, 
aplicáveis isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, 
segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso: 

I - segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações; 
II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins 
de trabalho ou para a prestação de depoimentos; 
III - transferência de residência ou acomodação provisória em local 
compatível com a proteção; 
IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais; 
V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à 
subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar 
impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de 
qualquer fonte de renda; 
VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos 
respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar; 
VII - apoio e assistência social, médica e psicológica; 
VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida; 
IX - apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações 
civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal. 

Existe a possibilidade de ter o colaborador premiado a alteração ou 

preservação de seus dados pessoais, sobre isso, Greco Filho (2014) leciona que, 

mesmo que não exista nenhuma alteração do nome ou de qualquer informação, o 

colaborador assim reconhecido, terá sua qualificação, imagem e quaisquer outros 

dados protegidos isso significa que, não constará a presença e nem será permitida o 

acesso de público em atos que o colaborador vier a participar durante o processo. Seu 

nome não será revelado nem na imprensa oficial e nem pelos meios de comunicação, 

devendo a autoridade impedir toda investida da mídia tendente a fazer tal revelação. 

A fim de evitar qualquer constrangimento, coações e ameaças entre 

os réus e o colaborador, o inciso III do artigo 5º prevê que o colaborador seja 

conduzido em separado dos demais, quando houver necessidade da presença destes 

para a realização de atos do processo. Deste modo, tenta se evitar que haja influência 

dos demais réus sobre colaborador (SILVA, 2015). 

Lima (2016) destaca que no mesmo sentido do inciso anterior, o artigo 

5º, inciso IV da lei nº 12.850/2013 prevê que não poderá haver contato visual entre o 
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colaborador premiado e os demais réus durante as audiências, isso também com o 

fim de evitar constrangimentos, coações e ameaças preservando-se desta forma o 

bom andamento dos trabalhos processuais e sobre tudo a integridade física e 

psicológica do colaborador. 

Nucci (2015, p.75) comenta em sua doutrina sobre o inciso V, do 

artigo 5º da lei nº 12.850/2013, que:  

Não ter a sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser 
fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito (inc. V), é uma 
decorrência natural da proteção aos seus dados pessoais, situação já 
prevista no inc. II. De qualquer modo, ratifica-se a ideia de que a mídia, escrita 
ou televisionada, deve guardar estrito sigilo acerca da identidade do delator, 
mesmo que descubra por qualquer fonte. Aliás, passou a constituir crime tal 
divulgação, nos termos do art. 18 da Lei 12.850/2013. 

O último inciso do artigo 5º traz a previsão de que o cumprimento da 

pena deverá ocorrer em estabelecimento prisional diferente daquele em que os 

demais coautores estejam cumprindo sua pena.  

Mossin & Mossin (2016) esclarecem que é obvio o motivo de tal 

separação, pois deixar o colaborador e os demais condenados em um mesmo local 

colocaria em risco a vida do colaborador e quando não a sua integridade física, além 

de haver a possibilidade clara de ocorrerem ameaças e coações morais e psicológicas 

em face do colaborador. 

Tem decidido o Supremo Tribunal Federal – STF que o direito aos 

benefícios legais são de caráter subjetivo e personalíssimo ao colaborador que 

efetivamente colaborar com as investigações e com o processo em face dos 

integrantes da organização criminosa, devendo o colaborador fornecer elementos 

suficiente para localização do patrimônio da organização delituosa e para demonstrar 

como se desenvolvia as atividade criminosas desta. Isso é demonstrado no 

Informativo nº 796 através do HC 127483/PR, cujo Relator é o Ministro Dias Toffoli, 

do qual se apresenta um trecho de seu parecer a seguir: 

[...] Todavia, seria legítimo que o acordo dispusesse das medidas adequadas 
para que integrantes de organizações criminosas colaborassem para o 
desvendamento da estrutura organizacional. Como a colaboração exitosa 
teria o condão de afastar consequências penais da prática delituosa, também 
poderia mitigar efeitos de natureza extrapenal, a exemplo do confisco do 
produto do crime. A Corte registrou, ainda, que a sanção premial constituiria 
direito subjetivo do colaborador. HC 127483/PR, rel. Min. Dias Toffoli, 26 e 
27.8.2015. (HC-127483) (Informativo 796, Plenário) 
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Sobre os direitos do colaborador premiado o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ em julgamento de Habeas Corpus oriundo de desfecho da Operação 

“LAVA JATO”, tem firmado pela legalidade da Lei nº 12.850/2013 em seu artigo 5º que 

garante como medida protetiva do colaborador de ter seu nome e dados pessoais 

protegidos, isso é o que expressa em seu julgado o Ministro Felix Fischer da 5º Turma 

do STJ, no julgado do HC 341.790/PR, julgado em 26/04/2016: 

[...] IV - De acordo com o artigo 5º da Lei nº 12.850/13, no bojo da colaboração  
premiada,   é   direito   do  colaborador  ter  a  sua qualificação  e  dados  
pessoais  preservados.  No presente caso, a decisão do magistrado de vedar 
o acesso às informações referentes ao local de residência  e  às  autorizações  
para  deslocamentos  do colaborador  está assente com a legislação de 
regência, bem como não tem o condão de inviabilizar o direito defesa do ora 
paciente. 

Além de reconhecer o direito exposto acima o Supremo Tribunal 

Federal apresenta no Informativo nº 796/2015 outros direitos assegurados ao 

colaborador premiado e que são expressos no Artigo 5º, I à VI da Lei nº 12.850/2013, 

expressando pela sua garantia e afirmando que estes direitos dependerão do 

cumprimento das obrigações assumidas pelo colaborador, como se pode notar no HC 

127483/PR de Relatoria Ministro Dias Toffoli, julgado em plenário nos dias 26 e 

27/08/2015 brevemente demonstrado: 

[...]a colaboração premiada seria negócio jurídico processual, o qual, 
judicialmente homologado, confere ao colaborador o direito de: a) usufruir das 
medidas de proteção previstas na legislação específica; b) ter nome, 
qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados; c) ser 
conduzido, em juízo, separadamente dos demais coautores e partícipes; e d) 
participar das audiências sem contato visual com outros acusados. [...] Por 
fim, a aplicação da sanção premial prevista no acordo dependeria do efetivo 
cumprimento, pelo colaborador, das obrigações por ele assumidas, com a 
produção de um ou mais dos resultados legais (Lei 12.850/2013, art. 4º, I a 
V). 

Nucci (2015, p.76) fala da responsabilidade do colaborador e do peso 

da colaboração premiada para a garantia de benefícios legais, este se expressa 

dizendo que: “Em verdade, ser delator é um fardo, traz benefícios penais, mas também 

muitas preocupações. O prêmio recebido deve ser muito bem ponderado para valer 

os sacrifícios que se seguirão após a colaboração prestada”. 

 

4 CONCLUSÃO 

 



SILVA J.M.;PERLA, G.C.S.;SANTOS,J.M.S.;MIRANDA, R.F.. Benefícios e direitos do colaborador... 

 

168 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VIII. Número 2. Ano 4 – 2017/2 - ISSN 2358-6079 

A colaboração premiada é um importante meio de levantamento de 

indícios de autoria e de materialidade delitiva, fornecendo aos órgãos responsáveis 

pelas investigações e pelo processamento penal meios de provar as infrações penais 

e de desarticular as organizações criminosas, localizando o patrimônio desviado.  

O principal aliado da Justiça na colaboração premiada é um dos 

coautores, sendo este aquele que tenha menor importância ou participação na 

organização, mas que seja capaz de auxiliar de forma efetiva e voluntária o Estado a 

punir os demais membros da organização criminosa, recebendo em troca benefícios 

legais, como perdão judicial, diminuição da pena, substituição de pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos entre outros prêmios, além de terem 

assegurados direitos voltados a garantia de sua proteção e integridade. 

Objetivou-se com a Lei nº 12.850/2013 definir o que é organização 

criminosa, pois havia uma falta de conceituação para definir estes grupos organizados 

e essa falta acabava por prejudicar a colaboração premiada e dificultava o 

fornecimento de prêmios legais para aqueles colaboradores que delatavam estrutura 

e os crimes praticados pela organização delituosa. 

Esta mesma lei, elencou no capítulo da colaboração premiada 

diversos direitos que devem ser concedidos aos colaboradores, para que estes não 

sofram nenhuma coação ou ameaça durante o processo, evitando-se assim um 

prejuízo aos trabalhos processuais. Também são elencados neste, direitos voltados a 

preservação de integridade física do colaborador de seus familiares e negócios, até 

mesmo patrimonial, caso este patrimônio não tenha relação com os frutos dos crimes 

da organização criminosa.  

Os benefícios e direitos concedidos ao colaborador garantem a 

proteção do colaborador e também são um grande meio de incentivar os coautores a 

auxiliarem a Justiça, tendo em troca benefícios voltados a garantia de sua proteção e 

a facilitação de seu acesso à liberdade. 
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RESUMO 

O presente artigo abordou inicialmente sobre algumas noções oriundas do senso 
comum, no que diz respeito às questões referentes à adoção por casais homoafetivos, 
demonstrando a tendência dos tribunais superiores. Também mostrar para a 
sociedade que pesquisas comprovam que não existem ocorrência de desvios de 
conduta pelo fato de alguém ter pais ou mães do mesmo sexo, e nem pela falta de um 
modelo heterossexual em um lar levar a perda de referências, tornando confusa a sua 
identificação sexual. A metodologia foi realizada através do método de abordagem 
dedutivo e qualitativo, de procedimento bibliográfico e método de investigação 
histórica. Na análise geral das normas ficou evidente que não existem óbices jurídicos 
a adoção por casais homoafetivos. E por fim, esclareceu e mostrou que as decisões 
nem sempre visam o interesse da criança e zelam pela proteção delas, mas que as 
mesmas estariam muito mais protegidas em um lar homoafetivo, do que em outro local 
aguardando para ser adotada e sofrendo todo tipo de violência física e psicológica. 
Palavras-chave: crianças; identificação sexual; proteção; sociedade. 
 
ABSTRACT 

This article is aborded by the need to clarify and demystify some common-sense 
notions regarding issues related to adoption by homosexual couples, demonstrating 
the tendency of higher courts. It also shows to society that research shows that there 
are no occurrences Of misconduct because one has same-sex parents, or because of 
the lack of a heterosexual model in one's home There is no justification. The 
methodology was carried out through the method of deductive and qualitative 
                                                           
40 Graduada em Direito. 
41 Docente na Faclions. 
42 Docente na Faclions. 
43 Docente na Faclions. 
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approach, of bibliographic procedure and method of historical investigation. In the 
general analysis of the norms it was evident that there are no legal obstacles to 
adoption by homosexual couples. And finally, to clarify and show that decisions do not 
always aim at the child's interest and watch over their protection, than in another place 
waiting to be adopted and suffering all kinds of Physical and psychological violence. 
Keywords: Children; Protection; Sexual identify; Society. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade brasileira, a adoção é regida pela Lei n. 12.010, de 03 

de agosto de 2009, a qual prescreve os requisitos e procedimentos que deverão ser 

seguidos, observado o que está disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

haja vista que o interesse do menor é a primazia do instituto da adoção.  

 A adoção é vista de variadas formas pelos indivíduos, como uma 

solução para aqueles que não puderam ter filhos (esterilidade, por exemplo), um ato 

de caridade, de amor, desejo de criar aquele quem ficou sem o lar natural etc. No 

entanto, a decisão de adotar é subjetiva e cada um tem um sentimento interior. 

 O importante é encontrar um ambiente adequado ao desenvolvimento 

psicossocial onde estas crianças e jovens aptos à adoção possam chamar de lar, ser 

acolhidos e amados por uma família, seja ela formada por um pai e uma mãe, apenas 

um pai ou uma mãe, ou até mesmo dois pais ou duas mães.  

 No direito brasileiro a filiação pode ser natural ou civil, resultante de 

consanguinidade (havidos ou não da relação de casamento) ou por adoção (artigo 

1.596, primeira parte, Código Civil Brasileiro). O § 6º, do artigo 227 da Constituição da 

República Federativa do Brasil e o artigo 20 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

destacam que tanto os filhos da relação de casamento ou não, e os da adoção terão 

as mesmas qualificações e direitos, sendo expressamente vedado qualquer tipo de 

descriminação relativa à filiação.  

 Conforme define o caput do artigo 227 da Constituição Federal, é 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).  
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 A preocupação legal da adoção não se pauta apenas com o provento 

e educação dos menores, mas também com o ambiente condizente para a formação 

do caráter inerente da pessoa, de modo a protegê-los do envolvimento com 

entorpecentes que ocasionam prejuízos à saúde (vício, risco de morte, etc) e geram 

um ambiente instável propício a violência e abandono.  

 A prioridade é que o menor esteja em sua família natural, e, 

excepcionalmente, em família substituta conforme prescreve o artigo 19 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA); no entanto este menor pode estar inserido em 

programa de acolhimento familiar ou institucional (abrigo, por exemplo) e compete à 

autoridade judiciária a deliberação sobre a possibilidade de reintegração deste menor 

em sua família ou substituta.  

 A legislação pátria traz a definição de Família Natural e Família 

Substituta no Estatuto da Criança e do Adolescente: Conforme artigo 25, “entende-se 

por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 

descendentes”. Já o artigo 28 do mesmo diploma legal traz que “A colocação em 

família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independente da 

situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. 

 Vale ressaltar que no teor do § 3º do artigo 226 da Carta Magna de 

1988 consta o reconhecimento da união estável como entidade familiar aquela apenas 

entre homem e mulher, preterindo, desta forma, o amparo legal à união entre pessoas 

do mesmo sexo. A legislação civilista também é omissa a tal reconhecimento. In 

verbis, tem-se o artigo 1.723 do Código Civil de 2002 (CC): “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”. 

 Em relação a casais homoafetivos, Martins (2015, p.01) afirma que a 

doutrina trata de um conceito não encontrado na legislação: união civil. Este termo é 

utilizado em outros países para tratar da união de tais indivíduos com o devido 

reconhecimento social, no entanto, exemplifica que há restrições para casamento e 

adoção de crianças. Lotti (apud MARTINS, 2015, p. 01) ressalta que, na realidade, a 

união civil homoafetiva é um casamento de segunda classe que denega direitos aos 

indivíduos dentro de uma relação homoafetiva.  
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 O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a 

inconstitucionalidade de tratamento desigual às uniões estáveis de pessoas do 

mesmo sexo, invocando princípios essenciais da Constituição Federal, como o da 

dignidade da pessoa humana e do pluralismo para reconhecer a qualquer pessoa o 

direito fundamental à orientação sexual, declarando assim, a união homoafetiva como 

entidade familiar (BRASIL, 2016). 

 Maria Berenice Dias ensina que a adoção constitui um parentesco 

eletivo, por decorrer de um ato de vontade. Tratando de filiação construída no amor, 

onde gera-se vínculo de parentesco por opção. A adoção consagra a paternidade 

socioafetiva, fundada no desejo de amar e ser amado (DIAS, 2015, p. 481).  

 A Constituição Federal de 1988 afirma em seu preâmbulo a finalidade 

de criar uma “sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”, em seu artigo 3º é 

indicado os objetivos fundamentais da República “construir uma sociedade livre, justa 

e solidária” e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação e para finalizar, em seu artigo 5º 

consolida que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza 

(BRASIL, 1988). 

 Embora a adoção por casais homoafetivos não esteja nitidamente 

protegido no direito civil e constitucional, no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, 

inciso III, traz o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual deve ser utilizado 

para suprir a lacuna na legislação, uma vez que para adoção a orientação sexual não 

é condição, bastando o preenchimento dos requisitos legais e procedimentais 

(BRASIL, 1988).  

 O ordenamento jurídico deve acompanhar as constantes mudanças e 

evoluções do direito de família, garantindo o cumprimento do princípio da dignidade 

da pessoa humana conforme rege a constituição federal.  

 Desta forma, com a produção do presente estudo, tem-se a 

necessidade de clarear e desmistificar algumas noções oriundas do senso comum, no 

que diz respeito às questões referentes à adoção por casais homoafetivos, 

demonstrando a tendência dos tribunais superiores.  

 Também mostrar para a sociedade que pesquisas comprovam que 

não existem ocorrência de desvios de conduta pelo fato de alguém ter pais ou mães 
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do mesmo sexo, e nem pela falta de um modelo heterossexual em um lar levar a perda 

de referências, tornando confusa a sua identificação sexual. Não há justificava para 

visão de que uma criança que vive em um lar homossexual será rejeitada pela 

sociedade ou haverá prejuízo a sua inserção social. Sendo assim, a não 

regulamentação da adoção por casais homossexuais se justifica exclusivamente no 

preconceito.  

 E por fim esclarecer e mostrar que as decisões nem sempre visam o 

interesse da criança e zelam pela proteção delas, mas que as mesmas estariam muito 

mais protegidas em um lar homoafetivo, do que em outro local aguardando para ser 

adotada e sofrendo todo tipo de violência física e psicológica, não permitir a adoção 

por um casal homoafetivo seria tirar dessa criança o direito de ter um lar, uma família, 

um vínculo afetivo, onde serão amadas, cuidadas, educadas, e preparadas para a 

vida, mesmo que no seio de uma família homoafetiva.  

 Tem-se como objetivo geral, verificar se existem óbices à adoção de 

crianças por casais homoafetivos, bem como, se os tribunais estão sendo favoráveis 

ou não a esse tipo de adoção, além de verificar as decisões de tribunais superiores e 

sistematizar as normas que tratam da adoção por casais homoafetivos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

  O trabalho se desenvolveu por meio de análise do aspecto geral 

(estudo da “família”) para o específico (inclusão do menor na família substituta através 

da adoção), assim, evidenciado o método dedutivo (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 

91), pois a formulação da hipótese de que a adoção é o meio legal e viável para incluir 

o menor abandonado ou de pais falecidos ou que perderam o poder familiar em família 

substituta, concretizou-se através da síntese dos estudos realizados por especialistas 

e registrados pelos doutrinadores. 

  A pesquisa foi realizada através de abordagem qualitativa, a qual foi 

evidenciada pelo levantamento de dados, interpretação e discussão dos materiais 

eivados a respeito da adoção. 
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  Através do método de investigação histórica, buscou-se a análise e 

compreensão no desenvolvimento do tema, bem como as sucessivas mudanças e a 

comparação de períodos sociais diferentes. 

  Uma vez que se fez um referencial teórico sobre o tema, caracterizou-

se o método de pesquisa bibliográfico, através de livros, artigos, legislação, 

jurisprudências e revistas; e virtual: legislação, artigos, cartilhas etc., buscando-se o 

que há de mais relevante para enriquecer o tema abordado nesta pesquisa.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Mesmo com a evolução da sociedade brasileira, a união homoafetiva 

ainda sofre preconceitos, rechaços sociais e, mesmo com as determinações legais 

infraconstitucionais de amparo, os direitos que deveriam ser para todos conforme 

preconizado pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) são preteridos aos 

homossexuais e suas uniões em muitas situações. 

