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APRESENTAÇÃO 

 

A Edição 4 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 “A análise da viabilidade da criação de procedimentos para 

o atendimento na central de reservas da Empresa Privetur com foco na Excelência Do 

Atendimento”, dos autores Laysla Dayane Braga de Oliveira e Gil Eduardo Morato, é 

feita uma análise da viabilidade da criação de uma padronização nos processos 

sistêmicos na central de reservas de uma empresa do ramo de hotelaria e turismo. Os 

autores apresentam propostas de melhorias nos procedimentos com foco na 

excelência no atendimento. 

Os autores Klaybert Lorrano De Castro Schubert e Wagner Pedro De 

Moraes, no artigo “Reutilização de Água nas Indústrias” trazem propostas de 

melhorias no processo de utilização da água na indústria. Eles apresentam modos de 

reutilizar água nos processos de manufatura das indústrias.  

No artigo “A eficácia dos Juizados Especiais Criminais e a 

problemática em face do cabimento da transação penal sob a ótica da Lei Nº 9.099/95” 

as autoras Karinne Amorim Da Silva e Goiacymar Campos Dos Santos demonstram 

a eficácia dos juizados especiais criminais e sua problemática em face do cabimento 

da transação penal sob a ótica da lei nº 9.099/95. 

Os autores Luiz Antônio Santos Mesquita e Alecssandro Regal Dutra, 

no texto “Homicídios provocados por armas de fogo nas diferentes faixas etárias no 

Brasil” demonstram a questão da distribuição etária das vítimas de homicídios 

provocados por armas de fogo no Brasil. Neste contexto, os autores destacaram que 

a Lei nº 10.826 de 2003, foi proposta para que a taxa de mortalidade provocada por 

armas de fogo diminuísse, todavia, foi verificado pelos autores que a criminalidade 

aumentou. 

No artigo “Ensino de “História E Cultura Afro-Brasileira”: breve 

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

e Wilson de Sousa Gomes, discutem a temática do “ensino de história e cultura afro 

brasileira”. No texto eles contribuem para as diversas discussões historiográficas no 

que tange ao tema proposto. 
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O autor Vinicius Oliveira Seabra Guimarães, no artigo “Construção 

Histórico-Social Da Pobreza: desnaturalização da percepção das desigualdades 

sociais” faz uma análise da temática da pobreza para além da individualização 

malthusianista. O autor faz uma análise da pobreza como construção histórica-social 

com impactos para além do fator financeiro-econômico. 

No artigo “O lúdico no ensino de conceitos jurídicos aplicado aos 

acadêmicos do Curso De Direito Do 7º período noturno da Faculdade Lions”, os 

autores Luiz Antônio Santos Mesquita e Rosiane Dias Mota, refletem sobre o uso de 

atividades lúdicas como os jogos como uma alternativa para aprimorar o processo de 

ensino e de aprendizagem. Para tal, os autores demonstram, por meio da construção 

e aplicação de dois jogos lúdicos com estudantes e professores, sobre o aumento da 

compreensão dos conteúdos abordados em aulas do Curso de Direito. 

Os autores Rosalme Barros de Mattos e Tânia Maria de Andrade, no 

texto “Procedimento para integração do colaborador em uma empresa de vigilância e 

transporte de valores no Estado De Goiás” analisam as ações realizadas pela 

empresa estudada no processo de integração do novo colaborador. Como 

contribuição elas sugerem, ainda, ações de melhoria. 

No artigo, “O Sistema Carcerário Brasileiro e a ressocialização do 

detento no contexto atual”, as autoras Noelí de Sousa Borges Castro Coelho e 

Goiacymar Campos dos Santos Perla, fazem uma reflexão sobre o sistema carcerário 

brasileiro e a ressocialização no contexto atual. E, destacam a necessidade de o país 

rever a estrutura atual. 

Na “Resenha: Geografia e Percepção: uma interpretação introdutória 

a partir da Fenomenologia de Merleau-Ponty”, Rosiane Dias Mota apresenta a obra e 

destaca que o seus autor leituras tanto de Merleau-Ponty e das teses propostas 

quanto de outros autores que refletem sobre a temática espaço geográfico, entre 

outros.  

 

Boa leitura! 

Conselho Editorial 
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A ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O 

ATENDIMENTO NA CENTRAL DE RESERVAS DA EMPRESA PRIVETUR COM 
FOCO NA EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO 

 
Laysla Dayane Braga de Oliveira 

Gil Eduardo Morato 
 

Resumo: Tem-se com o presente artigo o objetivo de analisar a viabilidade da criação 

de uma padronização nos processos sistêmicos na central de reservas Privetur, 

empresa situada em Goiânia, que atua na área de hotelaria e turismo. Para tanto, 

realizou-se um estudo prévio da história da empresa e de sua atuação, como também 

seus procedimentos internos. A pesquisa se deu por meio da metodologia quantitativa 

exploratória, com base em coleta de dados onde foram utilizados entrevistas e 

questionários aplicados aos colaboradores. Esse estudo discute o mercado de turismo 

e hotelaria e suas tendências tendo como foco o atendimento ao cliente. Trazendo 

propostas de mudanças no que se refere aos padrões e procedimentos utilizados para 

atingir a excelência no atendimento. 

Palavras–chave: Cliente; Padronização; Capacitação; Hotelaria 

 

Abstract: This article havepurpose of analyzing the feasibility of normalization and 

standardization in systemic processes at center of reserves Privetur, a company 

located in Goiânia, which operates in the hotel sector and tourism. Therefore, we 

carried out a preliminary study of company’s history and its operations, as well as its 

internal procedures. The research took place through exploratory quantitative 

methodology, based on data collection where interviews and questionnaires given to 

customers and employees were used. This study discusses the tourism market and 

hospitality and trends focusing on customer service. Bringing proposed changes in 

relation to the standards and procedures used to achieve service excellence. 