 Não obstante, ressalta-se que o instituto da adoção realizada por 

homossexuais também é pauta de polêmicas ante aos supostos malefícios à formação 

do caráter do adotado. E mesmo diante disso, existem estudos científicos que 

comprovam que não há influência na formação da orientação sexual do indivíduo ou 

de identidade de gênero decorrentes desta unidade familiar.  Segue abaixo uma 

ementa do Supremo Tribunal Federal do Rio Grande do Sul: 

 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇAO DE MENORES POR CASAL 

HOMOSSEXUAL. SITUAÇAO JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE DA 

FAMÍLIA. PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS AFETIVOS ENTRE OS 

MENORES E A REQUERENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA 

PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DOS MENORES. RELATÓRIO DA 

ASSISTENTE SOCIAL FAVORÁVEL AO PEDIDO. REAIS VANTAGENS 

PARA OS ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA LEI 12.010/09 E 43 DO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEFERIMENTO DA 

MEDIDA.  [...] 6. Os diversos e respeitados estudos especializados sobre o 

tema, fundados em fortes bases científicas (realizados na Universidade de 

Virgínia, na Universidade de Valência, na Academia Americana de Pediatria), 

"não indicam qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por 

casais homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto que 

permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga a seus 

cuidadores".  (BRASIL, STF, 2010) 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23447073/artigo-1-da-lei-n-12010-de-03-de-agosto-de-2009
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/818490/lei-12010-09
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10615666/artigo-43-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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 Esquece-se que a família é a base da sociedade e tem proteção 

especial do Estado (art. 226, caput, CF/88), sendo, no seio dela, o lugar onde a criança 

e jovem tem o amparo principal, assegurando a eles, com prioridade absoluta, os 

direitos à dignidade, à liberdade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, 

dentre outros (art. 227, caput, CF/88) e, principalmente, direito ao amor e carinho que 

apenas dentro de um lar se pode encontrar. E é neste sentido que se pauta o instituto 

da adoção, dar um lar à criança e ao adolescente institucionalizado ou não; um 

ambiente em que ele vai crescer e se desenvolver em plenitude.  

 A adoção, seja ela por casais heterossexuais ou homossexuais, dará 

oportunidades para a criança, pois as mesmas terão uma família, serão cuidadas, 

amadas, respeitadas e educadas, e o Estado cumprirá o seu papel, resguardando o 

bem-estar destas crianças.  

 Não se pode esquecer que crianças e adolescentes têm direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à convivência familiar, e negar o vínculo de filiação é cessar 

o direito à uma família: lugar idealizado onde é possível, a cada um, integrar 

sentimentos, esperanças e valores para a realização do projeto pessoal de felicidade. 

(DIAS, 2010, p.24) 

 Grande marco para a adoção homoafetiva, foi o caso a decisão do 

Tribunal de Justiça de São Paulo abaixo, sendo a primeira sentença favorável em 

tribunal superior garantindo as crianças o direito a convivência familiar. 

 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENORES POR CASAL 

HOMOSSEXUAL. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE DA 

FAMÍLIA. PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS AFETIVOS ENTRE OS 

MENORES E A REQUERENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA 

PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DOS MENORES. RELATÓRIO DA 

ASSISTENTE SOCIAL FAVORÁVEL AO PEDIDO. REAIS VANTAGENS 

PARA OS ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA LEI 12.010/09 E 43 DO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEFERIMENTO DA 

MEDIDA (BRASIL, TJ/SP, 2016).  

 

 A Constituição Federal de 1988 afirma em seu preâmbulo a finalidade 

de criar uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, em seu artigo 3º é 

indicado os objetivos fundamentais da República “construir uma sociedade livre, justa 
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e solidária” e “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” e para finalizar, em seu artigo 5º 

consolida que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza 

(BRASIL, 1988). 

 O clamor de igualdade é um direito de todo ser humano e é por isso 

que embora o legislador não tenha especificado as famílias homoafetivas, também as 

mesmas têm recorrido ao judiciário, pleiteando o direito de formar uma família por 

meio da adoção, que deve ser fundamentada nos laços afetivos, pois o afeto é o valor 

essencial na relação familiar. (BRASIL, 1988) 

 Embora a adoção por casais homoafetivos não esteja nitidamente 

enumerada no Direito Civil e Constitucional, o artigo 1º da Constituição Federal de 

1988, inciso III, traz o princípio da dignidade da pessoa humana, o qual deve ser 

utilizado para suprir a lacuna na legislação, uma vez que para adoção a orientação 

sexual não é condição, bastando o preenchimento dos requisitos legais e 

procedimentais (BRASIL, 1988). Maria Berenice Dias argumenta que: 

 

Impedir significativa parcela da população que mantém vínculos afetivos 

estéreis de realizar o sonho da filiação revela atitude punitiva, quase 

vingativa, como se gays e lésbicas não tivessem condições de desempenhar 

as funções inerentes ao poder familiar. Também acaba negando a milhões 

de crianças o direito de sair das ruas, de abandonar os abrigos onde estão 

depositadas, sonegando-lhes o direito a um lar e a chance de chamar alguém 

de pai ou de mãe (DIAS, 2016).  

 

 O ordenamento jurídico deve acompanhar as constantes mudanças e 

evoluções do Direito de Família, garantindo o cumprimento do princípio da dignidade 

da pessoa humana conforme rege a Constituição Federal.   

 E neste contexto, Maria Berenice Dias afirma que o distanciamento 

dos parâmetros comportamentais majoritários ou socialmente aceitáveis não pode ser 

fonte geradora de favorecimentos. Ainda que certos relacionamentos sejam alvo do 

preconceito ou se originem de atitudes havidas por reprováveis, o magistrado não 

deve afastar-se do princípio ético que precisa nortear todas as suas decisões. 

Principalmente em sede de Direito das Famílias, deve estar atento para não substituir 

princípios éticos por ultrapassados moralismos conservadores já distanciados da 
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realidade social. E, na ausência da lei, é mister que o Juiz invoque os princípios 

constitucionais, cujo valor se encontra em sua universalidade e racionalidade e 

depende principalmente de uma condição ética. (DIAS, 2016, p.139) 

 Já Ricci pondera que a adoção, na atualidade, é uma forma de 

proteger crianças e adolescentes em situação de risco, buscando sempre seu melhor 

interesse. Além disso, a adoção somente será possível se comprovado o benefício 

para o adotando (RICCI, 2014, p.01). 

 Desta forma, a adoção deve ser analisada não apenas no campo 

material do ato jurídico solene, mas com o fim psicossocial de se gerar um ambiente 

em que o infante receberá amor e afeto necessário à sua formação.  

 Neste sentido, Fiuza (2011, p. 1073) afirma que este objetivo de dar 

um filho a quem não tinha, foi uma concepção passada em que se evoluiu e no atual 

século XXI, objetiva-se, principalmente, com a adoção, “dar um lar a quem não tem”. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 39, §1º, 

preconiza que “a adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer 

apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na 

família natural ou extensa” (BRASIL, 1990). 

 João Seabra Diniz traz um conceito mais abrangente que aborda os 

ditames da Lei Nacional de Adoção (Lei n.12.010 de 03 de agosto de 2009):  

  

Podemos definir a adoção como inserção num ambiente familiar, de forma 

definitiva e com aquisição de vínculo jurídico próprio de filiação, segundo as 

normas legais em vigor, de uma criança cujos pais morreram ou são 

desconhecidos, ou, não sendo esse o caso, não podem ou não querem 

assumir o desempenho das suas funções parentais, ou são pela autoridade 

competente, considerados indignos para tal. (DINIZ, apud GRANATO, 2010, 

p.29) 

 

 Destacam-se destes conceitos que a adoção não se caracteriza 

somente pela inserção do adotando num ambiente familiar, mas também um local 

onde haverá amor, proteção, carinho, que lhe propicie um 

crescimento/desenvolvimento saudável onde seus interesses são primados.  
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 O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n.8.069/1990, preconiza 

que a adoção dentro do território brasileiro é um dos meios de colação da criança ou 

adolescente em família substituta (art. 28, ECA).  Dentro do Brasil, observa-se uma 

cultura de adoção que se distingue por determinadas características, conforme se 

descreve a seguir: 

 A primeira delas é a Adoção à brasileira ou simulada, onde neste tipo 

de adoção os adotantes desconsideram os trâmites legais do processo de adoção. 

Este procedimento consiste em registrar como filho biológico uma criança, sem que 

ela tenha sido concebida como tal (FERREIRA, GHIRARD, 2008, p. 07). 

A segunda é a Adoção pronta ou direta, conforme lecionam Ferreira 

e Ghirard (2008, p. 07, grifo do autor) que nesta adoção, também denominada de 

adoção “intuito personae”, “a mãe biológica determina para quem deseja entregar 

o seu filho”.  

 Dias (2013, p. 510) justifica que “dar um filho à adoção é o maior gesto 

de amor que existe: sabendo que não poderá criá-lo, renunciar ao filho, para 

assegurar-lhe uma vida melhor da que pode lhe propiciar, é atitude que só o amor 

justifica”. Desta forma, neste caso, a mãe decide o que pode ser melhor ao menor, 

direcionando-o às pessoas de sua confiança. “A terceira é a Adoção tardia, sendo 

caracterizada pela a adoção de adolescentes e crianças acima de dois anos” 

(CARVALHO et al., 2010, p. 194).  

 Ferreira e Ghirard (2008, p. 07) destacam que a expressão tardia 

“remete à discutível ideia de que a adoção seja uma prerrogativa de recém-nascidos 

e bebês e de que as crianças maiores seriam adotadas fora de um tempo ideal”. 

     A quarta é a Adoção internacional, sendo a adoção realizada por 

estrangeiros ou brasileiros que moram fora do país, possível somente quando todas 

as documentações exigidas estejam corretas e o prazo de convivência em território 

nacional tenha sido cumprido (CARVALHO et al, 2010, p. 194). Destacando-se que o 

artigo 31 do ECA dispõe que a colocação em família substituta estrangeira constitui 

medida excepcional, comente admissível na modalidade de adoção. (BRASIL, 2010) 

   E por fim a Adoção homoafetiva, sendo perfeitamente aceitável pela 

legislação brasileira, uma vez que “o ECA não faz qualquer referência à orientação 
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sexual do adotante. A adoção será deferida desde que apresente reais vantagens 

para o adotando, fundamente-se em motivos legítimos, e ofereça ambiente familiar 

adequado” (FERREIRA, GHIRARD, 2008, p. 07).  

 Disciplina o caput do artigo 42 do ECA que independente do estado 

civil, os indivíduos maiores de 18 anos podem se habilitar ao processo de adoção. 

Destaca-se que a legislação protetiva não faz referência à orientação sexual do 

indivíduo. Dias (2013, p. 500) enfatiza que a lei não faz qualquer restrição à orientação 

sexual do adotante, nem poderia fazê-lo. 

 Há vedação da adoção por parte dos irmãos do adotando e seus 

ascendentes (art. 42, §1º, ECA), para que haja “adoção conjunta, é indispensável que 

os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a 

estabilidade da família” (BRASIL, ECA, 1990). 

 Salienta-se que no ano de 2011 o Supremo Tribunal Federal (STF), 

nos acordos prolatados da ADI 4277/DF e ADPF 132/RJ, reconheceu a união 

homoafetiva como unidade familiar (BRASIL, 2016, p. 19) e, em 2013, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), por meio da resolução 175, no seu artigo 1º, resolveu que 

“é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de 

casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de 

mesmo sexo” (BRASIL, CNJ 2013). 

 Assim, reconhecida pela Suprema Corte a entidade familiar formada 

por pessoas do mesmo sexo e a união civil matrimonial entre eles, não há que opor à 

adoção individual ou conjunta por homossexuais. Neste diapasão, o Desembargador 

Jorge de Miranda Magalhães (1999 apud GONÇALVES, 2013, p. 390) pondera que: 

A afirmação de homossexualidade do adotante, preferência individual 

constitucionalmente garantida, não pode servir de empecilho a adoção de 

menor, e não demonstrada ou provada qualquer manifestação ofensiva ao 

decoro capaz de deformar o caráter do adotado, por mestre a cuja atuação é 

também entregue a formação moral de muitos outros jovens. (GOLÇALVEZ, 

2013) 

 

 Este princípio de proteção à formação do caráter do adotando é 

preconizado também nas adoções heterossexuais, vez quem ao menor deve ser 

assegurado todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
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desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e de dignidade, como diz o artigo 3º do ECA (BRASIL, ECA, 1990). 

 Outro requisito disposto na lei é que o adotante há de ser, pelo menos, 

dezesseis anos mais velho do que o adotando (art. 42, §3º, ECA). Caso o adotante 

seja tutor ou curador do adotando, ele não poderá adotar “enquanto não der conta de 

sua administração (BRASIL, ECA, 1990). 

 Conforme discutido alhures, a adoção será deferida quando 

apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos (art. 

43, ECA). Então, “pouco importará o estado civil, a profissão, o sexo do adotante ou 

sua opção sexual, admitindo-se a adoção individual por homossexual ou casal 

homoafetivo (CELLINO; MAIA, 2012, p.112). 

 Carvalho et al (2010, p. 199), ao discorrer sobre os preconceitos e 

mitos do processo de adoção, destacam que os homossexuais sofrem com a 

homofobia e com a falta de legislação específica, além do “preconceito na escola 

sofrido pelos pais adotivos e pelas próprias crianças/adolescentes. 

 Em ementa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o 

Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos explicita que: 

  
Apelação cível. Adoção. Casal formado por duas pessoas de mesmo sexo. 
Possibilidade. Reconhecida como entidade familiar, merecedora da proteção 
estatal, a união formada por pessoas do mesmo sexo, com características de 
duração, publicidade, continuidade e intenção de constituir família, 
decorrência inafastável é a possibilidade de que seus componentes possam 
adotar.  Os estudos especializados não apontam qualquer inconveniente em 
que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais importando a 
qualidade do vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que serão 
inseridas e que as liga aos seus cuidadores. É hora de abandonar de vez 
preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base científica, adotando-
se uma postura de firme defesa da absoluta prioridade que 
constitucionalmente é assegurada aos direitos das crianças e dos 
adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Caso em que o laudo 
especializado comprova o saudável vínculo existente entre as crianças e as 
adotantes. Negaram provimento. Unânime. (TJRS, AC 70013801592, 7ªC. 
Civ., Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 05/04/2006 – Rio Grande do Sul, 
2010) 

 

 Maria Berenice Dias explana que ante as dificuldades encontradas 

pelos casais homossexuais, anteriormente, apenas um dos cônjuges 

se habilitava à adoção em que mencionasse a relação homoafetiva; 

desta forma, não era feito o estudo social com o parceiro, o que 
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tornava a habilitação deficiente e incompleta, deixando de atender 

aos prevalentes interesses do adotado (DIAS, 2016, p.512). 

 Assim, o resultado também vinha em prejuízo à criança. Vivendo em 

família homoafetiva e possuindo vínculo jurídico com somente um do par, restava 

absolutamente desamparada com relação ao outro, que também considerava pai ou 

mãe, mas que não tinham os deveres decorrentes do poder familiar. O não 

estabelecimento de uma vinculação obrigacional gerava a absoluta irresponsabilidade 

de um dos genitores para com o filho que também era seu (DIAS, 2016, p. 512). 

 Disto decorre o poder familiar exercido em conjunto pelos adotantes, 

bem como os direitos dos adotados, tais como, os direitos previdenciários, 

sucessórios, planos de saúde e alimentos em caso de separação do casal. 

 Não obstante, Ricci destaca que as relações familiares continuam se 

baseando no amor e no afeto, independentemente de quem forma a família, se um 

casal heterossexual ou dois homossexuais; a capacidade de amar e de ser amado é 

a mesma. (RICCI, 2014, p.01) 

 Monteiro (2006 apud CARVALHO et al., 2010, p. 199) diz que a 

harmonia do ambiente familiar não é influenciado pela homossexualidade do adotante, 

desde que este ofereça um lar estruturado para a criança adotiva. 

 Dias enfatiza que nada justifica a estigmatizada visão de que a criança 

que vive em um lar homossexual será socialmente rejeitada ou haverá prejuízo a sua 

inserção social. Determinar que as relações homoparentais sejam promíscuas, 

desenvolve-se uma ideia errônea de que o infante não teria um bom desenvolvimento 

e não estaria num ambiente saudável. Tal taxatividade, apenas reflete o indisfarçável 

preconceito de uma sociedade (DIAS, 2016, p.481). 

 Neste mesmo sentido, Maria Berenice ainda preceitua que a adoção 

não pode estar condicionada à preferência sexual ou à realidade familiar do adotante, 

sob pena de infringir-se o mais sagrado cânone do respeito à dignidade humana, o 

qual se sintetiza no princípio da igualdade e na vedação de tratamento discriminatório 

de qualquer ordem. A dificuldade em deferir adoções exclusivamente pela orientação 

sexual ou identidade de gênero dos pretendentes acaba impedindo que expressivo 

número de crianças sejam subtraídas da marginalidade. Imperioso arrostar nossa 
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realidade social, com um enorme contingente de menores abandonados ou em 

situação irregular, quando poderiam ter uma vida cercada de carinho e atenção (DIAS, 

2016, p. 487). 

 Desta forma, com a igualdade dos direitos preconizada pela CF/88, 

impedir que a adoção homoafetiva seja efetivada, de qualquer forma, fere 

frontalmente o princípio da dignidade humana, visto que tal princípio não pode ser 

criado, concedido ou retirado, embora possa ser violado, já que a dignidade da pessoa 

humana é reconhecida e atribuída a cada ser humano (SARLET, p. 50 apud CUNHA, 

2010, p. 01). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Tem-se que a adoção como o instituto que propicia o menor, criança 

ou adolescente, e até mesmo o maior de dezoito anos, à inclusão em lar substituto de 

forma primar o seu bem-estar e desenvolvimento socioafetivo, seja ele formado por 

qualquer tipo de casal. 

 O processo de habilitação à pretendente é extenso e criterioso, haja 

vista que inúmeros aspectos são avaliados para a colocação do menor em lar 

substituto. A lei é expressa quanto ao adotante ser maior de 18 anos e ter no mínimo 

16 anos de diferença com o adotado, abrindo a possibilidade até de casais já 

separados adotarem em conjunto. Não há restrições quanto ao estado civil e 

orientação sexual do adotante, podendo o homossexual também adotar de forma 

individual ou com o parceiro, e pela análise das normas ficou evidente que não existem 

óbices jurídicos à adoção por casais homoafetivos. 

 Esta aparente demora em razão da burocracia no processo adotivo 

evidencia o cuidado e o zelo para com o adotando, pois ao se encerrar o processo 

através da decisão judicial, tenha-se a certeza de que o lar ao qual o adotado foi 

encaminhado será capaz de proporcionar amor, cuidado e afeto, inerentes ao 

desenvolvimento salutar de um menor.  