Keywords: Client; Standardization; Capacity; Hospitality 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Ao longo dos anos o cenário comercial e econômico vem sofrendo 

mudanças e com o advento da tecnologia, este tem se mostrado cada vez mais 

diversificado e em um ritmo mais acelerado. Desse modo, o que se percebe é uma 

sociedade cada vez mais exigente, que busca sempre maior comodidade da 

resolução das tarefas do cotidiano tanto pela falta de tempo quanto pelo fato de que 
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podem pagar mais caro se porventura acreditarem receber em troca a qualidade. E 

conforme KOTLER (2000, p.48). 

Os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade e serviço superiores, 
além de alguma customização. Eles percebem menos diferenças reais entre 
produtos e mostram menos fidelidade a marcas. Eles também podem obter 
muitas informações sobre produtos por meio da Internet e de outras fontes, o 
que permite que comprem de maneira mais racional Os clientes estão 
mostrando maior sensibilidade em relação ao preço em sua busca por valor. 

Por esta razão, qualidade tem sido palavra de ordem nesse cenário. 

‘A qualidade de um produto é ‘boa’ quando satisfaz ou excede nossas expectativas. 

Caso contrário, a qualidade é ‘má’. ’.  (MOLLER 1997, p. 2). 

Tratando-se de qualidade, a empresa estudada possui um ramo de 

atuação, que está voltado para o turismo de lazer que segundo Dumazedier (1973) é: 

o conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se, entreter-se ou, 
ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se 
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. (1973, 
p. 34).  

 

Então, conforme exemplificado por Dumazedier, a empresa 

caracteriza-se por oferecer ao seu cliente esse leque de possibilidades turísticas; 

sendo o cliente seu ponto forte e seu alicerce para que se mantenha no mercado.  

Por se tratar de uma empresa que mescla a prestação de serviço com 

vendas de produtos, é de suma importância que haja formas claras para responder a 

solicitação dos mais diversificados tipos de clientes. Bem como prover para os 

colaboradores um respaldo de ação no intuito de facilitar a comunicação, o 

relacionamento e consequentemente a venda de produtos e fidelização destes 

clientes. Castelli (2003) afirma que:  

Embora o progresso tecnológico tenha trazido inovações e aperfeiçoamentos 
no seio da empresa hoteleira, o elemento humano continua sendo peça 
fundamental. É dele que depende todo o processo de acolhida do cliente e 
consequentemente, a própria rentabilidade da empresa. É do tratamento que 
o hospede recebe no hotel que depende, em grande parte, a formação de 
uma imagem positiva ou negativa da cidade, da região ou país. A demanda é 
humana, e a oferta depende fundamentalmente do elemento humano. 
(CASTELLI, 2003, p. 36) 
 

Segundo Menezes (2010), no setor de serviços, o segmento hoteleiro, 

tem se desenvolvido e contribuído para o crescimento do mesmo. O avanço da 

tecnologia tem agregado valores com inovações e aperfeiçoado a mão de obra desse, 

que abrange o turismo em si e empresas hoteleiras. O novo cenário em que as 

empresas estão inseridas tem gerado mudanças obrigatórias no comportamento dos 
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gestores hoteleiros, no que se refere à visão sistêmica dos seus empreendimentos. 

Exige-se um entendimento mais claro e abrangente de todos os procedimentos que 

ocorrem na sua empresa e identificar aqueles que são mais adequados, os que 

precisam ser melhorados e desenvolvidos, quais devem ser eliminados, tendo em 

vista o compromisso com a qualidade na prestação de serviços. Faz-se necessário o 

conhecimento e entendimento da importância desses processos operacionais como 

fatores fundamentais para o sucesso de qualquer empreendimento.  

Buscando uma adequada padronização nos processos, tendo como 

meta a busca da excelência, muitas organizações utilizam-se do ciclo SDCA, princípio 

da administração onde S = Standard (padrão); D = Do (executar) C = Check (checar, 

controlar); A = Act (agir). Este ciclo visa manter os processos sobre permanente 

controle para que as metas sejam cumpridas. Através disso pode-se contribuir com a 

padronização das tarefas críticas, o treinamento das pessoas nos padrões em seus 

lugares de trabalho. 

A excelência de produtos e/ou serviços em ambientes hoteleiros é 

desejada tanto pelos clientes como também pelos empreendedores onde, 

Os profissionais da hotelaria, cientes dessa expectativa, criam o ambiente 
favorável propiciando ao recém-chegado que se sinta à vontade e encantado, 
mesmo porque ele está pagando por tudo isso. Bem à vontade não somente 
ao ser recebido, mas também durante toda a sua estada, em todos os setores 
do hotel. (CASTELLI, 2003, p. 142). 

O campo de estudo do presente artigo é a Central de reservas Privetur 

que está localizada, na cidade de Goiânia, e atende nacionalmente por meio de três 

canais de atendimento: Presencial, telefone e Internet (restrita unicamente ao e-mail, 

uma vez que o site é gerido apenas por outra central da Rede.). A central de reservas 

Privetur, assim como as outras centrais da Rede, não possui uma padronização em 

seu atendimento. 

Caldas Novas é um dos centros de lazer e turismo do Brasil, está 

inserida em um complexo hidrotermal e conta com diversas atrações de turismo, 

esporte e lazer, como por exemplo, a Serra de Caldas, esportes náuticos no lago 

Corumbá, cachoeiras, trilhas e águas termais, que brotam diretamente do solo. A 

Rede de Hotéis Privé possui uma grande infraestrutura de turismo de lazer na cidade 

de Caldas Novas. É composta por seis hotéis e três parques aquáticos; como também 

com diversos outros empreendimentos locais. Possui também escritórios em Goiânia 

e outras cidades do Brasil, como São Paulo, e na própria cidade de Caldas.  
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A Privetur, quando inaugurada em Goiânia, tinha como objetivo, atuar 

com vendas diretas dos pacotes oferecidos pela Rede de Hotéis Privé. Contudo, não 

utilizou os métodos de treinamentos necessários para a equipe de vendas, composta 

por dois atendentes e um supervisor. Após algumas mudanças internas do Grupo, o 

ex-supervisor foi desligado do cargo e o presente supervisor ocupou o mesmo. Um 

dos atendentes também foi desligado de seu cargo, e houve a contratação de uma 

estagiária, que posteriormente foi promovida a atendente e vendas, e que também, 

não recebeu nenhum treinamento específico para a área de atuação. Após oito 

meses, novos três funcionários formaram parte da equipe, estes também, não 

receberam nenhum treinamento. A Central atua hoje com uma equipe formada por 

quatro atendentes, um supervisor; que reside em Caldas Novas, uma promotora, e 

um supervisor que atua no Distrito Federal, sem nenhum tipo de padrão ou 

treinamento. 

Entende-se que a Central de Reservas não possui nenhum tipo de 

procedimento específico, no que se refere ao atendimento. 

Para tanto este estudo se faz relevante, pois visa despertar novos 

olhares para o atendimento ao cliente de modo personalizado e mostrar por meio de 

dados consistentes para as empresas e profissionais que atuam no ramo do turismo 

de lazer que é possível superar expectativas e desenvolver relacionamentos cada vez 

mais focados no ser humano. 

Contudo, busca ainda explanar que a ação de padronizar não anula o 

atendimento personalizado, gerando assim material de consulta para acadêmicos de 

turismo hotelaria e áreas afins, que não obstante enfrentam grandes desafios para 

produzir textos pela falta de publicações de assuntos que abordem este tema. 

Acredita-se neste trabalho que a empresa que tem o foco no cliente e 

prioriza a qualidade nas suas ações, consegue prover um atendimento de excelência, 

deste modo objetiva-se analisar a viabilidade da criação de um sistema de 

procedimentos padronizados na Central de Reservas Privetur com esta finalidade. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este estudo se faz por meio de uma abordagem quantitativa 

exploratória que, segundo Gil (1999, p.23) "a pesquisa exploratória é desenvolvida no 

sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato.". Neste caso, 
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visa-se encontrar dados, não expostos anteriormente, e, entretanto, não analisados e 

esclarecidos, logo, a pesquisa exploratória traz esses novos dados, para que sejam 

interpretados cientificamente, tratando da familiaridade do pesquisador com o tema. 

Se tratando da abordagem, foram feitas pesquisas em artigos e revistas. A coleta de 

dados foi realizada por meio de aplicação de questionários aplicados à equipe de 

colaboradores da empresa estudada, para a tabulação dos resultados. A pesquisa foi 

aplicada por apenas uma pesquisadora, no dia 18 de maio de 2016, a amostragem 

representa 100% da equipe de atendentes/vendedores da Central de Reservas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Obteve-se com o resultado dos questionários aplicados, a visão de 

que o atendimento pode ser melhorado através da aplicação de um manual de 

procedimentos, e treinamentos. 

 

Gráfico 01: Colaboradores que receberam treinamento 

 

Fonte: Pesquisa da autora. 2015. 

No gráfico 1, podemos observar que quando perguntado, se havia 

recebido treinamento específico ao ingressa na empresa, 75% do quadro de 

funcionários responderam que não. 

Segundo Moura (2008) “a aprendizagem por meio de ações de 

treinamento é, para a organização, uma estratégia de sobrevivência no mercado.” 

Percebe-se a importância do treinamento e capacitação específica pra essa área de 

atendimento, como também, a falta dela na Central de Reservas. 

  

Gráfico 02: Colaboradores que recebem atualizações diariamente 

25%

75%

Sim

Não
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Fonte: Pesquisa da autora. 2015. 

 

No gráfico acima, a demonstração de que apenas metade dos 

colaboradores recebe atualização das informações diariamente, enquanto a outra 

metade, não. O que demonstra a falha nos processos internos da empresa, como 

também, o que pode ocasionar caimento no nível de excelência. A transmissão de 

informações atualizadas é de suma importância para a comunicação entre a equipe 

de uma empresa, se tratando da Central de Reservas que é uma parte de todo o corpo 

da Rede Privé, é imprescindível que essas sejam informadas sempre com precisão 

para o bom desempenho de cada colaborador. 

 

Gráfico 03: Colaboradores que acreditam que há uma boa comunicação entre departamentos 

 

Fonte: Pesquisa da autora.  2015. 

 

Nesse gráfico, 100% dos colaboradores apontaram que não existe 

uma boa comunicação entre os principais departamentos da empresa, que se trata de 

toda a Rede Privé, como recepção e governança por exemplo. Conforme apresentado 

também no gráfico anterior, isso mostra que há falhas nos processos internos, se 

tratando do meio mais importante da empresa, que é a comunicação. 

50%50%
Sim

Não

100%

Sim

Não
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Gráfico 04: Colaboradores que desconhecem o manual de atendimento 

 

Fonte: Pesquisa da autora. 2015. 

No gráfico acima, a demonstração de que 100% dos colaboradores 

desconhecem se existe um manual que ofereça algum padrão para o atendimento. 

Percebe-se que a inexistência, ou a não aplicação de um manual de procedimentos 

no atendimento, pode ocasionar as falhas pontuadas anteriormente. 

Gráfico 05: Nível de conhecimento dos colaboradores sobre os produtos da empresa 

 

Fonte: Pesquisa da autora.  2015. 

 

Foi questionado aos colaboradores se eles avaliam o nível de 

conhecimento sobre os produtos da empresa sendo bom, ruim, excelente ou péssimo. 

Toda a equipe afirmou ter um bom nível de conhecimento. Percebe-se nesse caso 

que, mesmo com a falta do manual de procedimentos, esse conhecimento se 

caracteriza por meio da pró atividade de cada colaborador a cerca dos detalhes da 

empresa e seu produto. Isso demonstra a relevância da transmissão de informações 

acerca do que a empresa oferece aos clientes, de forma contínua e atualizada aos 

colaboradores. 

100%

Sim

Não

100%

Bom

Ruim
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Fazer com que cada colaborador da empresa tenha total 

conhecimento sobre o produto e serviço da mesma, traz credibilidade e confiabilidade, 

a esse que também é peça fundamental para o desenvolvimento e crescimento do 

empreendimento. 

 

Gráfico 06: Participação em 'fun tours' na Rede 

 

Fonte: Pesquisa da autora. 2015. 