 A sociedade brasileira evolui e se destaca quanto ao desejo de adotar, 

onde cada vez mais se desperta o interesse das pessoas por tal ato. E através disso, 
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tem-se a oportunidade de incluir em no seio familiar aquele que não lhe é natural 

(biológico), aceitando-o com o mesmo amor e carinho e proporcionar o 

desenvolvimento salutar e adequado na sua formação.  
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ASSÉDIO SEXUAL NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS 

SEXUAL HARASSMENT IN LABOR RELATIONS 
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RESUMO 
 A evolução dos direitos femininos impulsionou as mulheres ao mercado de trabalho, 
fazendo com que estas buscassem seus espaços de forma igualitária na cadeia 
econômica. Mesmo com o advento das leis trabalhistas e com a Constituição Federal 
de 1988, protegendo e resguardando os direitos das empregadas, as mulheres são 
as que mais sofrem com os assédios. Em muitos casos, ao almejarem um cargo de 
melhor destaque nas empresas, muitas são surpreendidas com propostas de favores 
sexuais para que seja facilitado esse acesso. Aquele que pratica o assédio sexual no 
âmbito trabalhista será punido criminalmente. Para realizar este trabalho foi utilizado 
o método dedutivo, a abordagem qualitativa, a pesquisa bibliográfica, bem como a 
documental. Este trabalho tem como foco entender como procede o assédio sexual, 
como ele evolui nas relações entre superior hierárquico e subordinado e demonstrar 
que pode haver uma relação entre empregados sem que haja o assédio sexual desde 
que seja o desejo de ambas as partes.  
 
Palavras-chave: responsabilidade do empregador; Falta de provas; Mulheres no 
mercado de trabalho. 
 

ABSTRACT 
The evolution of women's rights pushed women to the labor market, making them seek 
their spaces equally in the economic chain. Even with the advent of labor laws and the 
Federal Constitution of 1988, protecting and safeguarding the rights of female 
employees, women suffer most from harassment. In many cases, when seeking a 
position of better prominence in companies, many are surprised by proposals for 
sexual favors to facilitate this access. Anyone who practices sexual harassment in the 
labor sphere will be punished criminally. To perform this work was used the deductive 
method, the qualitative approach, the bibliographical research, as well as the 
documentary. This work focuses on understanding how sexual harassment proceeds, 
how it evolves in hierarchical and subordinate relationships, and demonstrates that 
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there may be a relationship between employees without sexual harassment as long as 
it is the desire of both parties. 
 
Keywords: employer responsibility; Lack of evidence; Women in the labor market. 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho demonstra que a convivência entre homens e mulheres 

no ambiente de trabalho de forma respeitosa, democrática e solidária pode, e é bem 

vinda, não existe crime se dessa relação de colegas de trabalho, nascer uma 

afinidade, desde que seja em comum acordo. 

Portanto a pesquisa visou contribuir para que os trabalhadores 

consigam identificar, se estão sofrendo ou não, assédio sexual, bem como, mostrar a 

importância da denúncia no sentido de reprimir essa prática, o que não ocorre por 

medo de perder o emprego. Historicamente desde os tempos feudais passando pela 

revolução industrial, até os dias de hoje trabalhadores são assediados diariamente em 

todo lugar (LATIF, 2015). 

A Lei 10.224/01, levou a punição do assédio sexual para a esfera 

penal, o que antes era resolvido internamente na empresa que fazia com que o 

assediador se sentisse a vontade para cometer mais crime, hoje pode fazer com que 

ele responda criminalmente pelos seus atos, devido a essa lei que introduziu no 

Código Penal um artigo sobre assedio sexual nas relações de trabalho. 

Desta forma foi utilizada a metodologia bibliográfica: pesquisas em 

Jurisprudências, Artigos Científicos, Sites Oficiais e Textos Oficiais, onde se retirou 

dados e conhecimentos em maior quantidade possível, para que, de uma forma clara 

e abrangente, o leitor entenda com facilidade o objetivo do artigo.  

Destaca – se, o afeto que um colega de trabalho desenvolve por outro 

em muitos casos não são correspondidos, e os superiores hierárquico acabam usando 

do poder para impor o sexo tão desejado. Se o empregado de alguma forma se sentir 

constrangido, perseguido, coagido por seu chefe deve procurar seu empregador para 

expor a situação, munido das provas que conseguir coletar provando o ato de assédio 

sexual.  

Desta forma, o objetivo deste trabalho é mostrar a importância da 

identificação do assédio sexual, para que a vítima possa contrair provas para provar 
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o crime e denunciar. Foi analisado também a responsabilidade do assediador, como 

este irá responder judicialmente, caso fique comprovado que houve o assédio.  

 

2 METODOLOGIA 

 

A abordagem para a realização deste trabalho versa na classificação 

de hipóteses iniciando nos princípios gerais, para um possível entendimento ao 

problema abordado, portanto, baseado no dedutivo, que parte do geral para o 

particular (GIL, 2002). Desta forma se apresentou neste artigo, o quanto a 

problemática do assédio sexual nas relações trabalhistas afeta a vítima 

profissionalmente e moralmente. 

 Quanto a abordagem, foi utilizada a qualitativa. Segundo Gil (2008), 

a pesquisa qualitativa compreende o reconhecimento das opiniões de determinados 

assuntos. Assim, foi trabalhado o instituto do assédio sexual nas relações trabalhistas 

sem quantificar, mas sim por meio da descrição e da apreciação das informações 

levantadas.  

Em se tratando da técnica, foi utilizado o artifício de revisão 

bibliográfica, avaliando pesquisas em doutrinas, artigos, sites oficiais, dentre outros 

meios que envolvem o tema, com o intuito de chegar a possíveis respostas aos 

problemas levantados.  

Por fim, foi utilizada a pesquisa documental, que é feita através de 

documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente 

autênticos. Desta forma, foram consideradas as jurisprudências que versam sobre o 

tema, bem como diversas leis, sendo as principais o Código Penal de 1940 e a 

Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943 (GYORGYI, 2010). 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Devido as longas durações das jornadas de trabalho e o contato diário 

entre os trabalhadores, pode haver uma aproximação entre estes, o que não os proibi 

de se relacionarem, desde que seja uma circunstância natural e que haja da vontade 

de ambos, por não haver nenhuma relação jurídica, vedando tal ato.  
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Sendo assim caso tenha cargo hierárquico superior ou entre 

empregador e empregado e que tenha influencia na promoção ou permanência na 

empresa, se o indivíduo ultrapassar a barreira da razoabilidade será caracterizado 

como assédio sexual e o empregador também tem responsabilidade sobre seus 

empregados (LATIF, 2015). 

A empresa é responsável por seus funcionários, tendo que 

periodicamente capacitar e orientar sobre regras de respeito e convivências no dia a 

dia da empresa, fica claro nesta decisão a seguir que mesmo a funcionária tentando 

descaracterizar a responsabilidade da empresa, o juiz incluiu a a mesma no polo 

passivo 

A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ação de assédio 
sexual que não envolve o empregador. Assim decidiu a 8ª Câmara do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) ao reconhecer sua 
incompetência em um processo movido por uma funcionária exclusivamente 
contra um colega, sem incluir a empresa no polo passivo. 
"Apesar do suposto assédio ter ocorrido no ambiente laboral, a trabalhadora 
não almeja responsabilizar a empresa pelos atos de seu funcionário, não 
estando em discussão qualquer ‘relação de trabalho’”, disse o 
desembargador Luiz Roberto Nunes, relator. 
A 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto tinha julgado improcedente 
a ação. Para a trabalhadora, houve incorreção na valoração da prova e, por 
isso, ela insistiu no pedido de indenização por danos morais decorrentes do 
assédio sexual. 
Segundo ela contou, o colega, que atuava como gerente na empresa, fazia 
diversas investidas e abordagens de conotação sexual, inclusive na frente de 
outras pessoas. Ela informou também que levou os fatos ao conhecimento 
da empregadora e que o assediador acabou sendo desligado da empresa. 
O colegiado ressaltou que a autora da ação não busca responsabilizar a 
empresa pelos atos do gerente. "Embora a vara de origem tenha rejeitado a 
Exceção de Incompetência oposta pelo acionado material, é forçoso 
reconhecê-la", diz a decisão. Com informações da Assessoria de Imprensa 
do TRT-15. 
Processo 0010653-46.2015.5.15.0017 (BRASIL, 2015) 

 

A Lei nº 10.224 de 2001 estabelece o tipo penal do assédio sexual 

nas relações trabalhistas, sendo tipificado no artigo 216-A do Código Penal que 

determina  

Constranger alguém com intuito de levar vantagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente de forma de superior hierárquico, ou ascendência 
inerentes a exercício de emprego, cargo ou função: 
Pena: detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos (BRASIL, 2001). 

 

Conforme Filho (2001), assédio sexual é toda conduta de natureza 

sexual não desejada que, embora não seja aceita pelo trabalhador, é continuamente 

reiterada, cerceando - lhe a liberdade sexual. Por se tratar de uma violação do 

princípio de livre disposição do próprio corpo, esta conduta estabelece uma situação 
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de inveterado constrangimento e, quando praticado no âmbito das relações de 

trabalho, pode gerar consequências ainda mais danosas. 

O assédio sexual tem o fato de humilhar, expor a integridade física e 

psíquica do trabalhador. No âmbito trabalhista, o assédio sexual se dá quando o 

superior imediato ou ascendente assedia visando obter favores sexuais com 

promessas de melhores cargos e salários.  

O assediador não esconde suas intenções para com assediado. As 

relações patronais, em numerosos casos são machistas, as mulheres em grande 

maioria são vistas como objetos sexuais, não que, quem possa ser assediado seja 

somente mulheres; homens também podem ser assediados, mas acontece com uma 

frequência menor, e quando este for hétero, e os assédios não vir de outro homem, 

na maioria das vezes eles tomam como elogios e não como assédio (FERREIRA, 

2004, p. 96).  

Na Revolução Industrial, fica bem claro o preconceito contra a mulher, 

mão de obra barata, sem horários para término de turnos, longas jornadas de trabalho 

sem falar nos tipos de trabalhos executados por elas. Sempre vistas como objetos 

sexuais, as mulheres que, na maioria das vezes, queriam conquistar seu espaço no 

mercado de trabalho se sujeitavam aos assédios de seus chefes (DIAS, 2005). 

No Brasil, historicamente, o assédio sexual teve início na época da 

escravidão. Os grandes fazendeiros escolhiam seus escravos totalmente sem roupas 

para verificar se eram saudáveis, conferiam se tinham, piolho, dentição, órgãos 

sexuais doenças que fossem visíveis a olhos nus, estes seres humanos iriam servir 

no trabalho e para satisfazerem suas necessidades sexuais. As iniciações de seus 

filhos eram com as negras, as moças de famílias e suas esposas eram somente para 

a reprodução da sua prole. As senhoras da sociedade também não deixavam por 

menos, faziam seus escravos acumularem funções (LIMA, 2010). 

Entre os doutrinadores, em se tratando da caracterização do assédio 

sexual, são poucas as divergências de opiniões, tem como base constranger, 

perseguir, usar de seu poder hierárquico para obter favores sexuais. Ou em que o 

agente usufrui de maior experiência que a vítima, está em seu cargo ou função há 

mais tempo ou que tenha uma forte influência sobre o chefe. Se houver igualdade 

entre o assediador e a vítima, mesmo tempo em função igualdade no cargo, mas o 

sujeito ativo é filho do chefe, este pode usar deste benefício para ter favorecimento 
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sexual a sua companheira de trabalho, e que tenha total ciência da condição do 

assediador (PRADO, 2008, p, 660). 

Conforme Alice Monteiro de Barros, são três as formas que pode 

haver o assédio, sendo eles: os verbais (convites contínuos para sair, pressões 

sexuais de forma gentil ou grosseiras, telefonemas com convites sexuais, comentários 

inoportunos de naturezas sexuais); Formas físicas (esbarrões em corredores em 

cantos onde a vítima fica coagida e sem ação para esquivar, apalpamento, 

agarramentos); E também as formas não verbais (por mensagens de texto por 

aparelhos celulares ou em redes sociais, olhares de formas libidinosas, exibição de 

imagens pornográficas, perseguições no trabalho ou fora dele) (BARROS, 1997).  

Essas condutas, mesmo que não tenham a consumação do ato 

sexual, que fique só nas investidas, com as promessas de melhorias de cargos e 

salários, podem, e são, caracterizadas como crime de assédio sexual.    

Nos termos do dispositivo legal em estudo, para configurar o crime 

de assédio sexual, é necessário o elemento normativo “condição de superior 

hierárquico, ascendência ou que tenha influência no poder de decisão do chefe, 

exemplos: esposas, filhos entre outros,” da qual o agente se prevalece diante da 

vítima cometendo abuso no exercício de emprego, cargo ou função.  

Neste caso, cabe ao juiz a análise valorativa sobre a efetiva 

existência do abuso, podendo a pena variar de 1(um) a 2 (dois), e se caso ficar interno, 

somente dentro da empresa a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT),  em seu 

artigo 483, “a”, estabelece que: “O empregado poderá considerar rescindido o contrato 

e pleitear a devida indenização quando; a) forem exigidos serviços superiores às suas 

forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheio ao contrato” (BRASIL, 

1943). 

Em se tratando de meios de prova para se comprovar a prática do 

assédio sexual ou não, há uma dificuldade em colhê-las e obtê-las. Geralmente esse 

fato acontece quando a vítima e o assediador estão sozinhos, onde outras pessoas 

não tem como saber o que está acontecendo entre os dois.  

As melhores formas de se provar tal crime são por meio das mídias 

digitais, celulares, computadores, mensagens de texto, e-mails, bilhetes, 

testemunhas, ligações telefônicas e até mesmo gravar os momentos do assédio. 

(BARROS, 1997). 
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Como analisado inicialmente, o assédio sexual é o ato de importunar 

ou perseguir alguém com pedidos ou pretensões impertinentes e insistentes, com 

conotação sexual explícita ou implícita.  

Por afetar diretamente a liberdade do próprio corpo, o assédio sexual, 

gera constrangimentos à vítima. O empregado por se sentir violentado pode ter uma 

diminuição na sua produtividade, cabendo ao assediador se responsabilizar pela 

prática do crime, seja penalmente, bem como por meio de indenização, conforme 

entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região 

Danos Morais. Assédio Sexual. Demonstrada a conduta de conotação sexual 
não desejada, praticada pelo chefe, de forma repetida, acarretando 
consequências prejudiciais ao ambiente de trabalho da obreira e atentando 
contra sua integridade física, psicológica e, sobretudo, a sua dignidade, resta 
caracterizado o assédio sexual, sendo devida a correspondente indenização 
por danos morais (TRT 17ª Reg., RO 1118/87, Ac. 02.07.98, Rel. Juiz José 
Carlos Rizk). (BRASIL, 2015). 

 
Assim, observa-se que o assédio sexual trata-se de uma conduta não 

desejada por parte do (a) empregado (a), que deve ser repelida e denunciada por este 

e, que, ao assediador caberá a reparação dos danos causados à vítima.   

 

CONCLUSÃO 

 

O assédio sexual nas relações trabalhistas fere a dignidade da 

pessoa, faz com que o assediado tenha queda na sua produtividade, fique 

constrangido em seu ambiente de trabalho e é responsável por inúmeras rescisões 

contratuais indiretas do contrato de trabalho, causando prejuízo à vítima que perde 

sua fonte de renda e tem que recomeçar em um novo emprego e, ao empregador, que 

tem que contratar um novo empregado e fazer novos investimentos em treinamento e 

capacitação. 

Não pode se admitir que em pleno século XXI isso ainda aconteça 

com frequência nas empresas, seja de grande, pequeno ou médio porte, e que na 

grande maioria sejam as mulheres as principais vítimas desse abuso criminoso. 

O empregador é responsável por seus empregados e deve tomar as 

providencias cabíveis logo que ficar provado o assédio, deve seguir o que contêm no 

artigo 483 “a” da CLT, e que a punição deve ser  demissão por justa causa e ainda 

oferecer a vitima todos os meios cabíveis para facilitar a denuncia, para que o 

praticante desse crime responda também no âmbito penal para coibir essa prática. 
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O CRIME DE COMPRA E VENDA DE VOTOS NO BRASIL 

THE CRIME OF BUYING AND SELLING VOTES IN BRAZIL 

 
 Katia Cristina Bernardes Pimentel Diniz 

Juliano Santana Silva 
Helcio José da Silva Aguiar 

Fernanda Chaveiro Silva 
 

Resumo:  
O presente trabalho tem como objetivo analisar em que consiste o crime de compra e 
venda de votos no Brasil, porque observou-se como um grande problema esta prática.  
Verificou-se o que a legislação dispõe, qual a punição que deverá ocorrer em relação 
as ações condenáveis eventualmente descobertas, e como supervisionar a ocorrência 
da compra e venda de votos, mostrando os principais atos corruptivos, tão comuns e 
presentes nas eleições brasileiras. Além disso, analisar como pode a corrupção 
interferir nos resultados das urnas e como se dá a função regulamentadora da Justiça 
Eleitoral. Foi fundamental este trabalho academicamente, socialmente, porque irá 
esclarecer, conscientizar os eleitores e candidatos da importância da proibição de 
compra e venda de votos. Visto que a compra e venda do voto, ou a captação ilícita de 

sufrágio, como é chamada na linguagem da Justiça, constitui crime eleitoral, previsto 
no art. 299 do Código Eleitoral, e quem compra ou vende voto pode ser punido com 
até quatro anos de prisão e multa e para os políticos a punição é a perda de mandato 
previsto na legislação eleitoral. Isso foi realizado com a utilização do método dedutivo, 
se desenvolveu por meio de pesquisa qualitativa, e através de pesquisas 
bibliográficas. Concluiu-se que a eleição é a base para a democracia. Quando houver 
influência na liberdade de escolha do eleitor, e o voto do eleitor não refletir a sua 
vontade não se pode falar em soberania, quando a Constituição não é respeitada, não 
está sendo honrado os seus princípios fundamentais.  
Palavras-chave: Captação Ilícita. Corrupção Eleitoral. Eleições. Sufrágio. Voto. 