 

Conforme o gráfico acima, os colaboradores não têm experiência 

empírica sobre o seu principal produto de venda. Alguns citaram a visita técnica feita 

ao complexo da Rede, quando contratados, mas isso não ocorre com freqüência para 

atualizações e desenvolvimento, o que seria de grande valia se ocorresse.  

 

Gráfico 07: Avaliação do serviço prestado pela Central de Reservas 

 

Fonte: Pesquisa da autora. 2015. 

 

No gráfico 7, 100% da equipe avaliaram o serviço prestado pela 

Central de Reservas como bom, entre as opções: bom, ruim, excelente e péssimo. 
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Nessa análise onde toda a equipe acredita que o serviço prestado pela Central é bom, 

entende-se que mesmo em meio às falhas apresentadas, é possível prestar um bom 

serviço, contudo, esse não possui um nível que dê base para ser classificado como 

excelente, que também tem sido ocasionado pela falta de padrão no atendimento e 

capacitação específica. 

 

Gráfico 08: Colaboradores que acreditam na melhoria por meio de um manual de atendimento 

 

Fonte: Pesquisa da autora. 2015. 

 

Conforme o gráfico acima, 100% da equipe, acredita que a proposta 

de um treinamento, e a aplicação de procedimentos elevaria o nível da qualidade do 

serviço prestado. Podendo até alcançar um maior nível de excelência no atendimento. 

Levando em consideração que são características relevantes que podem contribuir 

para o crescimento tanto da empresa, como pessoal de cada colaborador. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente trabalho mostraram que os colaboradores 

exercem suas funções, sem nenhum tipo de capacitação específica, sem 100% de 

receptividade de informações atualizadas, e com falhas na comunicação como 

também, sem conhecimento ou base em um manual de processos de atendimento, 

detalhes esses que, podem impedir que o nível de excelência no atendimento seja 

alcançado. Percebe-se que, ainda assim, os colaboradores avaliam seu conhecimento 

sobre o produto e o serviço prestado pela Central de Reservas como bom, o que 

caracteriza o aprendizado de modo empírico.  

100%

Sim

Não
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No entanto toda a equipe afirma acreditar que a proposta de um 

treinamento especializado, como também a aplicação de um manual de processos 

para o atendimento, com a finalidade de aperfeiçoá-lo para que se atinja um nível de 

excelência, seria de grande valia. 

Para que se atinja tal objetivo, faz-se necessário desenhar uma 

missão como também uma visão para a Privetur, alinhados as exigências do mercado 

atual e suas particularidades internas comerciais. De acordo com o resultado 

adquirido do público interno que são os colaboradores, nota-se que, a implantação 

deste projeto é possível, desde que, tomem-se certas providências para direcionar 

profissionalmente as habilidades destes, de modo a atender a demanda desejada da 

Privetur. Segundo a pesquisa, analisando a concorrência de mercado, a empresa 

possui certa fidelização de clientes, mas para que se perdure tal resultado com 

possibilidade de crescimento, a demanda do cliente deve ser constantemente 

analisada e atendida, de modo que esse respaldo esteja alicerçado com unicamente 

às necessidades do cliente que por não serem estáticas, devem estar continuamente 

sendo observadas. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CASTELLI, Geraldo. Administração Hoteleira. Coleção Hotelaria. Caxias do sul: 
Educs, 2003. 

CASTELLI, Geraldo. Gestão hoteleira. São Paulo: Saraiva, 2006. 

DUMAZEDIER, Jofre. Lazer e Cultura Popular. Ed. Perspectiva S. A. 1973, São 
Paulo. 

KOTLER, Philip – Administração de Marketing – 10ª Edição, 7ª reimpressão – 
Tradução Bazán Tecnologia e Lingüística; revisão técnica Arão Sapiro. São Paulo: 
Prentice Hall, 2000. 

KUBICA, Fábio; CARVALHO, Lilian. Básico em Administração. Ed. Senac, São 
Paulo, 2013. 

MOLLER, Claus. O lado humano da qualidade: Maximinizando a Qualidade de 
Produtos e Serviços Através do Desenvolvimento das Pessoas 11° ed. São Paulo, 
Pioneira, 1997. 

PETROCCHI, Mario. Hotelaria Planejamento e Gestão. 3° ed. São Paulo, Futura, 
2002. 



 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume IV. Número 2. Ano 2 – 2015/2 - ISSN 2358-6079 
18 

Rede de Hotéis Privé. Disponível em: <http://grupoprive.tur.br/prive-hoteis/home>. 
Acesso em 20 de março de 2015. 

Partes: a sua revista virtual. Disponível em: 
<http://www.partes.com.br/turismo/popnahotelaria.asp>. Acesso em 23 de março de 
2015. 

Senac São Paulo Disponível em:  
<https://ecoturmatatlantica.files.wordpress.com/2011/05/atendimento-ao-cliente-
slides.pdf>. Acesso em 23 de março de 2015. 

Revista Científica Eletrônica de Turismo. Disponível em: 
<http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/brXX8YtWMZtUjxa_2
013-5-23-16-56-24.pdf>. Acesso em 23 de março de 2015. 

Academia Edu Disponível em: <http://www.academia.edu/4775723/KOTLER-
MARKETING-completo>. Acesso em 24 de março de 2015. 

Repositório Institucional UFSC Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/92010>. Acesso em 26 de maio de 
2015. 

BREMC. Aplicação dos Ciclos PDCA / SDCA Disponível em: 
<http://www.engman.com.br/art08.html>. Acesso em 10 de julho de 2015. 

 

 
 

Artigo recebido em: 08 de junho de 2016 
Aprovado em: 10 de julho de 2016 

  

http://grupoprive.tur.br/prive-hoteis/home
http://www.partes.com.br/turismo/popnahotelaria.asp
https://ecoturmatatlantica.files.wordpress.com/2011/05/atendimento-ao-cliente-slides.pdf
https://ecoturmatatlantica.files.wordpress.com/2011/05/atendimento-ao-cliente-slides.pdf
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/92010


 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume IV. Número 2. Ano 2 – 2015/2 - ISSN 2358-6079 
19 

 
 
 

https://faclions.com.br/institucional/revista-eletronica/ 

 
 

REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA NAS INDÚSTRIAS 
 

Klaybert Lorrano De Castro Schubert 
Prof Ms. Wagner Pedro De Moraes 

RESUMO 

Tem-se com o presente artigo propor melhorias no processo de utilização da água na 
indústria mostrando modos de reutilizar água nos processos de manufatura da fábrica 
objeto desta pesquisa. Existem determinadas formas que as indústrias podem adotar 
para fazer essa reutilização e colaborar com a economia de água. Foram mensuradas 
as informações colhidas com moradores e também com quem é responsável pela 
parte de Meio Ambiente da empresa. Com isto fez-se uma discussão que mostra as 
ideias e conceitos de ambas as partes sobre a prática do reuso da água. Outro ponto 
importante é a exposição deste artigo em determinadas citações embasadas em 
autores com propriedade nos trabalhos escritos sobre o tema. Em suma, foram 
apresentados diversos modos de reutilização que poderiam ser adotados nas 
indústrias, tais como: uso da água em torres de resfriamento, irrigação, lavagem nos 
processos de manufatura etc. Esses modos de reuso podem contribuir 
significativamente com a economia de água. O artigo expõe de modo geral que boas 
práticas devem ser feitas não só pela indústria, mas também pela sociedade que 
precisa se conscientizar na diminuição do desperdício. Á água é um recurso escasso 
que deve ser administrado e gerido de forma organizada para que a distribuição não 
seja desleal e abasteça a população geral do Brasil. O reuso é um dos modos dessa 
administração e essa boa prática deve ser disseminada. 
PALAVRAS-CHAVES: Abastecimento. Crise. Economia. Meio Ambiente. Recurso.  
 

ABSTRACT  

This article aims to propose improvements in water utilization process in industries 
showing ways to reuse water in manufacture’s process in the factory of this research. 
There are many forms that industries can adopt to reuse and collaborate with lower 
water consumption. The information gathered with several residents and those 
responsible for environment in the company was measure, these data led into a 
discussion that shows ideas and concepts from both parties about the practice of 
reutilization. Another significant point is the exposure of this article in several 
quotations based on authors with expertise on works written about this subject. It was 
presented many ways of water reutilization that could be adopted in industries such 
as: water use in cooling towers, irrigation, cleaning processes in manufacture, etc… 
These ways of reutilization may contribute significantly to reduce water consumption. 
Generally the article presents that good practices must be made not only by industries, 
but also by society who need to raise awareness on waste reduction. The water is a 
scarce resource that must be managed in an organized form so that distribution isn’t 
unfair and supply Brazil’s population as a whole. The reuse of water is one way for this 
management and this good practice must be disseminated.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como tema a reutilização de água na empresa 

Unilever Brasil Alimentos LTDA que fica localizada na Rua Iza Costa, n° 1, Chácara 

Retiro, no setor Goiânia 2, em Goiânia-GO. A empresa ainda possui outras unidades 

em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e Recife.  

A temática a ser desenvolvida é voltada a mostrar formas de 

reutilização que contribuam para a economia de água nas indústrias. O tema é 

abordado de forma resumida na empresa objeto de pesquisa, porém, pode ser 

disseminado para as demais unidades do Brasil e também para outras indústrias. 

Segundo Pombo (2011) o consumo de água nas indústrias é feito em 

duas partes do seu complexo; no processo de manufatura onde o controle da 

qualidade da água é mais rígido principalmente em indústria de alimentos e indústria 

farmacêutica. E nos processos fora da manufatura onde o consumo é feito de diversas 

maneiras. Esse consumo precisa ser melhorado para que seu uso fique consciente e 

beneficie a sociedade. Portanto, a adequação em processos de reúso da água é de 

suma importância para o consumo hídrico eficiente. 

Segundo a ideia do autor, percebe-se que o uso da água é feito dentro 

e fora da manufatura. Porém, esse uso deve ser feito de modo consciente e uma saída 

é implantar um processo de reutilização de água. Não precisa ser em 100% da água 

utilizada pela indústria, mas se isso for feito dentro de determinada quantidade 

expressiva que ajude na economia do uso hídrico de fontes como ribeirões e etc. a 

ajuda ao meio ambiente e a sociedade é imediata.  

Este artigo visa colaborar de modo geral na economia de água, pois 

sabe-se que a humanidade depende desse recurso para sobreviver, vê-se por meio 

da citação do autor abaixo:  

Seria pouco dizer que estamos impregnados de água. Ela não está em nós 
como numa esponja, contentando-se com orifícios disponíveis; a água nos 
constitui química e biologicamente como organismos, tornando-se também, 
como elemento ou meio que é, um condicionante para as comunidades 
bióticas mais diversas. Sem ela não há vida sobre a esfera terrestre. 
(COIMBRA, 2002, p.77) 
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Portanto, a água é sim a fonte da vida e a sociedade deve implantar 

modos de renovar esse bem que é escasso. A poluição é um dos fatores que destroem 

algumas fontes de águas que poderiam ajudar no abastecimento de cidades.  

Segundo Junior e Pelicioni (2009), existem 4 tipos de poluição das 

águas: 

 

A) A poluição natural é gerada pelos resíduos gerados por animais, 

decomposição de gravetos e folhas que são arrastados com a água da chuva para os 

rios e lagos, gerando uma poluição natural daquela água. Isso é inevitável e faz parte 

da vida no planeta. 

B) A poluição devido aos esgotos domésticos são os resíduos gerados pelos 

humanos em suas casas. Esses esgotos, tratados ou não, fazem uma alteração na 

característica da água e, portanto, é sim uma poluição. Também pode entrar junto 

com a poluição doméstica, os resíduos gerados por atividades econômicas como, por 

exemplo: supermercados, farmácias, lojas e etc.  

C) A poluição devido aos afluentes industriais é gerada por processos de 

manufatura para produzir bens de consumo. Esse tipo de produção pode gerar uma 

poluição com diversos tipos de poluentes. Ex. matérias orgânicas, compostos tóxicos 

e etc.  