 

Abstract 
This paper aims to analyze the crime of buying and selling votes in Brazil, because this 
practice was observed as a major problem. It was verified what the legislation has, 
what punishment should occur in relation to the actions that could be found, and how 
to supervise the occurrence of the purchase and sale of votes, showing the main 
corrupting acts, so common and present in the Brazilian elections. In addition, analyze 
how corruption can interfere in the results of the polls and how the regulatory function 
of the Electoral Justice is given. It was fundamentally this work academically, socially, 
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because it will clarify, make voters and candidates aware of the importance of 
prohibiting the purchase and sale of votes. Since the purchase and sale of the vote, or 
the illicit capture of suffrage, as it is called in the language of Justice, constitutes 
electoral crime, foreseen in art. 299 of the Electoral Code, and who buys or sells vote 
can be punished with up to four years in prison and fine and for politicians the 
punishment is the loss of mandate provided in the electoral legislation. This was done 
using the deductive method, developed through qualitative research, and through 
bibliographical research. It was concluded that the election is the basis for democracy. 
When there is influence on the freedom of choice of the voter, and the voter's vote 
does not reflect his will, one can not speak of sovereignty, when the Constitution is not 
respected, its fundamental principles are not being honored. 
Keywords: Unlawful collection. Electoral Corruption. Elections. Suffrage. Vote 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

De acordo com Chimenti (2012), Direito Eleitoral é o ramo do direito, 

destinado a legalizar o exercício da democracia. Acrescentando outro conceito, 

Domingues Filho (2012), diz que: o Direito Eleitoral visa o conhecimento das leis, e 

métodos que coordenam e condicionam o andamento das eleições, estabelecendo a 

equabilidade entre a escolha dos eleitores e a atividade governamental. 

Portanto o voto é um direito do cidadão. Para Chimenti (2007),voto é 

um meio primordial, utilizado para demonstração da vontade do povo.                           

Com o direito ao voto começaram também os crimes eleitorais. Conceitua-se como 

crimes eleitorais atos ilícitos praticados por eleitores ou por candidatos, ocorridos em 

qualquer etapa das eleições, a partir do alistamento eleitoral até a diplomação dos 

candidatos. Os que cometem a infração, ficarão sujeitos às penas de detenção, 

reclusão e ou pagamento de multa previstas no Código Eleitoral e em outras leis (TSE, 

2008). 

O Estado Democrático de Direito considera que todo poder vem do 

povo, conforme a Constituição Federal artigo 1º, parágrafo único, onde é garantido a 

participação dos cidadãos na administração governamental (BRASIL, 1988 apud 

BARRETO, 2013). 

A compra e venda de votos apresenta como um grande problema a 

ser enfrentado. Academicamente, este tema é importante pois não é explorado com 

tanta ênfase pelas instituições de ensino superior do curso de bacharel em Direito, 

uma vez que não existe esta disciplina, Direito Eleitoral, na grade obrigatória na 

maioria das universidades. 
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Para a sociedade, este trabalho contribuirá para mostrar para 

população o quanto é comum a ocorrência do crime de compra e venda de votos, bem 

como abrange diversas formas de atuação do candidato, fazendo com que o eleitor 

não identifique tal ato como crime.  

Este trabalho uma vez publicado, contribuirá para conscientizar os 

eleitores e candidatos da importância da proibição de compra e venda de votos, 

visando a integridade do processo eleitoral, protegendo a liberdade de escolha do 

voto, bem como a igualdade de condições entre os candidatos, ou seja, Estado 

Democrático. Ao mesmo tempo evidenciando os problemas causados por esse crime 

e o quanto essa prática está enraizada no processo eleitoral brasileiro. 

Para a concretização deste trabalho foi utilizado o método dedutivo, a 

pesquisa qualitativa e a realização de pesquisa bibliográfica em doutrinas, artigos 

científicos e jurisprudência. 

Sendo assim, menciona-se as principais Leis que regulamentam o 

assunto, como a Lei nº 9.504 de 1997, que em seu artigo 41-A tipificada como 

captação de sufrágio, conhecida como a “Lei das eleições”, também a Lei nº9.840 de 

1999, que altera a Lei falada anteriormente e o próprio Código Eleitoral a Lei nº 4.737 

de 1965, buscou-se também em doutrinas, levantamento documental através do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pesquisas em sítios dos demais órgãos 

competentes, e jurisprudências. 

  O presente artigo tem como objetivo, analisar juridicamente a 

compra e venda de voto no Brasil e suas consequências jurídicas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho foi utilizado o método dedutivo. Parte 

de princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis que possibilita chegar a   

conclusão puramente formal (GIL, 2008). Desta forma, primeiramente foi feito a 

caracterização legal e doutrinária do crime de compra e venda de votos no Brasil para 

compreender a dimensão desse problema. 

O trabalho desenvolveu-se por meio de pesquisa qualitativa. Para 

Mezzaroba e Monteiro (2009), a pesquisa qualitativa é uma apuração rigorosa do 
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fenômeno investigado, buscando compreender, esclarecer, presumir e obter 

prováveis resultados pelo pesquisador.  

                         Para realização deste trabalho foi utilizada a técnica bibliográfica, 

visando ao fim o alcance dos objetivos, a partir do levantamento de livros, artigos 

científicos, legislações e jurisprudências, que abordam o crime de compra e venda de 

votos no Brasil. 

                         Segundo Gil, essa se define como: 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 
Parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas (GIL, 
2008, p. 50). 
 
 

Para analisar o crime de compra e venda de votos no Brasil, foi 

utilizado informações obtidas por meio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bem como 

pesquisa nos sítios dos demais órgãos competentes. Assim, foi possível analisar 

alguns casos de prática do referido crime, como também chegar a conclusões 

coerentes. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

O Brasil tem uma longa história de eleições, e foi no ano de 1821, que 

aconteceu a primeira eleição geral, para apuração dos representantes para corte 

portuguesa, e logo no ano posterior 1822, foi estabelecida a primeira Lei brasileira 

legalizando as eleições, para escolha dos representantes da Constituinte de 1823 

(NICOLAU, 2002). 

Nesta época, com o período imperialista (1824-1889), para ser 

considerado um eleitor apto, o cidadão deveria ser homem, com pelo menos 25 anos, 

e 21 anos se casados ou militares, já os reverendos ou bacharel, de qualquer idade. 

Também era necessário ter uma renda anual, para ser um eleitor. Ainda que a 

Constituição de 1824, não conter proibição clara de mulheres e escravos, eles não 

poderiam votar. A Constituição de 1824 não proibiu que os analfabetos votassem, 

porém entre 1824 e 1842, a lei tinha à exigência da assinatura na cédula, limitando o 
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voto dos analfabetos. Em 1842 a 1881, os analfabetos tiveram direito ao voto, já não 

tendo mais a obrigatoriedade de assinatura (NICOLAU, 2002). 

A partir de 1881 foi aprovada pela Câmera dos Deputados a lei que 

estabelecia o voto direto, excluía o primeiro turno das eleições, não existiria mais 

votantes e sim eleitores, a obrigatoriedade de renda mudava para 200 mil réis, proibia 

o voto aos eleitores analfabetos, e o voto passou a ser facultativo (CARVALHO, 2008). 

Com a Constituição de 1891, o voto passou a ser universal e a idade 

mínima, para votar baixou para 21 anos e a obrigatoriedade de renda mínima foi 

eliminada. Mas continuava, a proibição, ao eleitor analfabeto, existente desde 1881. 

Como as mulheres, os analfabetos e os jovens de até 21 anos, cerca de 80% da 

população adulta, não votavam, o número de eleitores muito reduzidos, apenas cerca 

de 2% dos brasileiros poderiam votar nas eleições presidenciais de 1894 

(KLINTOWITZ, 2014). 

A Constituição do Brasil de 1934 veio com alguns avanços políticos e 

sociais, onde o voto se tornou obrigatório e secreto, a partir dos 18 anos e o direito de 

voto feminino, já instituído pelo Código Eleitoral de 1932. Na Constituição de 1937, foi 

estabelecido o regime do Estado novo, pena de morte, suprime a liberdade partidária, 

estabelece a eleição indireta, para Presidente da República, com mandato de seis 

anos. Com a Constituição de 1946, restabelece os direitos individuais, retirando à 

censura à imprensa, pena de morte, e as eleição passa a ser direta, para Presidente 

da República, com mandato de cinco anos. Em 1967, a Constituição dispõe as 

eleições indiretas para Presidente da República, com mandato de quatro anos 

(FULGENCIO, 2007). 

Mas com a chegada da Constituição de 1988, no seu artigo 14, ficou 

estabelecido que o voto é para todos, direto e secreto. A partir daí ficou instituído a 

obrigatoriedade de votar para os maiores de dezoito anos, ficando facultativo os 

analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de 

dezoito. Com o direito de voto os eleitores passaram a escolher livremente os seus 

candidatos (BRASIL, 1988). 

Tendo para tanto a eleição como meio de expressão da soberania 

popular, sobretudo, através do voto, sufrágio universal, este indicando 

inexoravelmente um dos pretendentes ao cargo pleiteado.  
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Já o voto caracteriza como exercício de um direito assegurando, a 

exteriorização da vontade do povo, um meio de justiça, garantido em lei, cumprindo 

um papel social, onde o povo se faz soberano, democraticamente, e também uma 

obrigação (MAIA, 2014). 

O direito ao voto constitucionalmente previsto e protegido, conforme 

expresso nos artigos 14 e 60 da Constituição Federal, nestes termos: 

 

Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular (BRASIL, 1988). 

 

 Em razão disso, o voto direito, secreto, universal e periódico é uma 

das cláusulas pétreas previstas no artigo 60, §4º, da Constituição Federal, ou seja, 

está entre as que limitações materiais ao poder de reforma da Constituição, não 

podendo sofrer alterações, nem mesmo por meio de emenda constitucional: 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal; 
II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 
 (...) § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais (BRASIL, 1988). 

 

Tem-se dizer que o Direito Eleitoral no Brasil quando correlação com 

o consubstanciado na Constituição, como se observa no artigo 1º da mesma, 

estabelecendo portanto a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado 

Democrático de Direito, tendo como pilares fundamentais a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político, sagrando que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (art. 1º, 

parágrafo único, da CF). 

Em virtude da universalidade do voto, começaram também os crimes 

de compra e venda de votos e suas consequências. Para Mirabete e Fabbrini é crime: 
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Em consequência do caráter dogmático do Direito Penal, o conceito de crime 
é essencialmente jurídico. Entretanto, ao contrário de leis antigas, o Código 
Penal vigente não contém uma definição de crime, que é deixada à 
elaboração da doutrina. Nesta, tem-se procurado definir o ilícito penal sob 
três aspectos diversos. Atendendo-se ao aspecto externo, puramente 
nominal do fato, obtém-se uma definição formal; observando-se o conteúdo 
do fato punível, consegue-se uma definição material ou substancial; e 
examinando–se as características ou aspectos do crime, chega-se a um 
conceito, também formal, mas analítico da infração penal (MIRABETE E 
FABBRINI, 2012, p. 79). 

   
 

 Observa-se a lição de Chiment (2012), que conceitua crimes 

eleitorais como atitudes criminosas de várias formas, desde a inscrição dos eleitores, 

admissão a partidos políticos, registro de candidatos, divulgação eleitoral, até aquelas 

que descumprem o apuramento dos resultados e diplomação dos escolhidos. 

                          Por chegar a um ponto específico a ordem do Governo, os delitos 

eleitorais, são divididos como delitos políticos que não são confundidos com delitos 

de responsabilidade, no qual acontece o cancelamento do mandato e a inelegibilidade 

(CHIMENT, 2012). 

O conceito de captação ilícita de sufrágio a compra e venda de voto, 

encontra-se na própria legislação, podendo ser definida a prática de uma das 

condutas previstas no artigo 41-A da Lei 9.504 de 1997, é o compromisso de votar, 

ou de não apoiar um candidato, em troca de dinheiro, alimentos, materiais de 

construção, objetos essenciais para o sustento do indivíduo, com as exceções os bens 

que constam no artigo 26 da lei número 9504 de 1997 (RAMAYANA, 2010). 

 
Conforme dispõe, o artigo 41-A da Lei 9.504 de 1997: 

 
 
Art. 41-A Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação 
de sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou 
entregar, ao eleitor, com fim de qualquer natureza, inclusive emprego ou 
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, 
sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cessação do registro ou do 
diploma, observado o procedimento previsto no art.22 da Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (BRASIL, 1997). 
 
 

Os crimes e infrações eleitorais estão na Lei n. 4737, de 15 de julho 

de 1965, que iniciam-se no artigo 289 até o artigo 381 do Código Eleitoral Brasileiro. 

Dentre os crimes eleitorais está o crime de compra e venda de votos. A definição legal 
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desta conduta criminal e a pena prevista está no artigo 299 do código Eleitoral 

Brasileiro: 

 

A compra e venda de votos onde, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, 
Apara si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para 
obter ou dar voto, e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta 
não seja aceita: Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-
multa (BRASIL, 1965). 

 

 

Além do dispositivo do art. 299 do Código Eleitoral (Lei n. 4737/65), 

que é mais amplo, tipificado como crime eleitoral, também existe a conduta no art. 41-

A da Lei n. 9504, de 30 de setembro de 1997, pelo procedimento da investigação 

judicial eleitoral, este último dispositivo veio para proporcionar uma maior eficácia na 

punição ao crime de compra e venda de votos. Quanto a tentativa de compra e venda 

de voto, não é punível pela força do artigo 41, mas poderá vir, do campo penal em 

decorrência do artigo 299 Do Código Eleitoral (BRASIL, 1965). 

Conforme a Lei n. 12.034 de 2009, preconiza como requisito 

fundamental o dolo para configurar a ilicitude da conduta. 

 A Lei No 9.840, DE 28 DE SETEMBRO DE 1999. Altera dispositivos da Lei no 9.504, 

de 30 de setembro de 1997, e da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código 

Eleitoral. (BRASIL, 1965). 

No que diz respeito ao crime de compra e venda de votos artigo 299 

do Código Eleitoral, acreditasse que os efetivamente condenados por este crime terão 

uma pena máxima de quatro anos,  que os condenados por este crime não irão 

cumprir a pena em regime prisional fechado, e em tese essas sanções não 

ultrapassaram a oito anos de reclusão, aos possíveis condenados que não forem 

reincidentes, poderão iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, 

relata o disposto do artigo 33,  do § 2, das alíneas b e c, do Código Penal, que diz: 

 

       Artigo 33 [...] § 2º   [..] 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro anos) e   
não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime 
semiaberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual a ou inferior a 4 (quatro) 
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regimento aberto (BRASIL, 1940). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.840-1999?OpenDocument
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Para Mirabete e Fabbrini (2012) o regime semiaberto a execução da 

pena é feita em colônias agrícola, industrial ou similar, também em ambientes 

coletivos e seguros, seguindo os requisitos de separação de presos, limitação para o 

alcance do objetivo de distinguir a pena. Por outro lado, o regime aberto se dá fora do 

estabelecimento, sem atenção, trabalhando, frequentando curso, ou exercer outra 

atividade autorizada, ficando recolhido durante o período noturno e nos dias de folga 

na casa do albergado, onde terá que ter, lugares para os presos, também cursos e 

palestra, instalações para os serviços de policiamento e orientação dos condenados. 

Por fim, regime fechado onde a pena tem seu cumprimento em 

presídio, e o condenado, trabalha no período diurno, e fica isolado no repouso noturno, 

em cela individual, com banheiro e são requisitos básicos no local, ambiente seguro 

(MIRABETE E FABBRINI, 2012). 

                          Assim, aquele que der, oferecer, prometer, solicitar, ou receber, para 

si ou para outrem qualquer vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou 

prometer a abstenção, comete o crime de compra e venda de votos (BRASIL, 1965).  

                           Durante as eleições é importante que o eleitor fique atento a compra 

e venda de votos. Portanto torna-se imperioso a orientação e educação eleitoral a 

priori. Segundo o Código Eleitoral, aquele que pratica este ato poderá ser submetido 

até a 4 anos de prisão, e a pagamento de cinco a quinze dias-multa (BRASIL, 1965). 

Essa ação tem em sua propositura legitimado ativo, o candidato, o 

partido político, a coligação e o Ministério Público. 

                          O processo eleitoral é atribuída  a Justiça Eleitoral brasileira que é o 

ramo do Poder Judiciário, composto pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos tribunais 

regionais eleitorais, juízes eleitorais e juntas eleitorais, que atuam em três esferas;  

jurisdicional, que possui a competência para julgar assuntos eleitorais cíveis e 

criminais; administrativa, que tem por obrigação  a organização e realização de 

eleições, referendo e plebiscitos; regulamenta, em que elabora regras referentes ao 

processo eleitoral.  

A Justiça Eleitoral possui a função constitucional e competência para 

assegurar os direitos do povo, de modo democrático, o direito de votar e ser votado, 

de assuntos sobre o alistamento e o processo eleitoral, as eleições à apuração de 

votos, à expedição de diplomas aos eleitos, dos partidos políticos e aos crimes 

eleitorais, as condições de elegibilidade e inelegibilidade (FILHO, 2012).  
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A elegibilidade é a possibilidade de um cidadão de ser votado. É 

necessário o alistamento eleitoral do candidato, para depois considerar os outros 

requisitos para a elegibilidade (RAMAYANA, 2010). 

A inelegibilidade são proibições transitórias de quem não pode se 

eleger, isto é não possui o direito de ser votado, mas que tem o direito de votar 

(RAMAYANA, 2010). 

A ocorrência de compra e venda de votos poderá ser supervisionado 

por meio de denúncias, fiscalização, investigação e comunicação ao Juiz Eleitoral, 

segundo a Resolução n. 23.363 de 17 de novembro de 2011 do Tribunal Superior 

Eleitoral. 

                        Da leitura do artigo 41-A, verifica-se que essas condutas têm uma pena 

severa: a cassação do registro ou do diploma, além da multa de mil a cinquenta mil 

UFIR. Sem dúvida, é a cassação do registro ou do diploma a sanção mais temida, 

uma vez que a Lei da Ficha Limpa acrescentou ao parágrafo primeiro da Lei 

Complementar 64/90 a letra j, tornando inelegível por oito anos quem tenha sido 

condenado à cassação do registro ou do diploma: 

 

Art. 1º São inelegíveis: 
I - para qualquer cargo: 
[...] 
j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida 
por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação 
ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de 
campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas 
eleitorais que impliquem cassação (BRASIL, 1990). 

 

De acordo com a legislação brasileira, para ser candidato é 

necessário ter a nacionalidade brasileira, que o indivíduo seja maior de idade, ter 

domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, registrado como eleitor e que 

goze de seus direitos políticos. Além disso, deve-se observar, dentre outros, uma 

idade mínima para concorrer aos cargos de presidente e vice presidente, governador 

e vice governador, senador e suplente de senador, deputado federal, deputado 

estadual ou distrital, prefeito e vice prefeito e, por fim, vereador (BRASIL, 1988). 

               Do procedimento judicial a representação ajuizada a fim de apurar a 

captação ilícita de sufrágio (compra de votos) se processa através de representação 

com conteúdo civil e eleitoral, embora seja muito parecida com a conduta prevista 

como crime eleitoral no artigo 299 do Código Eleitoral, cuja ação penal é pública 
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incondicionada: Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para 

outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para 

conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita: Pena - reclusão 

até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa. Um fato pode configurar 

tanto a conduta prevista no art. 41-A da Lei das Eleições quanto a do artigo 299 do 

Código Eleitoral. O que as difere é que pelo artigo 41-A responde apenas o agente 

ativo da conduta (quem doa, oferece, promete ou entrega o bem ou vantagem 

pessoal), e o art. 299 incrimina também o agente passivo (o eleitor). 

Nota-se que na seguinte decisão, o recurso contra a condenação foi 

indeferido: 

  

TRE-SC - Recurso Contra Decisões De Juízes  Eleitorais RDJE 19192 SC 
(TRE-SC) 
Data de publicação: 27/10/2015 

Ementa: RECURSO 

- COMPRA DE VOTOS (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL) - 

OFERECIMENTO E ENTREGA DE VALES ALIMENTAÇÃO EM TROCA 

DE VOTOS - PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NAS FASES 

INQUISITORIAL E JUDICIAL - VALORAÇÃO DE CONFISSÃO DE 
COPARTÍCIPE INIMPUTÁVEL - POSSIBILIDADE - CONJUNTO 
PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO A DEMONSTRAR A 
RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO - AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS - TIPICIDADE CARACTERIZADA - 
CONDENAÇÃO MANTIDA. - O tipo penal previsto 

no art. 299 do Código Eleitoral exige para a sua caracterização a doação, 

oferecimento, promessa, solicitação ou recebimento de dinheiro, dádiva, ou 

qualquer outra vantagem em troca de voto. A prova testemunhal produzida 

na fase do inquérito policial, devidamente convalidada em juízo e não 
infirmada por outros elementos coligidos no curso da instrução criminal, é 
apta a amparar o decreto condenatório. Há prova substancial de que o 
recorrente também concorreu para a prática do ilícito a ele imputado, estando, 
de igual modo, devidamente demonstradas, pela presença das provas 
documentais e testemunhais apreciadas, a autoria e a existência dos fatos 
descritos na denúncia. - DOSIMETRIA DA PENA - AGRAVANTE PREVISTA 

NO ART. 62, III, DO CÓDIGO PENAL - INSTIGAÇÃO DE INIMPUTÁVEL À 

PRÁTICA DE ILÍCITO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA O 
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE NA PEÇA ACUSATÓRIA OU NAS 
ALEGAÇÕES FINAIS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA 
EXASPERAÇÃO DA PENA - CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS 
CORPUS PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA, 
MEDIANTE EXCLUSÃO DA MAJORANTE - PLURALIDADE DE CRIMES - 
CONTINUIDADE DELITIVA - MAJORAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO - 
MULTA - INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO UNITÁRIO PARA FIXAÇÃO - 
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA APLICADA - 
CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA NOS 
AUTOS - FALTA DE FUNDAMENTO A FIXAÇÃO DO DIA-MULTA ACIMA 
DO MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO. 

Encontrado em: prevista no art. 62, III, do Código Penal, fixando em 

definitivo a pena privativa de liberdade em 1...ACORDAM os Juízes do 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, à unanimidade, em 

http://tre-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/249524546/recurso-contra-decisoes-de-juizes-eleitorais-rdje-19192-sc
http://tre-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/249524546/recurso-contra-decisoes-de-juizes-eleitorais-rdje-19192-sc
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conhecer..à época dos fatos, nos termos do voto da Relatora, que fica 

fazendo parte integrante da decisão (BRASIL, 2015). 

 

As penas previstas são de multa e cassação do registro ou do 

diploma, conforme referido anteriormente. Para a fixação da multa o Juiz Eleitoral 

deve pautar-se no art. 367, I e §2º, do Código Eleitoral, vejamos: 

 

 Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das 
condenações criminais, obedecerão às seguintes normas: I - No arbitramento 
será levada em conta a condição econômica do eleitor; 
 [...] § 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o juiz, ou Tribunal 
considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, 
embora aplicada no máximo (BRASIL, 1965). 

 

O juiz, ao fixar a multa, deve aplicar o princípio da proporcionalidade, 

não podendo ela ficar aquém do mínimo legal, e que seja condizente com o fato e 

suas circunstâncias, sendo de grande importância observar o parágrafo segundo do 

artigo 367 do Código Eleitoral, para a pena de multa não se torne ineficaz. 

No que se refere à cassação do registro ou do diploma, tem-se que 

se o julgamento da representação for procedente e ocorrer antes das eleições, a 

sanção será de multa e cassação do registro. Se ocorrer após, será de multa e 

cassação do diploma. 

Sem dúvida, este é um caso em que estão presentes o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, sendo cabível o efeito suspensivo da sentença que cassa 

o registro do candidato. Dessa forma, o candidato ou partido não poderão alegar que 

sofreram dano irreparável no caso de a sentença vir a ser modificada deferindo o 

registro da candidatura na instância superior. Assim, deve ser mitigada a aplicação do 

artigo 257 do Código Eleitoral, que dispõe que “os recursos eleitorais não terão efeito 

suspensivo”, devendo o juiz conceder tal efeito ao recurso em casos de cassação do 

registro de candidatura. 

                         Em uma pesquisa realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

sobre as eleições do ano de 2014, revela que a compra e venda de votos no Brasil 

ainda é uma realidade, uma vez que pelo menos 28% dos entrevistados mostrou ter 

conhecimento ou testemunhado a prática deste crime (BRASIL, 2016). 

Alguns autores fazem a distinção entre os crimes sociais e os crimes 

políticos. Para alguns o crime político atenta diretamente contra a personalidade do 

Estado, enquanto para outros o crime social é aquele que ataca a organização social. 
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Porém, o entendimento majoritário dos doutrinadores, consiste no agrupamento dos 

crimes sociais, na categoria dos crimes políticos, uma vez que é papel do Estado zelar 

pela organização social (JESUS, 2012). 

Quanto ao crime de compra e venda de votos, para Nicolau (2012), 

agora com as urnas eletrônicas, as apurações dos resultados são obtidos horas após 

o termino do pleito, com isso diminuindo muito as fraudes e criando maior confiança e 

segurança, quanto ao processo eleitoral brasileiro. 

Os direitos políticos estão intimamente relacionados aos princípios da 

democracia, do poder soberano e do sufrágio universal, pois são os instrumentos 

através dos quais a Constituição Federal garante o exercício da soberania popular 

dando ao eleitor o poder de interferir na condução da coisa pública, efetivando o 

princípio democrático. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em um cenário atual, não são poucos os casos de interferência 

abusiva no setor público para favorecimento político. Esses atos corruptivos 

praticados por gestores do patrimônio público, incidindo em maior quantitativo aqueles 

eleitos por mandato eletivo, tem se mostrado um problema para a efetivação das 

democracias e para a concretização do Estado Democrático de Direito. O poder 

econômico tem se destacado neste contexto, colocando em segundo plano as 

características do candidato.  

A obtenção de financiamentos, diretos ou indiretos, tanto no âmbito 

privado, quanto público tem sido o real problema dessa prática. Tais recursos são 

adquiridos por meios fraudulentos, denominados atos de corrupção eleitoral. Mesmo 

com estes mecanismos de filtragem, não é simples identificar, a diferença entre o 

financiamento de campanhas e corrupção eleitoral.  

No que diz respeito a Eleições, a prática do crime de compra e venda 

de votos é histórica de intervenção ilícita a integridade do processo eleitoral e sempre 

exigindo uma permanente vigilância e punição aos que praticam este crime, que 

transforma o voto em uma mercadoria de compra e venda. Por outro lado tem os 

eleitores que vendem seus votos, os quais devem ser considerados também culpados 
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pela corrupção. Uma opção inteligente seria uma orientação educativa para 

conscientização do eleitor que o voto não é produto de comércio. 

Destarte a utilização da máquina pública, há a utilização de bens e 

serviços custeados pela administração pública, o ato de corrupção eleitoral tem em 

suas raízes o financiamento de campanhas, tendo como certo as vantagens futuras, 

obter benefícios em negociações com o Estado. Ainda nos dias atuais, o Poder 

Legislativo continua aprimorando a legislação de combate a corrupção eleitoral.  

Dotada de recursos de organização e poderes para regular os 

processos e atos eleitorais, cabe também à Justiça Eleitoral processar e julgar os 

crimes eleitorais, bem como preparar, dirigir e velar pela regularidade da votação, 

fiscalizando também as contas das campanhas partidárias.  

Dessa forma pode-se dizer, a imoralidade, vem sendo detectada nas 

campanhas eleitorais, permite projetar o comportamento futuro do agente público, e 

portanto estabelecer conexões perigosas que desestruturam a gestão de interesses 

da sociedade. Ainda com o crescente aperfeiçoamento da legislação eleitoral, faz-se 

necessária a participação mais efetiva dos órgãos de fiscalização. 

Conclui-se que após a análise das normas pesquisadas, que elas são 

adequadas e suficientes, porém não são cumpridas, se tornando-se ineficazes, 

necessitando de mais fiscalização por parte do Estado. 

É dever do Estado estabelecer formas eficientes e eficazes com o fim 

de garantir um justo processo eleitoral, para ambas as partes. Enfim no processo 

decisivo também a ação conjunta do Estado e dos cidadãos, tendo para tanto garantir 

a legitimidade das eleições e a manutenção da democracia, fundamentais primordiais 

para a concretização do Estado Democrático de Direito. 
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HOMOSSEXUALIDADE: DISCRIMINAÇAO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 
HOMOSEXUALITY: DISCRIMINATION IN THE WORK ENVIRONMENT 
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Juliano Santana Silva51 

 

Resumo: 

Este trabalho de conclusão do curso de Direito tem como tema, ¨Homossexualidade: 
Discriminação no Ambiente de Trabalho¨. Visando buscar direitos e garantias para o 
ser enquanto humano, fazer-se respeitado num globo, numa sociedade com pessoas 
que tem atos discriminatórios dentro do contexto sociedade. Fala se em direitos 
humanos mas, na prática não é o que se percebe, para com um universo crescente, 
onde todos somente buscam o direito adquirido em um todo dentro do direito 
trabalhista, sendo o mesmo direito aprovado pelo Decreto Lei nº. 5.452, de 1º de maio 
de 1943. Faz se aqui uma abordagem para que veja o homossexual como qualquer 
outro trabalhador, que o veja pela capacidade laborativa, desempenhada dentro da 
empresa seja ela publica ou privada. Mesmo não tendo Leis especificas dentro da 
nossa Constituição, mas tem se nela brechas aonde este trabalhador possa ser 
amparo, respeitado e ressarcido pelo seu bem jurídico violado. 
Palavras-chave: Discriminação. 

Abstract: 
This work of conclusion of the course of Law has as its theme, "Homosexuality: 
Discrimination in the Workplace". Aiming to seek rights and guarantees for being as a 
human, to be respected in a globe, in a society with people who have discriminatory 
acts within the society context. It speaks in human rights, but in practice it is not what 
is perceived, in a growing universe, where everyone only seeks the right acquired in a 
whole within the labor law, being the same law approved by Decree Law no. 5452, 
May 1, 1943. Here is an approach that sees the homosexual as any other worker, who 
sees it by the work capacity, performed within the company whether it is public or 
private. Even though we do not have specific laws within our Constitution, but there 

                                                           
48 Graduada em Direito. 
49 Docente na Faclions. 
50 Docente na Faclions. 
51 Docente na Faclions. 
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are breaches where this worker can be protected, respected and reimbursed for his 
violated legal right. 
Keywords: Discrimination. 

 

1  INTRODUÇÃO  

 

       A orientação sexual é um direito  de liberdade de escolha. O Direito 

do Trabalho busca na proteção da honra e da personalidade do empregado sendo 

que ele não atua ao contrário e nem deixa espaço para a violação a subjetividade do 

empregado. Considera se que a homossexualidade, vem como uma maneira legitima 

de se desempenhar a sexualidade humana, sendo passível de ter o reconhecimento 

da sociedade, e a proteção jurídica do estado, e também de sua família. 

Mesmo aqui no Brasil sendo um país com uma diversidade muito 

grande em conhecimento cultural, ainda que implicitamente a discriminação é 

lamentável, esta dentro da cabeça das pessoas, a sociedade julga, insulta, discrimina 

pela raça, pela cor, por classe social, por religião e por sexo. Num mundo globalizado 

as pessoas deve se informar mais, ela deve trabalhar no sentido do conhecimento de 

si próprio, pois verá que são todos iguais, independentes de ter uma cor diferenciada,  

de pertencer uma determinada raça, com etnias diferentes, etc.  

A apuração da responsabilidade civil tem como sua grande motriz a 

ocorrência do dano trazendo desequilíbrio social e demanda. Ter boa qualificação 

profissional saber trabalhar em equipe e ser uma pessoa pró ativa. E a capacidade de 

mão de obra capaz de desempenhar o serviço na relação de emprego, são alguns 

dos pré-requisitos exigidos pelos recrutadores em um processo seletivo, ou seja de 

qualquer cargo, que o empregado  passa a desempenhar no ambiente de trabalho, 

mas em certas empresas apenas isso não basta. 

A orientação sexual pode resultar em tratamento diferenciado nas 

relações de emprego que demanda : empregado x empregador x colegas de trabalho. 

Todavia o objetivo é mostrar o desequilíbrio real existente na relação 

trabalhista, onde se tornou terreno fértil de atos discriminatórios pelo meio  

empregatício, do qual na maioria das vezes os homossexuais são  tratados como 

doentes ou até mesmo como ineficientes mesmo tendo formação adequada para o 

cargo. A falta de trabalho afeta integralmente dimensões da vida humana e os direitos 
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de personalidade, pois o emprego é essencial para a vida. de qualquer ser humano. 

Apesar de tudo, existem empresas que dão prioridade aos homossexuais pelo bom 

desempenho dentro da empresa à que está inserido. 

A proteção dos direitos humanos, deve e tem de agir com mais rigor. 

Ela tem sido aplicada? O homossexual tem conhecimento de seus direitos? Nem 

todos tem este conhecimento, este direito tem de ser questionado. 

A atual Constituição Federal garante o direito social, que proíbe 

qualquer ação de discriminação, ou redução, ou limitação, tirando as oportunidades 

ou acesso e manutenção do emprego, independente da sua orientação sexual. Na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem: Artigo XXIII – 1º. Todo homem tem 

direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, as condições justas e favoráveis de 

trabalho e à proteção contra o desemprego. ( Artigo 23, Declaração Universal dos 

Direitos Humanos – Comentada) 

Esta aqui a se falar de igualdade, moralidade, onde o trabalhador deve 

ser respeitado e ter seus valores reconhecido, com condições justas e favoráveis. 

Pedrosa fala que: a homossexualidade é, pois sim, uma condição humana e, não um 

simples fenômeno sexual. Já Vidal  reza: que o homossexual é um ser humano com 

uma condição e um destino perfeitamente humanizável e humanizante. 

O objetivo é analisar as principais situações aonde não venha ser 

violado a dignidade  da pessoa humana. Os princípios constitucionais são apoios dos 

quais se fundam o Ordenamento Jurídico, uma vez que dão organização, coesão e 

nexo às relações jurídicas.  

 

2 METODOLOGIA 

 

       Para elaboração deste artigo científico foi utilizado o método 

dedutivo, que  é a modalidade de raciocínio lógico que faz uso da dedução para obter 

uma conclusão a respeito de determinada premissa. Segundo GIL(2008):  

Podem ser incluídos neste grupo os métodos: dedutivo, indutivo, hipotético-
dedutivo,  dialético e fenomenológico. Cada um deles vincula-se a uma das 
correntes filosóficas que se propõem a explicar como se processa o 
conhecimento da realidade. O método dedutivo relaciona-se ao racionalismo, 



MIRANDA, D.A.;AGUIAR, H.J.S.;SILVA, F.C.;SILVA, J.S.. Homossexualidade: discriminação... 

 

215 
Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume VIII. Número 2. Ano 4 – 2017/2 - ISSN 2358-6079 

o indutivo ao empirismo, o hipotético-dedutivo ao neopositivismo, o dialético 
ao materialismo dialético e o fenomenológico, naturalmente, à 
fenomenologia. (GIL, 2008, Pag. 9). 

 

 Neste caso o método dedutivo é, onde se pesquisa a discriminação 

dentro do ambiente de trabalho contra o homossexual. O método de procedimento 

escolhido foi de leituras bibliográficas, buscando idéias, que abrange a reconstrução 

de textos analisados, adaptando idéias, devidamente citados. Um dos principais 

objetivos do Estado Democrático do Direito, é defender qualquer cidadão de ato 

discriminatório.  

 Para este levantamento de dados foi utilizado livros, legislações, 

jurisprudências que envolvem o tema proposto.  

 

3  RESULTADO E DISCURSSÃO 

                      

         A Legislação  não  garante  todos os direitos necessários a proteção 

do trabalhador homossexual, o que tem no momento são entendimentos de alguns 

doutrinadores, citados ao longo deste trabalho, visando assegurar direitos e garantias 

a identidade individual,  daqueles que se encontram sem proteção e reconhecimento 

legal por parte do estado, dentro deste país. 

                 No artigo 1º, inciso lll da CF, fala da ¨dignidade da pessoa humana¨, 

já no inciso IV, diz ¨os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa¨, se vê aqui que 

o homem tem garantias fundamentais que devem ser respeitadas pelo que ele é. 

                 O artigo 5º caput, diz que ¨Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País à inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade,¨ e reforçando no inciso I, fala que ¨homens e mulheres 

são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição.¨ Aqui não esta 

fazendo distinção, que ele deve ser heterossexual ou homossexual, mas sim todos 

homens e mulheres perante a lei tem direitos e garantias diante da lei vigente. Mais 

adiante no inciso 10º da CF, ¨são invioláveis à intimidade, à vida privada, a honra e a 
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imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação¨. 

                 Diz o artigo 170, e incisos VII e VIII, da CF, que trata dos princípios 

programáticos da atividade econômica nacional, repete que a justiça social só está 

assegurada se respeitados,  dentre outros, a redução das desigualdades regionais e 

sociais e a busca do pleno emprego. 

                  Na Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, 

considera discriminação, artigo 1º, letra- a) toda distinção ou exclusão ou preferencia 

fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem 

social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de 

tratamento em matéria de emprego ou profissão. Exclui aquelas diferenças ou 

preferencias fundadas em qualificações exigidas para um determinado 

emprego.(MARTINS, 2011) 

                 A Constituição de 1934 estabeleceu a,  “proibição de diferença de 

salário para um mesmo trabalhador, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou 

estado civil “(art. 121, §1°,A). Também a Constituição de 1967 especificou sobre a 

“proibição de diferença de salários, e de critérios de admissões por motivo de sexo, 

cor e estado civil, (art. 158, III). (MARTINS, 2011) 

                  O artigo 7º da Convenção nº 158 da OIT, dispõe que o trabalhador, 

para ser dispensado, deve ser previamente avisado do motivo pelo qual se 

caracterizando o término de seu contrato, podendo defender-se das acusações ou 

terá direito de recorrer a um tribunal do trabalho para apreciar a injustiça ou a falta de 

motivação de sua despedida. 