D) Poluição devido a drenagem de áreas agrícolas e urbanas, a qual é gerada 

em decorrência de fluidos deixados por irrigações de agrotóxicos em lavouras, fluidos 

que ficam depositados em ruas e avenidas que escorrem para bueiros e etc. Ou seja, 

são todos os resíduos depositados em solos que escorrem com a água da chuva para 

um rio, assim gerando uma poluição na água. 

Percebe-se que existem determinados modos de poluição das águas. 

Alguns são inevitáveis, pois vem da própria natureza. Para outros, pode-se criar 

mecanismos que diminuam essa contaminação de bacias e lençóis freáticos. Além 

desses mecanismos, a implantação de campanhas para conscientização da 

sociedade na economia de água é de extrema importância. Em paralelo, não se pode 

deixar de cobrar implantação de projetos de reúso de água em indústrias e grandes 

comércios.  

Este artigo vem mostrar formas de reutilização, fatores que implicam 

na implantação, opiniões de moradores vizinhos da empresa objeto de pesquisa, 

opinião do gestor da indústria em relação ao reúso e etc. Em palavras, disseminar a 
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boa prática de reúso com o intuito da economia de água. Com isso o objetivo geral do 

artigo é analisar a importância do reúso da água na empresa objeto de pesquisa. 

Dentro desse contexto, em especifico irá verificar o sistema de reúso de água na 

empresa; investigar a contribuição do reúso da água pela indústria para o meio 

ambiente. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Neste artigo científico os métodos utilizados para obtenção de dados 

foram os critérios de métodos qualitativos, sendo estes: 

 

Caracterizam-se pelo esforço de coletar materiais em diversas fontes 
oriundas do ambiente natural, por meio de contato direto, intenso e 
prolongado entre o pesquisador e os atores sociais implicados, procurando 
explorar recursos metodológicos que permitam fundamentar exercícios de 
descrição para fins de compreensão dos fenômenos investigados, segundo a 
perspectiva dos participantes da situação em estudo. (LIMA & OLIVO, 2007, 
p. 35) 

 

Na empresa escolhida como objeto de pesquisa foram feitas visitas 

técnicas às áreas de industrialização onde existe o aproveitamento de água em 

algumas partes; na estação de tratamento de efluentes, foi mostrado também todo o 

processo de flotação nas lagoas 1 e 2; e na área onde ocorre a captação e o despejo 

da água utilizada e tratada no Rio Meia Ponte. 

Também foi feita uma entrevista com o Supervisor de Meio Ambiente 

da Unilever em que todas as perguntas eram direcionadas a importância do reuso 

para a sociedade e também para a empresa. O intuito era fazer uma comparação de 

discursos para gerar uma discussão entre sociedade e indústria sobre a importância 

dessa prática nos dias atuais. 

Neste sentido para entender com a comunidade os benefícios da 

atitude de reutilizar água desta indústria em seus processos de industrialização, foi 

realizada uma pesquisa de 3 questões para 10 moradores da região vizinha da 

indústria pesquisada. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

3.1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 
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A Unilever é uma empresa multinacional fundada no século XIX na 

Inglaterra. Atualmente atua em 190 países na produção de bens de consumo. A 

indústria cresceu com a ideia de um dos donos da empresa na criação do sabão 

SunLight. Naquela época o sabão era vendido por peso e com essa ideia inovadora 

de dar nome e embalagem ao sabão o mercado aceitou e fez com que a empresa se 

expandisse de forma rápida. (Unilever, 2015). 

Em 2012 a Unilever apresentou uma visão de sustentabilidade e de 

crescimento, pois visa dobrar de tamanho até o ano de 2020, e com o desafio de 

reduzir o impacto ambiental sobre a sociedade, sem abandonar a preocupação com 

o meio ambiente e com o modo em que suas operações podem afetá-lo. O nome do 

projeto da empresa é UB2020 (Unilever Brasil 2020). 

A fábrica de Goiânia tem aproximadamente 1200 funcionários, faz 

produção de bens como Maionese, Ketchup, Mostarda, sobremesas, temperos e 

Foodsolutions (Solução de comidas). A empresa trabalha 24horas de segunda a 

sábado. (Unilever,2015). 

Atualmente essa empresa faz a captação da água utilizada em 

processos de industrialização no Rio Meia Ponte, que corta a cidade de Goiânia. A 

Água é tratada em uma estação específica para esse tipo de trabalho onde após seu 

processo de descontaminação de impurezas, a água é bombeada para a fábrica. Pós 

uso, a água suja é jogada na ETE – Estação de Tratamento de Efluentes da própria 

empresa onde o tratamento é feito. Após a água ser completamente purificada é 

despejada de volta no rio. 

A atividade de captar água de rios por indústria não é simples. A lei  

Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, permite a captação de recursos hídricos para 

finalidade em processos produtivos. Esta captação é autorizada pela ANA – Agência 

Nacional de Águas que concede e fiscaliza a empresa que faz a captação. São 

estipuladas diversas regras a empresa para controle na utilização da água. (BRASIL, 

1997). 

Conforme as informações do encarregado de Meio Ambiente da 

Unilever, nesse processo de utilização da água, o único processo de reuso da água 

acontece para lavagens de máquinas e equipamentos e também na lavagem de todo 

o complexo industrial. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument
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3.2 ÁGUA NO PLANETA 

 

O planeta terra é coberto por aproximadamente 71% de água em 

estado líquido. Desse volume de água, cerca de 97,4% está contida em oceanos cujas 

águas contêm Cloreto de Sódio além de outros sais minerais que impossibilitam o 

consumo por seres humanos. Cerca de 2% da água do planeta está em estado sólido 

que são encontradas nas geleiras em lugares isolados do planeta. As águas de rios, 

lagos e fontes subterrâneas correspondem a apenas aproximadamente 1% da água 

existente no planeta terra (SÓ BIOLOGIA, 2015).  

Atualmente as pessoas estão tomando consciência da escassez da 

água doce no planeta. Lugares como os Emirados Árabes as pessoas já são educadas 

em fazer economia de água salientando que esse recurso algum dia pode acabar. 