                 A Constituição de 1934 estabeleceu a, ¨proibição de diferença de 

salário para um mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado 

civil¨, artigo 121, § 1º,a.(MARTINS, 2011). 

                 A Lei 9.029, de 13/04/1995, estabeleceu que é vedada a prática de 

ato discriminatório e limitativo para efeito do ingresso na relação de emprego ou para 

sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar 

ou idade, artigo 1º. 
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                 A CLT em seu art. 483, alínea ¨e¨, diz que o empregado poderá 

considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando praticar o 

empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da 

honra e boa fama. O direito proíbe tratamento discriminatório na relação de emprego, 

consagrando princípio que protege a dignidade da pessoa humana. O trabalhador é 

antes de tudo um ser humano e, como tal, merece tratamento que não despreze essa 

sua condição. Pouco importa, pois se o empregado é um operário sem instrução ou 

um alto executivo, a norma trabalhista será aplicada a ambos, de acordo com o 

comando do artigo 7º, inciso XXXII da CF.  

                 Já existe jurisprudência que mostra o fato na lei. A  seguir nota-se 

como são visto  alguns casos, não é só discriminação, mas vemos que é uma ação 

desumana por parte de pessoas que agem por impulso da  não aceitação pela 

orientação sexual.. 

A igualdade jurídica entre os homossexuais no mercado de trabalho, já vem 
sendo reconhecida no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, conforme 
jurisprudência abaixo: 

“EMENTA: INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. OPÇÃO SEXUAL. Situação em 
que a prova oral deixou evidente que a autora foi vítima de ofensas verbais 
praticadas pela empregadora, por meio de seu preposto que, ao tomar 
conhecimento de sua homossexualidade e de relacionamento estreito, 
mantido com uma colega de trabalho, passou a insultá-la quanto à sua opção 
sexual, passando a atribuir-lhe os piores serviços, resultando, por fim, na sua 
despedida. Comprovada a repercussão do dano, na medida em que todos os 
colegas de trabalho do setor de costura, cerca de 400 (quatrocentas) 
pessoas, ficaram sabendo que a reclamante e sua companheira haviam sido 
despedidas em função do relacionamento amoroso que mantinham. 
Indenização por dano moral que se defere”. (RS, 2008a, p.01) 

   Sob pena de comprometimento e desvirtuações de ações cometidas, 

mesmo o dinheiro não substituindo a dor, e o sofrimento das vitimas, se vê aqui uma 

sanção sendo aplicada desestimulando a reincidência do autor e de outros que 

possam seguir o mesmo exemplo. 

O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região já decidiu ser 
cabível o reconhecimento da rescisão indireta motivada por discriminação 
contra a opção sexual, bem como a condenação em danos morais; segue 
ementa transcrita: 

“DANO MORAL. SUPOSTA OPÇÃO SEXUAL. DISCRIMINAÇÃO. 
DISPENSA INDIRETA. ATO LESIVO DA HONRA E BOA FAMA. 
CABIMENTO. Enseja indenização por dano moral, de responsabilidade da 
empresa, atos reiterados de chefe que, no ambiente de trabalho, ridiculariza 
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subordinado, chamando pejorativamente de “gay” e “veado”, por 
suposta opção sexual. Aliás, é odiosa a discriminação por orientação 
sexual, mormente no local de labor. O tratamento dispensado com 
requintes de discriminação, humilhação e desprezo a pessoa do 
reclamante, afeta a sua imagem, o íntimo, o moral, dá azo à reparação por 
dano moral, além de configurar a dispensa indireta por ato lesivo da honra 
e boa fama do trabalhador, eis que esses valores estão ao abrigo da 

legislação constitucional e trabalhista (arts. 3º, IV, e 5º, X, da CF; art. 483, 

e, da CLT).”  

 

         Na ementa descrita foi analisada a finalidade do direito do trabalho, 

que é assegurar o respeito a dignidade do trabalhador, caso ocorra alguma lesão 

que esta seja reparada. 

 

                            Atualmente no Brasil, hà muitos casos de trabalhadores 

homossexuais submetidos a trabalho até as vezes desumano, por vezes forçado pois 

eles se propõe a trabalhar e passar por constrangimentos, reprimindo sua identidade 

pessoal, até muitas vezes de colegas do ambiente de trabalho. Mas foi visto que a 

Constituição Federal de 1988, aplica valores, princípios e garantias, não ainda como 

especificas para o homossexual, mas, impedindo atos discriminatórios de qualquer 

natureza, liberdade, e igualdade.   

 CONCLUSÃO 

         Como é de se notar o direito não é estático, é necessário que ele se 

adeque à sociedade, para atender todas as suas necessidades. Diante do exposto 

não restam dúvidas que muitas melhorias já foram registradas no sentido de 

preconceito. 

        Conclui-se que deve-se criar políticas públicas onde o homossexual 

possa estar se interagindo profissionalmente, entre sua comunidade e também na 

área  trabalhista, apesar de muitas empresas não saberem lidar bem com a 

diversidade já existem iniciativas,  Públicas e Privadas, ONGs, Sindicatos, 

Associações,  e também de multinacionais buscando criar leis especificas para mudar 

este cenário.  

        Aqui se vê que a dignidade da pessoa humana é roubada, e não 

respeitada como um ser que contribui para o crescimento e engrandecimento do meio 

em que convive, o próprio estado. Pode deduzir-se que a discriminação sexual no 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641719/artigo-3-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731577/inciso-iv-do-artigo-3-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730704/inciso-x-do-artigo-5-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
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ambiente de trabalho é uma das realidades que mais profundamente afronta e desafia 

o princípio constitucional da igualdade. O que eles buscam aqui é o respeito e 

reconhecimento pelo que eles desempenha como profissional, pois o que é de se 

olhar e julgar são os requisitos necessários ao desempenho do profissionalismo a ser 

exercido, muito já se tem feito, e registrado, mas há muita coisa ainda por fazer e 

desenvolver dentro das politicas publicas, e do próprio estado. 
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PRISÕES CAUTELARES NO DIREITO PÁTRIO E O DESRESPEITO AO 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA 

PRISONS IN PRECAUTIONARY PATRIO RIGHT AND THE INFRINGEMENT THE 
CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE 

 

Wandisley Azevedo de Almeida52 

Alecssandro Regal Dutra53 

Ana Valéria De Jesus Ribeiro Miranda54 

José Moacir Dos Santos55 

 

O tema ora proposto visou esclarecer como o modelo de prisões cautelares é utilizado 
pelo direito brasileiro, e também oferece ao leitor entendimentos sobre o direito de 
liberdade, e em quais situações as prisões cautelares são realizadas sem infringir o 
direito de ir e vir do cidadão de acordo com a Constituição Federal de 1988. Como 
objetivo geral este projeto avaliou o ordenamento jurídico brasileiro, se as prisões 
cautelares de alguma forma confrontam com o princípio da liberdade do ser humano 
ocasionando impedimento no direito de ir e vir. Como objetivos específicos o projeto 
ainda explicita acórdãos com os preceitos normativos, a extensão do direito à 
liberdade, também analisa juridicamente os tipos de prisões cautelares existentes no 
Brasil. 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. Sobre os resultados encontrados o que 
se pôde ver é que é notável que as prisões cautelares, apesar de apresentarem um 
possível conflito com o princípio da presunção de inocência do acusado, são 
necessárias para o melhor funcionamento do processo penal brasileiro. Porém, de 
todas as opiniões e ideias apresentadas neste artigo, percebe-se que, mesmo 
havendo esse conflito entre as prisões cautelares e o princípio da presunção de 
inocência do acusado, as prisões cautelares devem continuar presentes em nosso 
ordenamento jurídico, pois, são elas que dão uma segurança para o melhor 
andamento dos processos em geral, e também, maior segurança na aplicação da lei 
para o próprio povo. 
Palavras chave: Constituição Brasileira, Ordenamento Jurídico, Prisões Cautelares, 
Liberdade. 

 

                                                           
52 Graduada em Direito. 
53 Docente na Faclions. 
54 Docente na Faclions. 
55 Docente na Faclions. 
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ABSTRACT 
 
The theme in question aimed to clarify how the model trial detention is used by Brazilian 
law, and also provides the reader with clarification of the right to liberty, and which 
precautionary arrests situations are performed without infringing the right to go to and 
from the citizen according to the Federal Constitution of 1988. As a general objective 
of this project evaluated the Brazilian legal system, the precautionary arrests somehow 
confronted with the principle of human freedom causing impediment on the right to 
come and go. As specific objectives the project also explicit judgments with normative 
precepts, the extension of the right to freedom also legally analyzes the types of 
precautionary arrests in Brazil. On the methodology applied, the issue addressed was 
used investigative content, or literature such as books, articles, magazines, related 
documents, laws, rules and jurisprudence. About the results what you could see is that 
it is remarkable that the precautionary arrests, despite having a possible conflict with 
the principle of the accused presumption of innocence, are necessary for the better 
functioning of the Brazilian criminal proceedings. However, all opinions and ideas 
presented in this article, it is clear that even if the conflict between the precautionary 
arrests and the principle of the accused presumption of innocence, the trial detention 
should continue present in our legal system, therefore, are they that give security to 
the best progress of proceedings in general, and also increased security in law 
enforcement for the people themselves. 
Keywords: Brazilian Constitution, Legal System, Prisons Provisional Freedom. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A princípio este artigo tem como ideia principal tratar das Prisões 

Cautelares do Direito Processual Penal brasileiro, assim como, o seu conflito com o 

Princípio da Liberdade Constitucional brasileira. 

No processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, a 

Assembleia Constituinte decidiu por manter a tradição do direito constitucional pátrio, 

prevendo a possibilidade da existência da prisão cautelar. Prisão essa que se originou 

antes da chamada prisão-pena, que surgiu em 1595, e possui como marco divisor 

entre elas a existência de sentença condenatória irrecorrível. 

Para sua aplicação, a Constituição impôs limites à prisão processual, 

vez que ao aplica-la são violados direitos e princípios fundamentais 

constitucionalmente previstos de altíssima importância. O que se propôs no trabalho 

é a análise do instituto em comento, visando à definição de cada um dos tipos de 

prisões cautelares existentes no Brasil, as suas caracterizações, bem como aquelas 

situações nas quais são autorizadas a sua aplicação, a forma de aplicação, e os 

direitos que amparam tanto o indivíduo quanto a prisão. 
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A normatização sobre as prisões cautelares também foi objeto de 

estudo, tendo por base a tipificação legal de cada um dos tipos de prisão, a 

diferenciação entre prisão pena e prisão cautelar, não deixando de se observar o 

direito à liberdade do ser humano em relação à aplicação das prisões cautelares. 

A prisão preventiva surge no ordenamento jurídico como forma de 

assegurar uma maior efetividade para fins investigatórios ou mesmo judiciais, dando 

assim, maior garantia para a obtenção do resultado pretendido.  

Em caso de prisão ainda, observa-se que a Prisão Preventiva ocorre 

para assegurar a conveniência da instrução criminal e a preservação da ordem 

pública. Ela é utilizada para garantir que o acusado não fuja, e também, para garantir 

que o acusado não coaja testemunhas. Sempre devendo haver o indício suficiente de 

autoria e da materialidade do delito. 

O artigo se justifica, visando esclarecer como o modelo de prisões 

cautelares é utilizado pelo direito brasileiro e também oferece maiores 

esclarecimentos sobre o direito de liberdade, e em quais situações as prisões 

cautelares são realizadas sem infringir o direito de ir e vir do cidadão de acordo com 

a Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, inciso LIV). 

O projeto também aborda a prisão em flagrante, cujo dispositivo legal 

está nos artigos 301 aos 310 do Código de Processo Penal. Também serão 

discorridas as explicações de nossos doutrinadores, e seus devidos artigos.  

Nota-se que a Prisão em Flagrante também se trata de uma espécie 

de medida restritiva da liberdade, de natureza cautelar e processual. E, que consiste 

na prisão, independente de ordem do juiz competente. A expressão Flagrante provém 

do latim flagrans, flagrantis, do verbo flagrare, que significa queimar, ardente, em 

chamas, brilhando, incandescente, crepitando. Assim, surge a expressão flagrante 

delito, que significa o delito no instante da sua perpetração, o delito que está sendo 

cometido. 

Outro tópico deste trabalho fala sobre Prisão Temporária, essa é outra 

modalidade de prisão cautelar. Porém, de forma contrária das outras duas Prisões 

Cautelares também estudadas, a Prisão Preventiva e a Prisão em Flagrante, ela não 

está disposta no Código de Processo Penal, mas sim, em uma Lei específica para ela. 

Trata-se da Lei nº 7.960/89. Pode ser dito que, a prisão temporária veio para substituir, 

legalmente, a antiga prisão para averiguação.  
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E, ainda, a prisão temporária ocorre no período das investigações 

policiais, ou seja, antes do início do processo. Como se trata de uma medida provisória 

e cautelar, a prisão temporária tem a finalidade de acautelamento das investigações 

do inquérito policial (conforme se verifica no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 7.960/89) e, 

ainda, de ser provisória, pois tem a sua duração expressamente fixada em lei, 

conforme o artigo 2º da Lei nº 7.960/89 e, também, no artigo 2º, § 3º da Lei nº 8.072/90 

(Lei dos Crimes Hediondos). 

Como objetivo geral o artigo avalia o ordenamento jurídico brasileiro 

sobre as prisões cautelares e o confronto com o princípio da liberdade do ser humano, 

ocasionando impedimento no direito de ir e vir. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Em relação aos aspectos metodológicos, o tema abordado utilizou-se 

de conteúdo investigativo, ou seja, pesquisa bibliográfica como livros, artigos, revistas, 

documentos relacionados, leis, normas e jurisprudências de casos reais. 

A metodologia realizada tem carácter quantitativa nas modalidades de 

coleta de informações e no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. 

A doutrina jurídica do presente artigo visa analisar e levantar questões 

sobre a hipótese, induzindo assim a um entendimento mais amplo sobre o tema 

abordado. 

Em relação à tipologia da pesquisa, isto é, segundo a utilização dos 

resultados encontrados, ela é de natureza bibliográfica, uma vez que foi realizadas 

pesquisas, sobre o tema proposto, com a finalidade de aumentar o conhecimento do 

leitor, direcionando para uma tomada de posição.  

Na abordagem, o que se fez foi, aprofundar e abranger as ações 

correlacionadas observando o que acontece juridicamente entre Prisões Cautelares 

do Direito e o Princípio da Liberdade Constitucional brasileira. 

Sobre as variáveis constantes nesse artigo o que se viu foram 

variáveis qualitativas do Direito, onde o princípio constitucional da presunção da 

inocência refere-se a uma adversidade no quantitativo de presos em regime fechado 

como também presos no regime provisório e a superlotação dos presídios no cenário 
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jurídico brasileiro e no processo penal onde existem dois preceitos, o das prisões 

cautelares e o direito a liberdade. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Prisões Cautelares do Direito (prisão em flagrante, prisão temporária, 

prisão preventiva) e o princípio constitucional da presunção da inocência, referem-se 

a uma adversidade muito discutida no processo penal brasileiro, onde há dois 

preceitos. Uma, diz que as prisões cautelares são necessárias e não ofendem o 

princípio da presunção de inocência. A outra já diz que as prisões cautelares ferem 

sim o princípio da presunção de inocência do acusado. 

De imediato, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que o princípio 

da presunção de inocência não dificultaria a clausula do réu após a decisão 

condenatória. Por deliberação majoritária, foi entendida que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal era no sentido de que o princípio da presunção de inocência 

não deixaria levar o nome do réu no rol dos culpados, mas que, não inibiria a execução 

penal provisória da sentença condenatória. Ainda que, fossem sujeitas a recursos 

para efeitos suspensivos, como o especial e extraordinário (CANOTILHO, 2011). 

As medidas cautelares podem danificar o direito de liberdade da 

pessoa, pois toda vez em que alguém é mantido preso antes ou durante o processo 

e, ao final do processo, acaba recebendo uma sentença de absolvição, nota-se que 

ocorreu um grande erro judiciário, e que feriu os direitos fundamentais da pessoa. 

Porém, essas prisões cautelares, são um mal necessário, pois o Estado não pode 

deixar de executá-las, senão acabaria ocorrendo um enfraquecimento na repressão 

dos crimes, ou seja, na luta contra as infrações penais. 

José Frederico Marques (2012, p. 64) conclui: 

 

A fim de tornar menor o risco que possa correr a Justiça, e com o intuito de 
sacrificar ao mínimo a liberdade do réu enquanto não houver sentença 
condenatória imutável, procura a lei cercar a prisão preventiva de cautelas e 
pressupostos, sem os quais não se pode privar o réu, com o carcer as 
custodiam, da sua liberdade de ir e vir. (...) 
É, por isso que, além-jurisdicional indeclinável, para a decretação, procura o 
legislador, com medidas eficazes, cercar o réu de garantias, só admitindo a 
sua prisão quando verificar o juiz todas as condições imprescindíveis para a 
decretação da medida ou providência cautelar. 
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Se a prisão fosse decretada simplesmente porque o réu foi 

condenado, sem qualquer requisito objetivo ou subjetivo, seria uma prisão 

inconstitucional, que estaria ferindo o estado de inocência do réu. Porém, o conflito 

em questão, gira em torno dos casos de o acusado ser uma ameaça para a sociedade, 

onde coloca a ordem pública em risco, ou ainda quando for condenado por delito 

doloso, sujeito à pena privativa de liberdade, podendo ser de regime fechado ou 

semiaberto, e, ainda, sendo reincidente o possuidor de mais antecedentes. 

No gráfico abaixo, nota-se os índices de presos provisórios x presos 

condenados. 

O gráfico demonstra os índices de presos provisórios e de presos 

condenados de 2000 a 2013. Nota-se que o gráfico é crescente e preocupante, pois 

sempre que um indivíduo é preso provisoriamente em processo em andamento, o seu 

direito a liberdade é ferido e o gráfico mostra que se existe um crescimento sistêmico 

de prisões, o erro judiciário ainda se faz presente. 

Em Goiás segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), 53% dos 12.059 indivíduos detidos não teve ainda sentença de condenação. 
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Esses presos auxiliam na falta de demanda de vagas nas prisões estaduais (SINPOL-

GO 2014). 

 

 

  

 

Fonte: PUC GOIÁS (2011). 

 

A tabela acima demonstra em números reais, que quase 50% dos 

presos são provisórios, ou seja, a metade do número de presos em Goiás ainda não 

foi julgada e está superlotando as penitenciárias e as delegacias regionais, sendo que 

boa parte destes detentos poderiam estar fazendo uso de tornozeleiras e sendo 

monitorado o uso das tornozeleiras eletrônicas, há especialistas que dizem que elas 

podem sim evitar um aumento na quantidade de detentos sem condenação nos 

presídios goianos.  

 

 Figura 1: Cadeias lotadas de presos provisórios 
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 Fonte: Fábrica de monstrous, obviousmag.org 

 

A Figura acima representa a situação atual da Casa de Prisão 

Provisória (CPP) nos dias atuais, onde boa parte dos presos ainda não foram 

condenados, causando o que se vê um acúmulo de pessoas nas carceragens do 

estado. 

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Goiás (SINPOL - 2014) 

relata que esta modalidade tem sido bastante utilizada em penas alternativas, em que 

mais de 400 indivíduos estariam sendo monitorados pelo equipamento.  

 Ainda completa que o sistema é muito eficaz, pois o índice de 

reincidência, em 3 meses foi de apenas 3%. No entanto ele afirma que ainda falta um 

uso mais contínuo desta ferramenta como medida cautelar pelas autoridades. Ele 

completa que a prisão provisória é notável, mas que se houver reincidência do fato, 

ou quando o delito é de grave ameaça é o que esta deve ocorrer. 

A Súmula nº 9 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma: “A 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da 

presunção de inocência”. 

NUCCI (2012) conclui afirmando que existe posição doutrinária 

contrária a que ele se filia: “Há posição doutrinária em sentido contrário, considerando 

que a obrigação de se recolher à prisão, ao réu reincidente ou com maus 

antecedentes, fere o princípio da presunção de inocência”. 
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Para melhor clarear, segundo as jurisprudências do Supremo Tribunal 

Federal e Superior Tribunal de Justiça e, ainda, conforme orientação da Corte 

Suprema, da para dizer que a aplicação do princípio da presunção de inocência do 

acusado não afasta a legitimidade na aplicação das diversas espécies de prisões 

cautelares, sendo elas, prisões temporárias, prisões em flagrante e prisões 

preventivas. 

Eis um exemplo de jurisprudência referente a prisão cautelar: 

 

STF - HABEAS CORPUS HC 130720 GO (STF) Data de publicação: 01-02-
2016 Relator (a):  Min. CELSO DE MELLO Ementa “HABEAS CORPUS” 
– PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA 
DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE 
ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEIS INTEGRANTES 
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE 
DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA 
CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – 
EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – 
INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO 
IMPROVIDO. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE 
CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DOS PACIENTES. – 
Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em 
grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – 
além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – 
demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito 
comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. 
PACIENTES QUE INTEGRARIAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A 
jurisprudência desta Suprema Corte, em situações semelhantes à dos 
presentes autos, já se firmou no sentido de que se reveste de fundamentação 
idônea a prisão cautelar decretada contra possíveis integrantes de 
organizações criminosas. Precedentes. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA 
CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA E 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE 
EXCESSO IRRAZOÁVEL. – A complexidade da causa penal e o caráter 
multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual 
retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a 
demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada 
de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se 
compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes. 

 

 

Com as Leis nº 11.689/2008, 11.690/2008 e 11.719/2008, não foi 

revogado apenas a Súmula nº 9 do Superior Tribunal de Justiça, mas também, foi 

revogado o artigo 594 do Código de Processo Penal. Além disso, os artigos 595 e 311 

do Código de Processo Penal foram “implicitamente” revogados. E, por fim, o artigo 

387 do Código de Processo Penal recebeu uma nova redação dada pela Lei nº11. 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24347649/habeas-corpus-hc-114075-ba-stf
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719/2008. 

Segue abaixo mais algumas jurisprudências que podem compor o 

tema abordado, dentre elas estão: 

 
 
STF- HABEAS CORPUS HC 126292 / SP - SÃO PAULO  Data de publicação: 
17/05/2016 Relator (a):  Min. TEORI ZAVASCKI Ementa: 
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL 
CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU 
DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A 
execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de 
apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não 
compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado 
pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus 
denegado. (STF, HABEAS CORPUS, JULGADO EM 17/02/2016 pelo Rel. 
Min. TEORI ZAVASCKI). 
 

STF – HABEAS CORPUS HC 129168 GO (STF) Data de publicação: 
16/12/2015 Relator (a):  Min. GILMAR MENDES Ementa: Habeas corpus. 2. 
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de 
pessoas. Prisão preventiva decretada. 3. Alegação de ausência dos 
requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Necessidade 
da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal 
e para assegurar a aplicação da lei penal. Reiteração delitiva. Réu acusado 
de praticar outros furtos. Fuga do distrito da culpa. 4. A jurisprudência desta 
Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar 
fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando 
demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de 
o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor. 5. Ordem 
denegada. 

No que tange ao decreto de prisão preventiva, ato este com força 

decisória, o magistrado deverá decidir baseando-se nas provas constantes nos autos. 

A partir de tais provas, o juiz passará a possuir uma convicção, o que o levará a uma 

decisão. Em sendo duvidoso algum fato levantado no processo, à solução deverá ser 

a aplicação da presunção de inocência, ou seja, que o réu não é considerado culpado 

até que se tenha prova suficiente que indique o contrário. 

A prisão preventiva deve ser decretada pelo Juiz, lembrando que 

sempre deve ser muito bem fundamentada, pois isso também é um requisito para a 

mesma. 

Assim, observa-se que, para que um Juiz aplique de forma correta a 

prisão preventiva, ele deve seguir alguns passos: Sempre que for utilizar-se da prisão 

preventiva, deve observar se o artigo 313 do Código de Processo Penal o permite 

para isso. E, ainda, observar se o fumus comissi delicti e o periculum libertatis estão 

presentes no caso concreto. 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25342516/mandado-de-seguranca-ms-23262-df-stf
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Discordando da terminologia da presunção da inocência, Paulo 

Rangel (2014), entende que se o réu não pode ser considerado culpado antes da 

sentença condenatória com trânsito em julgado, não poderá ele, da mesma forma ser 

presumido como inocente. Diverge desta forma, de grande parte da doutrina. 

Apesar do estado de flagrância estar intimamente conectado com a 

ideia de visibilidade do delito, certo é que o Código de Processo Penal Brasileiro 

elencou hipóteses de cabimento outras que desconstroem o conceito doutrinário para 

abarcar situações em que a atualidade criminosa já não passa de um pretérito, de 

algo que já passou. 

O Código de Processo Penal Brasileiro estabelece, no seu art. 302, 

as seguintes modalidades do que denomina de prisão em flagrante: 

 
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: 
I – está cometendo a infração penal; 
II – acaba de cometê-la; 
III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; 
IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis 
que façam presumir ser ele autor da infração. (BRASIL, 2011) 
 
 

Vale dizer que sempre que o flagrante for feito de forma ilegal, deve-

se imediatamente ocorrer o relaxamento da prisão em flagrante. E, também, toda e 

qualquer prisão em flagrante, deve ser acompanhada pelo auto de prisão em flagrante, 

como consta no artigo 304 do Código de Processo Penal. 

O inciso primeiro é um exemplo do que a doutrina denomina de 

flagrante próprio. Constitui a situação em que o conceito de flagrante se aplica em sua 

inteireza, vale dizer, constata-se, nesse caso, a visibilidade e a atualidade da 

empreitada criminosa. Tal hipótese preenche, com inteireza, o periculum libertatis, 

consistente no fundado receio de que a liberdade do indivíduo traga prejuízos à 

colheita probatória, revelando também um aspecto de prevenção do delito, em 

resguardo ao bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora, assim como, 

com maior evidência, denota, o dispositivo em questão, a presença do fumus comissi 

delicti, consubstanciado na visibilidade da materialidade do ato e de sua respectiva 

autoria. 

Neste caso, frente a imediação do delito, o princípio da presunção de 

inocência cede espaço, em respeito aos princípios da proporcionalidade, proibição do 
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excesso e da concordância prática, à admissão da prisão em flagrante, de status 

igualmente constitucional. 

O inciso segundo, por seu turno, embora enquadrado pela doutrina 

sob o rótulo de flagrante próprio, já é vítima de críticas vorazes de uma corrente 

doutrinária mais garantista dos direitos individuais, que sustenta que o dispositivo em 

questão encerra uma odiosa presunção in malam partem de culpabilidade. 

 

Referido inciso entende que estará em flagrante delito quem ‘acaba de 
cometer a infração penal (‘acaba de cometê-la’), passo este que nos legitima 
a afirmar a inexistência da visualização do ato em si e, sim, tão-somente, uma 
forte presunção de que aquele determinado indivíduo foi quem o realizou. [...] 
relativiza-se, aqui, a própria existência do ato, a autoria frente ao mesmo e a 
culpa do agente. Em verdade não está-se a relativizar a presunção de 
inocência, e, isto sim, em desprezá-la de forma absoluta enquanto princípio. 
(GERBER, 2013, p. 132-133). 
 

 

Contudo, não se olvidando do entendimento supra, não parece 

razoável a compreensão de que a hipótese do inciso II do art. 302 do Código de 

Processo Penal realmente revele uma violação ao princípio da presunção de 

inocência. Isto porque, como bem salienta Fernando da Costa Tourinho Filho (2005, 

p. 454), também neste caso “não há dúvida de que houve um verdadeiro flagrante, 

porquanto o surpreendimento do agente ocorreu quando o delito ainda estava em 

chamas, ainda crepitava”. 

Ademais, se a interpretação se operar de forma tão radical, em tese 

não seria possível, por absurdo, a prisão em flagrante de um indivíduo que é pego 

disparando o décimo projétil contra a face de outrem, porquanto visível não fora os 

outros nove disparos. Vale dizer, a vítima já se encontrava morta quando presenciado 

o autor do fato, figurando o décimo disparo um irrelevante penal, porquanto o objeto 

do ilícito, àquele tempo, já figurava absolutamente inapropriado, exaurido, portanto, o 

cometimento da infração penal naquele instante. 

Outrossim, o contexto delineado pelo inciso II do art. 362 do Código 

de Processo Penal encontra guarida no conteúdo semântico do flagrante, como bem 

frisado por Fernando da Costa Tourinho Filho (2013), cuja etimologia remonta ao latim 

flagrans, flagrantis, do verbo flagare, que significa ardente, abrasador, susceptível, 

portanto, de abarcar a situação em que o delito se encontre ainda em brasa viva, autor 

e vítima no desfecho de uma ação criminosa. 
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Na opinião Daniel Gerber (2013, p. 146), neste específico caso, a 

prisão em flagrante encontrar-se-ia maculada de ilegitimidade, posto que não 

atenderia às seguintes indagações:  

 

Como atestar-se a existência de periculum libertatis e fumus comissi delicti, 
ante um fato que ninguém viu? Que espécie de prova decorre da prisão de 
alguém em tais circunstâncias e, indo além, se facilmente se conclui pela 
fragilidade dos elementos colhidos em tal situação, como legitimar a prisão 
em flagrante. 
 
 

Sucede que o texto frio da lei carece de um sentido a lhe ser atribuído 

pelo intérprete, processo sem o qual a norma não brota e o direito não se perfaz. 

Nesse caminho, imperiosa é a observação, em primeiro lugar, de que as normas 

restritivas de direito devem ser interpretadas restritivamente, ao passo em que às 

ampliativas devem ser deferidas a maior eficácia possível. 

Identificado o conflito existente entre os que consideram a prisão 

temporária constitucional e aqueles que sustentam sua inconstitucionalidade, busca-

se agora uma forma de compatibilizar aquele instituto com o princípio da presunção 

de inocência. 

Considerar alguém não culpado significa presumi-lo inocente. Porém, 

apenas dizer que não se considera alguém culpado não tem outro significado senão 

o de negar qualquer presunção de culpabilidade em seu desfavor. Observa-se, assim, 

que a exclusão do juízo de culpabilidade não impõe, necessariamente, a inclusão do 

juízo de inocência. 

A prisão temporária, portanto, não pode ser vista como 

reconhecimento antecipado de culpa, pois o juízo que se faz ao decretá-la é de 

periculosidade e não de culpabilidade. Para que o Estado atinja o fim precípuo de sua 

atuação, que é o bem comum, pode exigir dos cidadãos certos sacrifícios, sendo um 

deles a privação de sua liberdade antes da sentença definitiva, desde que haja 

extrema e comprovada necessidade para tanto. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Ao final deste artigo, é notável a conclusão, que as prisões cautelares, 

apesar de apresentarem um possível conflito com o princípio da presunção de 
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inocência do acusado, são necessárias para o melhor funcionamento do processo 

penal brasileiro. 

A prisão cautelar é considerada um gênero, onde engloba como 

espécies as prisões preventivas, em flagrante e temporária, como foram vistas no 

decorrer do estudo. E, com elas, percebe-se que são apenas utilizadas em casos 

restritos, quando realmente são necessárias. 

As prisões cautelares, só devem ser utilizadas quando preenchem 

seus requisitos completamente, sob pena de serem irregulares. Não é para qualquer 

caso, que serão praticadas as prisões cautelares. 

Concluindo, especificamente, sobre a prisão preventiva, nota-se que 

ela é uma medida excepcional, justificando-se pela Constituição Federal, servindo 

para assegurar a instrução criminal e uma efetividade na aplicação da pena. 

Esses limites da prisão preventiva não devem ser ultrapassados de 

forma alguma. Apesar de que, em alguns casos concretos, podem ser notados que 

alguns Juízes acabam aplicando de forma incorreta a prisão preventiva, ultrapassando 

os mesmos limites. 

O tema também demonstrou que quase 50% dos presos são 

provisórios, ou seja, a metade do número de presos em Goiás ainda não foi julgada e 

está superlotando as penitenciárias e as delegacias regionais, sendo que boa parte 

destes detentos poderiam estar fazendo uso de tornozeleiras e sendo monitorados. 

Percebeu-se também que 400 indivíduos estariam sendo monitorados 

por tornozeleiras, porém o número ainda é baixo, visto o número de encarcerados que 

ainda não foram julgados. 

Analisa-se que o sistema é muito eficaz, pois o índice de reincidência, 

em 3 meses foi de apenas 3%. 

Já sobre a prisão em flagrante, nota-se que deve ser feita de acordo 

com suas espécies, não podendo também, ultrapassar seus limites. Além disso, 

encontram-se os sujeitos ativos e passivos do flagrante, e, ainda, existem algumas 

modalidades em que o flagrante é ilegal. 

No que tange a prisão temporária, percebeu-se que, diferentemente 

da prisão preventiva e da prisão em flagrante, a prisão temporária não está descrita 
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no Código de Processo Penal, mas sim, em uma lei própria, que é a de número 

7.960/89. 

Ela é uma espécie de prisão cautelar que veio para substituir a prisão 

para averiguação, e, sendo assim, o período em que ela ocorre é o das investigações 

policiais, antes de começar o processo. 

Percebe-se que em todas as três espécies de prisões cautelares, há 

vários requisitos e fundamentos para que sejam decretadas. Não se tratam de uma 

simples escolha do Magistrado. 

Já sobre o princípio da presunção de inocência do acusado, nota-se 

que ele tem como principal ideia, a de que ninguém poderá ser considerado culpado 

antes da sentença transitada em julgado. Assim, o mencionado princípio serve para 

proteger o acusado, para evitar que ele acabe sendo submetido a uma pena que é 

adotada para quem já foi condenado. 

Porém, de todas as opiniões e ideias apresentadas neste artigo, 

percebe-se que, mesmo havendo esse conflito entre as prisões cautelares e o 

princípio da presunção de inocência do acusado, as prisões cautelares devem 

continuar presentes em nosso ordenamento jurídico, pois, são elas que dão uma 

segurança para o melhor andamento dos processos em geral, e também, maior 

segurança na aplicação da lei para o próprio povo. 
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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo mostrar como é o controle da utilização e estoque 

dos medicamentos nas unidades de emergência, visando o uso racional dos 

medicamentos dentro da farmácia pública. Os métodos para elaboração foram 

divididos em quatro etapas, sendo elas pesquisas bibliográficas, pesquisas 

documentais para abordagens quantitativas, entrevista qualitativas. Os principais 

autores aqui utilizados foram Maia Neto, Lino Rampazzo, Marconi Lakatos, com os 

resultados obtidos, identificou-se que a farmácia da unidade perde a rastreabilidade 

dos medicamentos no meio do processo de estocagem, e que a prefeitura da cidade 

de Goiânia fornece um software para controle dessas saídas e o mesmo não é 

efetivamente utilizado na sua totalidade, realizando apenas registro da medicação que 

não se refere à emergência, ocasionando em quebras de estoque e possibilidades de 

descaminhos. 

Palavras-chave: Farmácia. Órgão Público. Prefeitura de Goiânia. Uso racional. 

Abstract 

This study have with objective to show how is the control of the use and stock of 

medicines in the emergency units, aiming at the rational use of the in drugstore of the 
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public. The methods for elaboration were divided in four stages, being bibliographical 

researches, documentary researches for quantitative approaches, qualitative 

interviews. The main authors use here were Maia Neto, Lino Rampazzo, Marconi 

Lakatos, with the obtained results, it was identified that the family of the unit loses the 

traceability of the drugstore in the middle of the stocking process, and that the tow hall 

of the city of Goiania provides a software to control these exits and the same is not 

effectively caused in breaks of stock and possibilities or misconduct. 

Keywords: Drugstore. Public agency. Rational use. Tow hall of Goiania. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho trata questões relacionadas à organização de 

estoque de medicamentos destinados à emergência de uma unidade de saúde pública 

e busca a melhoria da organização das medicações dispensadas à emergência do 

Centro de Atendimento Integrado a Saúde – CAIS do Bairro Goiá. 

Acredita-se que pela ausência de uma gestão eficaz de estoque na 

emergência, a qualidade dos serviços prestados a sociedade fica comprometida, pois 

aumenta os gastos com medicamentos, indetermina a quantidade e prospecções de 

pedidos de determinados medicamentos ocasionando a falta de algumas substâncias 

no momento em que se necessita, conforme explica: 

A análise dos estoques se deve a uma observação ininterrupta das 
variações sofridas pelos mesmos num período de tempo, bem como 
das suas causas e efeitos. A partir do estudo da demanda é possível, 
com certo grau de confiabilidade, detectar a tendência futura e prever 
o seu desempenho provável. (MAIA, 2005, p.51) 

A presente análise busca gerar subsídios para manter uma imagem 

de estabilidade e continuidade do serviço público, contribuir com a qualidade de vida 

da população com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de 

saúde, com acesso racional a medicamentos essenciais à vida. Para a academia 

promove o enriquecimento do acervo teórico na biblioteca e torna-se mais uma 

ferramenta para futuras pesquisas e referencial para outros usuários, e para o 

pesquisador é uma forma de enriquecer seu conteúdo teórico e prático, agregar valor 

de conhecimento para novas aplicações durante sua vida profissional. 

Este trabalho foi desenvolvido e aplicado na Farmácia do Centro de 

Atendimento Integrado a Saúde - CAIS do Bairro Goiá, Av. Santa Maria, S/N, Bairro 
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Goiá na cidade de Goiânia, Goiás e trata sobre como é realizada a organização dos 

medicamentos dispensados ao setor de emergência do referido Centro de Saúde. 