Países como o Brasil ainda não fizeram essa conscientização e esses países 

atualmente sofrem por esse erro de planejamento devido a utilização desenfreada dos 

recursos hídricos sem o seu devido planejamento. Pena (2015). 

Mesmo diante da escassez de água doce no planeta, sabe-se que o 

Brasil é bem abastecido. Isto é percebido ao identificar as bacias hidrográficas do 

Amazonas, Tocantins, Paraná e São Francisco, são as principais do Brasil. Em meio 

a este cenário encontra-se o Rio Meia ponte, um dos principais afluentes do rio 

Paranaíba que faz parte da bacia Paraná. O Rio Meia Ponte nasce em Ituaçu, Goiás, 

e percorre a grande Goiânia até desaguar no Rio Paranaíba. Os principais afluentes 

do Rio Meia Ponte são: Ribeirão Santo Antonio, Ribeirão São Domingos, Ribeirão 

João Leite, Ribeirão Anicuns, Ribeirão Dourados, Ribeirão Caldas, Ribeirão Água 

Branca e Ribeirão Palmito (UFG, 2015). 

O Rio Meia Ponte é o rio que oferece a captação de água na empresa 

objeto de pesquisa deste artigo. Portanto, é das águas desse rio que a fábrica se 

abastece para sua utilização em seus processos de industrialização. A fábrica ainda 

não possui um processo de reutilização significativo de água para poder ajudar na 

economia de captação de recursos do rio.  

A reutilização de água sendo feita em empresas como a Unilever 

Brasil Alimentos LTDA, ajudaria na diminuição da poluição na malha fluvial do país, 

principalmente nos grandes centros industriais, pois é justamente onde há menor 

quantidade de água doce. Esta afirmação é devido a divisão de águas no Brasil ser 

desproporcional, olhando para o ponto de vista local de concentração de água x 
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população do local (ver quadro 01). Portanto, os locais com maior concentração de 

pessoas é onde há menor disponibilidade de água para abastecer a população. É 

diante deste cenário que surgem ideias de formas de economizar água para evitar 

racionamentos. 

 

Quadro 01: Distribuição regional da população e disponibilidade  
de água no Brasil, 2000 

 
Fonte: IBGE (censo 2000) ANA (Agência Nacional das Águas - 2004) 

 

As indústrias têm um papel fundamental na vida da sociedade hoje, 

pois, são responsáveis pela produção de bens de consumo para todo o planeta. O ser 

humano é extremamente consumista e a indústria é responsável por atender essa 

necessidade. Portanto, a poluição e consumo de recursos naturais do planeta para 

essa determinada produção é fato.  

As indústrias consomem água em seus processos de manufatura para 

irrigação, limpeza de linhas de produção e composição dos produtos. Antes do ano 

2000 não existia nenhuma agência que controlava e regulava o consumo de água no 

Brasil. Porém, o governo criou a Agência Nacional de Águas que é responsável por 

programar a gestão hídrica do país e contribuir para a distribuição e o uso consciente 

dos recursos hídricos visando sua maior sustentabilidade. 

Essa agência tem um papel fundamental no processo de gestão dos 

recursos hídricos do país, porém, a ação deve vir da sociedade e das empresas que 

consomem água. A sociedade deve saber que a água é um bem escasso que deve 

ser bem cuidado.  
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3.3 PROTEÇÃO DA QUALIDADE E DO ABASTECIMENTO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

Para Barbieri (2003) 

 

 O manejo integrado dos recursos hídricos baseia-se na percepção da água 
como parte do ecossistema, como um recurso natural e um bem econômico 
e social cujas quantidades e qualidade determinam a natureza da sua 
utilização. A água doce, um recurso finito, altamente vulnerável e de múltiplos 
usos, deve ser gerida de modo integrado, o que exige mecanismos eficazes 
de coordenação e implementação. (BARBIERI, 2003 p.118) 

  

Gerir o uso consciente da água para garantir a qualidade e a 

preservação da água doce no planeta é proteger a sobrevivência das próximas 

gerações. Os recursos hídricos devem ser geridos de modo integrado e precisa de 

uma coordenação da sociedade ou de entidades para que isso aconteça.  

Segundo Barbieri (2003) existem algumas conferências internacionais 

que abordam especificamente discussões sobre a água. Conferências como: Nações 

unidas sobre a água, Mar Del Plata e outros que colocam assuntos como o 

abastecimento de água contaminada que hoje é responsável por 1/3 dos óbitos em 

países em desenvolvimento.  

A gestão da qualidade da água é de fundamental importância para o 

abastecimento da população. Medidas criadas para a preservação da água tem sido 

um assunto especulado pela mídia, uma vez que as mudanças climáticas estão 

fazendo com que alguns lugares no planeta tenham secas extensas.  

É importante salientar é que essas mudanças climáticas que causam 

secas repentinas fazem com que o governo se preocupe, uma vez que essas crises 

têm impacto direto na economia do país. No Brasil a água é a principal geradora de 

energia elétrica e com a falta de água, a sociedade acaba respeitando um aumento 

na tarifa de energia elétrica. Na ausência de capacidade de geração de energia das 

Usinas Hidrelétricas o governo aciona a partida de outras usinas como as usinas 

termoelétricas cujo seu preço de funcionamento é 3 vezes mais elevado que as 

hidrelétricas.  
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3.4 FORMAS DE REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA 

 

Segundo Leite (2003) a Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, classifica que existem grandes categorias de reúso: Potável e 

não Potável. São divididas em: 

• Reúso potável 

Reúso potável direto: acontece quando um esgoto é recuperado em 

algum tratamento e é diretamente reutilizado no sistema de água potável, ou seja, a 

água reutilizada abastece novamente a população 

Reúso Potável Indireto: esse caso é bastante diferente, ou seja, após 

o tratamento, essa água é despejada em águas superficiais ou subterrâneas para 

diluição nas águas daquele local que consequentemente irá se purificar de forma 

natural. 