A estrutura da cidade de Goiânia, segundo o site da prefeitura, conta 

com um universo de 9 CAIS, 1 CIAMS, 2 UPAS, 1 CROF - Centro de Referência 

Ortopédica, 2 Maternidades, 1 Pronto Socorro Psiquiátrico, 1 Pronto Socorro de 

Queimaduras, totalizando 17 unidades que contam com serviço de emergência e 

regime de 24H. assim como a unidade objeto do estudo, segundo o site órgão 

executivo da Saúde está dividido em 7 Distritos Sanitários (Campinas Centro / Leste/ 

Noroeste / Norte / Oeste / Sudoeste / Sul), que regionalizam o atendimento de acordo 

com a demanda da sociedade goianiense, sendo que cada distrito conta com pelo 

menos 1 unidade do Centro de Atendimento Integrado a Saúde – CAIS. A unidade 

desse estudo situa-se no Distrito Sanitário Oeste. 

A referida unidade é composta de dois departamentos, a urgência 

onde o trabalho foi abordado, e a parte ambulatorial. A Secretaria Municipal de Saúde 

possui uma legislação especifica quanto à dispensação de medicamentos essenciais 

para a população, já no âmbito da dispensação para a emergência essa legislação 

torna-se genérica e superficial, mencionada somente nos Arts. 19, 20 e 21 da portaria 

067/2010-SMS. 

Os medicamentos do município são determinados pela Relação 

Municipal de Medicamentos (REMUME), esta faz parte das ações necessárias à 

conformação da política de assistência farmacêutica dos municípios Brasileiros e 

apoia-se nos instrumentos legais do SUS: Portaria GM/MS nº 3916/04 que aprova a 

Política Nacional de Assistência Farmacêutica, Lei 12.401/11 que estabelece que a 

dispensação de medicamentos no âmbito do SUS deve seguir as relações  instituídas 

pelo gestor local e Decreto nº 7.508/11 que estabelece que Estados, Distrito Federal 

e Municípios poderão adotar relações específicas e complementares de 

medicamentos. Atualmente a REMUME (Anexo A) do município de Goiânia possui 

359 medicamentos essenciais, que segundo Instituto Virtual de Fármacos do Estado 

do Rio de Janeiro em 23 de março de 2006: 

Medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem às 
necessidades da saúde da maioria da população, a um preço que eles 
e a comunidade possam pagar; portanto eles deveriam estar 
disponíveis em todos os momentos, em quantidades adequadas e em 
forma farmacêuticas apropriadas. 
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Desse total, o estudo abrangeu 128 medicamentos que são 

específicos do setor de emergência que não é dispensado livremente à população, 

para disponibilizar essas medicações de forma gratuita nas unidades, de acordo  com 

o site do Fundo Nacional de Saúde, a verba repassada à prefeitura de Goiânia para a 

totalidade da assistência farmacêutica foi de R$ 40.396.141,77, valor calculado para 

uma população de 1.448.639 habitantes de acordo com o censo de 2016. 

Considerou-se como questão problema: uma nova forma de gestão 

de estoque na urgência realmente surtiria efeito na organização, economia, qualidade 

e abastecimento? 

Houve a suposição que o melhor controle sobre o estoque e a 

destinação final da medicação melhoraria a qualidade do atendimento na urgência. 

Então, dentro do aspecto organizacional é possível implementar 

mudanças no setor de urgência da unidade para que se tenha melhores resultados no 

gerenciamento do estoque de produtos, evitando excessos e faltas. 

Para os gestores públicos, é possível a programação de acordo com 

o consumo médio, e de acordo com o prazo de licitação conforme lei 8.666 que 

determina o prazo legal pra realização de compras por uma entidade pública, e a 

diminuição ou eliminação total do déficit de prescrições realizadas e não 

administradas. 

Diante disso o objetivo geral deste trabalho foi mostrar como é o 

controle da utilização e estoque dos medicamentos nas unidades de emergência, 

visando o uso racional dos medicamentos dentro da farmácia pública. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

Para a realização desse trabalho ao qual propõe o tema que visa uma 

análise para o controle de estoque voltado a um departamento específico em uma 

unidade de saúde pública, foi dividido em quatro etapas, para a primeira fase realizou-

se uma pesquisa bibliográfica, que segundo Rampazzo (2002, p.53) “A pesquisa 

bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas 
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(em livros, revistas, etc.). Pode ser realizada independentemente, ou como parte de 

outros tipos de pesquisa”. 

Procurou-se literatura que tratasse diretamente ao tema controle de 

estoques na administração pública e legislações para sustentar o embasamento 

teórico da referida pesquisa. 

Igualmente, foram realizadas na segunda etapa pesquisas 

documentais para abordagens quantitativas conforme explica: 

A pesquisa é chamada de “documental” porque procura 
os documentos de fonte primária, a saber, os “dados 
primários” provenientes de órgãos que realizaram as 
observações. Esses “dados primários” podem ser  
encontrados em arquivos, fontes estatísticas e fontes não-
escritas. (RAMPAZZO, 2005, p.51) 

Aqui se realizou um levantamento de dados tanto no arquivo físico do 

referido Cais, quanto nos softwares de gestão da prefeitura de Goiânia, buscando 

informações relativas às solicitações e movimentações do estoque de medicamentos 

e quantitativo de pacientes atendidos. 

Na terceira etapa, com intuito de maiores esclarecimentos aplicou-se 

uma entrevista de cunho qualitativo com perguntas abertas (Apêndice A).  Os sujeitos 

dessa pesquisa foram três farmacêuticos de universo de três, representando 100% 

dos servidores que trabalham no mesmo cargo, conforme explica Marconi & Lakatos, 

(1999, p.94) “Entrevista é o encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 

obtenha informações a respeito de um determinado assunto”. 

Na quarta etapa, com a finalidade de aferir entradas e saídas de 

medicamentos, foram tabuladas as informações auferidas anteriormente e utilizou o 

método de razonetes, conforme explica: 

É o mais importantes dos livros utilizados pela Contabilidade. Por 
meio deste livro é possível controlar, separadamente, o movimento 
de todas as contas [...] é importante para conhecer os seus saldos, 
possibilitando a apuração de resultados e a elaboração de 
demonstrações contábeis. (RIBEIRO, 2013, p.168) 

 

Essa ferramenta foi adaptada para utilização em um cenário de 

farmácia hospitalar, onde as contas foram efetivamente os medicamentos utilizados 

em relação aos atendimentos em determinado período. 
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Optou-se pelo período de estudo o primeiro trimestre do ano de 2017, 

correspondente aos meses janeiro, fevereiro e março, mesmo sabendo que, com a 

incidência de aumento exacerbado no atendimento em detrimento de viroses como 

dengue, zika e chikungunya, causadas pelo vetor Aedes Agipty, estima um aumento 

acentuado na demanda da unidade. Este trabalho alicerçou-se em um estudo de caso, 

explicado a seguir: 

Este tipo de estudo permite observar e compreender com 
profundidade a realidade de uma organização, grupo ou indivíduo. [...] 
Os resultados desse tipo de estudo geralmente não podem ser 
generalizados, pois representam um ou poucos elementos, e não 
toda a população. (ALMEIDA, 2011, p.35) 

Com isso a farmácia foi criteriosamente analisada em relação à 

organização, logística e disposição das medicações destinadas ao atendimento de 

urgência. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 

Foi realizada uma entrevista com os farmacêuticos da unidade, que 

são responsáveis pelo recebimento, guarda e dispensação dos medicamentos com  5 

perguntas abertas, respondidas pelos mesmos, as quais serão discutidas a seguir 

com criticas e comentários, antecedendo cada uma para melhor entendimento e 

aproveitamento deste trabalho. 

 

3.1 QUESTÃO 1 

 

 

O quadro 1 foi idealizado para compreender a abrangência de uma 

farmácia de medicamentos em uma unidade de saúde, de acordo com Maia (2005, 

p.32) a definição de farmácia hospitalar é: 

Unidade de assistência técnica, administrativa e contábil, dirigida por 
profissional farmacêutico, tecnicamente habilitado, que visa assistir 
toda a continuidade hospitalar, no âmbito do medicamento e demais 
produtos da área de saúde. 
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Com essa definição ficou claro que a mesma tem cumprido a sua 

função quando os farmacêuticos afirmam que são responsáveis por requisições, 

controles de estoques, dispensação de medicamentos, planejamento, 

armazenamento, controle e distribuição. 

 

 

LEVANTAMENTO ENTREVISTADOS RESPOSTAS 
  A farmácia é responsável pela requisição, controle de 
 Farmacêutico 1 estoque e dispensação dos medicamentos utilizados na 
1. Qual a função  emergência. 

da farmácia em  Dispensar medicamentos à população atendida na unidade, 
uma unidade de Farmacêutico 2 para os pacientes que ficam em observação e os que 
urgência?  recebem atendimento, conforme a necessidade individual. 

  Planejar, Requerer, armazenar, controlar e distribuir as 
 Farmacêutico 3 medicações da unidade de urgência, dispensar 
  medicamentos a população conforme necessidade. 

Quadro 1 – Entrevista com farmacêuticos do Cais do Bairro Goiá, Questão 1. Fonte: 

Dados da entrevista organizada por autor, 2017. 

 

 

3.2 QUESTÃO 2 

 

 

Já o quadro 2 objetivou entender a abrangência e por onde a 

medicação da farmácia seria distribuída, ficou claro que existem 5 pontos de saída 

das substâncias no Cais, e trata-se de uma estrutura de pequeno porte conforme 

explica Maia (2005, p.28) “Os hospitais são classificados quanto ao porte, obviamente 

no que diz respeito ao número de leitos existentes nos mesmos. Desta forma, são 

assim denominados: Hospital de pequeno porte, com capacidade para até 50 leitos” 

 

Notou-se também que todos os pacientes são identificados através 

de prontuários preenchidos pelos médicos e equipes de enfermagem. 

 

 

LEVANTAMENTO ENTREVISTADOS RESPOSTAS 

 

 
2. Qual a estrutura 
de atendimento da 
urgência? 

 

Farmacêutico 1 
A urgência possui 2 leitos de reanimação, sala de pequenas 
cirurgias, posto de enfermagem e sala de injetáveis. 

 

Farmacêutico 2 
A farmácia atende os pacientes através dos setores: sala de 
pequenas cirurgias, reanimação, enfermaria e sala de 
injeção. 
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Farmacêutico 3 
A urgência possui cinco locais que são abastecidos pela 
farmácia: Sala de injetáveis, posto de enfermagem, 
sutura, reanimação, sala de enfermagem. 

Quadro 2 – Entrevista com farmacêuticos do Cais do Bairro Goiá, Questão 2. Fonte: 

Dados da entrevista organizada por autor, 2017. 

3.3. QUESTÃO 3 

O quadro 3 procurou entender como é reabastecido o estoque da 

farmácia, de que forma e com qual frequência. Observou-se também que há um 

software próprio, fornecido pela prefeitura para que façam esses pedidos realizados 

após balanço mensal da unidade, o mesmo procedimento é relatado por Martins 

(2005, p.156) “O inventário físico consiste na contagem física dos itens de estoque. 

Caso haja diferenças entre o inventário físico e os registros de controle de estoque, 

devem ser feitos os ajustes [..]”. 

A requisição obedece ao critério de programação pré-definida, onde 

a unidade possui uma quantidade de produto máximo que pode ser requerida, e que 

está determinada pela média do consumo da unidade. 

A quantidade pode ser aumentada ou diminuída pelos farmacêuticos 

sempre que necessário, de acordo com a variação de consumo, e quando ocorre falta 

de algum item, o mesmo pode ser requisitado em remessa extra ao almoxarifado, esta 

requisição ocorre via e-mail enviado ao distrito sanitário que se encarrega de incluir 

em software próprio corroborando com o que explica Martins (2005, p.137) “sobre a 

importância dos estoques em atender aos clientes na hora certa, com a quantidade 

certa e requerida, [...]. Assim a rapidez e presteza na distribuição das mercadorias 

assumem cada vez mais um papel preponderante na obtenção de uma vantagem 

competitiva duradoura” entendendo isso, na falta de algum medicamento por mais 

de três meses no estoque da SMS, assim que o medicamento é recebido pelo 

almoxarifado central, emite-se uma remessa para a unidade com a quantidade pré-

programada, conforme se observa no quadro abaixo. 

 

 

LEVANTAMENTO ENTREVISTADOS RESPOSTAS 

3. Como é 
realizada a 
reposição do 
estoque da 
farmácia e com 
qual frequência? 

 

Farmacêutico 1 
Mensalmente é realizado o balanço da farmácia, após 
esse balanço e realizado o pedido através de um 
software para o almoxarifado que realiza a entrega. 

 

Farmacêutico 2 
A solicitação é mensal via software com quantidades pré- 

determinadas, sendo permitido o envio de requisições 
semanais para os itens injetáveis. 
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Explique 
detalhadamente. 

 

Farmacêutico 3 
O estoque da farmácia e reposto mensalmente via 
remessas do almoxarifado central da SMS, a solicitação e 
feita via sistema informatizado.. 

Quadro 3 – Entrevista com farmacêuticos do Cais do Bairro Goiá, Questão 3. Fonte: 

Dados da entrevista organizada por autor, 2017. 

 

3.4 QUESTÃO 4 

 

O quadro 4 indagou como é realizado o transbordo da medicação do 

estoque geral da farmácia para pequenos estoques de utilização diária. Notou-se que 

a medicação a ser utilizada durante o dia, é solicitada pela equipe de enfermagem por 

formulários próprios, sem discriminação de pedidos mínimo ou máximo a ser 

realizado, ficando a critério do profissional que solicita o quantitativo desejado, para 

um melhor desempenho quanto ao controle. Chiavenato (2005, p.150) explica que “a 

importância do controle reside no fato de que ele assegura que aquilo que foi 

planejado e organizado cumpriu realmente os objetivos pretendidos”. 

Constatou-se que após essa transferência, a farmácia perde a 

rastreabilidade e controle sobre os medicamentos, ficando delegada a equipe de 

enfermagem e com 5 possíveis saídas para essa medicação conforme constatado na 

questão 2, quebrando assim a corrente de controle dos produtos, conforme podemos 

ver a seguir: 

 

LEVANTAMENTO ENTREVISTADOS RESPOSTAS 

4. Como é realizada 
a transferência da 
medicação da 
farmácia para a 
emergência? E 
como é realizado o 
controle dessa 
medicação? 

 

Farmacêutico 1 
A enfermagem faz o pedido dos medicamentos via 
requisição impressa, a medicação é separada pela equipe 
da farmácia e é realizada a baixa no software. 

 

Farmacêutico 2 
Mediante solicitação da enfermagem através de requisição 
escrita. Após a transferência do estoque para a urgência, a 
farmácia perde o controle do mesmo. 

 

Farmacêutico 3 
A medicação da farmácia e levada para urgência mediante 
requisição escrita dos tec. de enfermagem e enfermeiros da 
urgência da unidade. 

Quadro 4 – Entrevista com farmacêuticos do Cais do Bairro Goiá, Questão 4. Fonte: 

Dados da entrevista organizada por autor, 2017. 

 

3.5 QUESTÃO 5 

 

 

O quadro 5 buscou informações acerca da capacidade da farmácia 

em controlar o estoque de medicamentos, evidenciou-se que a mesma possui os 
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softwares necessários para realizar a rastreabilidade de tudo o que é solicitado e 

consumido pela unidade em geral, conforme explica Chiavenato (2005, p.157) 

[...] as atividades de armazenagem são complexas. Portanto exigem 
procedimentos bem definidos e detalhados, [...] sua informatização 
deve ser voltada para o gerenciamento de uma grande base de dados 
operacionais, constituída da forma a proporcionar: [...] aumento da 
qualidade e da produtividade no processamento das informações 
operacionais, com reflexos positivos no atendimento aos clientes. 

 

Com os resultados obtidos na questão 5 da entrevista evidenciou que 

a unidade possui sim um sistema informatizado para o controle de estoques, entradas 

e saídas e cadastro de clientes, conforme podemos observar abaixo: 

 

 

LEVANTAMENTO ENTREVISTADOS RESPOSTAS 

 
 

5. Existe (em) 
algum(uns) 
software(s) que 
auxilia(m) nesse 
controle? Como 
funciona? 

 
Farmacêutico 1 

O controle é feito pelo software da intranet (rede internet 
local). 

 

Farmacêutico 2 
Sim, temos um sistema disponível pela prefeitura que nos 
possibilita gerir o estoque físico, através de entradas e 
saídas de medicamentos diariamente. 

 

Farmacêutico 3 
A farmácia controla o estoque via software da SMS, 
possui funções básicas de controle de estoque, cadastro 
de pacientes, dispensação de medicamentos. 

Quadro 5 – Entrevista com farmacêuticos do Cais do Bairro Goiá, Questão 5. Fonte: Dados da 

entrevista organizada por autor, 2017. 

 

Essa entrevista foi essencial para conhecer mais a fundo como 

é todo o processo de entradas e saídas da farmácia e da emergência do Cais 

do Bairro Goiá, e é possível sugerir algumas de melhorias para a unidade objeto 

do estudo: 

I. Estudo sobre a média de atendimentos na urgência. 

II. Definição de quantidades máxima para cada medicação de acordo 

com a média. 

III. Obrigatoriedade de formulário próprio para solicitação de 

medicações junto à farmácia. 

IV. Providenciar para que se utilize o software para dispensação 

nominal de medicamentos de acordo com o prontuário do paciente. 
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Acredita-se que a adoção dessas ações poderá culminar em uma 

maior efetividade do serviço público, resultado em maior transparência e economia 

dos recursos aplicados na saúde. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Conforme os resultados obtidos no capítulo anterior, pode-se afirmar 

que a farmácia não possui controle total sobre a destinação das medicações, e que 

se faz necessário empenho de toda a equipe e gestão da unidade, para que não haja 

perdas exponenciais e gastos astronômicos com medicações, pois controlar os 

estoques é essencial para o crescimento ou economia de qualquer empresa, seja ela 

pública ou privada. 

A pesquisa também mostrou que a Prefeitura Municipal de Goiânia 

disponibiliza meios próprios para o controle do estoque e a dispensação individual, 

seja para a continuidade do tratamento em casa ou mesmo para utilização na 

emergência do Cais. 

De acordo com as hipóteses levantadas, a pesquisa revelou que o 

melhor controle sobre o estoque e sua destinação final, pode sim melhorar a qualidade 

no atendimento de urgência, uma vez que não haverá interrupção no atendimento 

para que se pesquise manualmente junto a farmácia a existência ou não de um 

fármaco para administração no paciente, diminuindo relativamente o tempo no 

atendimento e aumentando a eficiência na hora da prescrição com medicamentos 

similares que existem em estoque. 

Como proposições de melhorias, sugere-se que a mesma solicite 

recursos humanos junto à gestão da unidade para que toda prescrição médica na 

urgência seja aviada de forma nominal em software próprio da farmácia, evitando 

assim perdas e descaminhos do estoque. 
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