• Reúso não potável: 

Fins Agrícolas: esse processo ocorre como se fosse uma recarga do 

lençol subterrâneo. É um processo exclusivo para prática de irrigação de plantas 

alimentícias. 

Fins industriais: é um processo utilizado nas indústrias para a 

refrigeração de máquinas e também é utilizado em processos nas caldeiras que geram 

vapor e ar comprimido para o funcionamento das fábricas. 

Ainda seguindo as ideias de Leite (2003) todos esses fins visam 

reutilizar a água de modo geral. A indústria tem um papel fundamental nesse processo 

e hoje precisa colaborar de algumas formas específicas. Portanto, as indústrias 

podem reutilizar a água em torres de resfriamento, caldeiras, lavagem de peças e 

equipamentos, principalmente nas indústrias mecânicas e metalúrgicas, irrigação de 

áreas verdes de instalações industriais, lavagens de pisos e veículos e também em 

alguns processos industriais. 

Segundo Leite (2003, p. 50) “as indústrias serão induzidas a diminuir 

o consumo de água a partir de uma sistemática de racionalização, reúso e abatimento 

das cargas poluidoras por meio de sistemas avançados de tratamentos”  

Portanto, as indústrias teriam que estabelecer prioridades e metas 

para fazer essa redução no consumo de água com investimentos a curto, médio e 

longo prazo para implementar formas já citadas acima no reúso das águas utilizadas 
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em seus processos de industrialização. O custo desses investimentos é alto, porém, 

a situação atual que o planeta se encontra em um estado de escassez da água e 

todos devem adotar uma prática que reduza o consumo. 

Conforme entrevista com o Encarregado de Meio Ambiente da fábrica 

Unilever, existe um departamento específico para a gestão de toda a parte ligada ao 

meio ambiente. Também informou que na empresa existe determinados processos de 

reúso de água. O reúso é feito na lavagem de máquinas e equipamentos, além disso, 

a água também é reutilizada em todo o processo de lavagem do complexo industrial. 

Além da água que é utilizada para o reúso, há outra grande parte que 

é utilizada nos processos industriais que é enviada para a ETE – Estação de 

Tratamento de Efluentes onde é feito todo um trabalho de flotação em 2 lagoas que 

ficam localizadas ao lado do complexo industrial. Após esse tratamento, a água volta 

novamente ao Rio Meia Ponte. 

Ainda em entrevista, o Supervisor alega que o custo para se reutilizar 

água não vale o investimento. Dependendo do investimento a empresa pode levar 

anos para ter o retorno financeiro do investimento. Esse tipo de investimento deve ser 

feito sem pensar em retorno financeiro e sim no comprometimento da indústria com a 

sociedade na minimização de impactos ambientais. Afinal isto será uma ação de 

responsabilidade social e segundo Aligleri (2009, p. 88) “a maior consciência dos 

impactos da atividade econômica sobre o meio ambiente induz a indústria a encarar 

a preocupação ambiental como um dos fatores preponderantes para sua 

competitividade e longevidade”.  

A Unilever é uma empresa que apresenta em sua página eletrônica 

palavras como governança corporativa, estratégia de sustentabilidade, meio ambiente 

e investimento social, pode investir um pouco mais no reúso da água que estará 

apostando em sua sustentabilidade econômica, social e ambiental. Desta forma a 

empresa almeja o tripé da sustentabilidade, o qual deve ser um dos objetivos das 

empresas, assim como afirma Dias (2012). 

A partir de determinadas entrevistas com moradores ribeirinhos ao 

Rio Meia Ponte, local que tem a Unilever como vizinha, percebe-se que os 

entrevistados acreditam na prática de reúso, pois ajuda na economia de água e acaba 

reduzindo o impacto ambiental onde aquela indústria está instalada.  

Em entrevista com o Supervisor de Meio Ambiente da empresa e 

também com um dos moradores ribeirinhos do rio, pode-se afirmar que ambas as 
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partes concordam que essa prática de reúso gera sim economia de água colabora 

com a diminuição do impacto ambiental que aquela indústria gera na comunidade 

vizinha. 

Conforme morador ribeirinho a indústria tem papel fundamental no 

abastecimento de bens de consumo para a sociedade. Porém, a indústria deve fazer 

boas práticas, e também implementar embalagens e produtos ecologicamente 

corretos. Enfatizando a fala do Ribeirinho, essas boas práticas de lançar produtos 

ecologicamente no mercado pode sim reduzir o impacto ambiental e também pode 

fazer com que outras indústrias concorrentes sigam o mesmo padrão de prática 

fazendo o mesmo tipo de produto e reduzindo mais ainda o impacto ambiental na 

confecção de bens de consumo. 

 

3.5 IMPORTÂNCIA DA REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA 

 

 A escassez da água é cada vez mais percebida pelo homem, 

recursos de água que antes eram abundantes hoje não é mais. As atividades 

industriais e agrícolas e da própria população vem consumindo recursos hídricos sem 

que exista um modo de controle para isso.  

 Em algumas regiões existem até a transposição de rios, um 

exemplo claro disso é a transposição do Rio São Francisco que levará água a regiões 

onde não existe a abundância de recursos hídricos para a população. Em outras 

regiões do mundo existem outras maneiras de extrair água. Alguns países usam a 

dessalinização para abastecer a população. Outros usam aquíferos subterrâneos que 

são de difícil acesso para a extração.  

 Portanto, é possível ver que o reúso é a melhor opção para 

economizar água. Embora tenha um custo, a reutilização para reposição em 

aquíferos, irrigação agrícola e utilização industrial pode ajudar de forma bastante 

expressiva a diminuição do uso hídrico no planeta.  

 A definição de estratégias para a diminuição do uso da água para 

proteger todas as fontes do planeta é de extrema importância. Não só o Governo, mas 

as indústrias e as atividades agrícolas devem criar estratégias e colocar em prática 

quaisquer modos de reúso, assim, colaborando com a população em geral. Também 

deve haver incentivos do Governo para aqueles que fazem esse tipo de prática, uma 

vez que isso também é um benefício para o governo. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O artigo a ser avaliado que mostra sugestões e propostas de melhoria 

na utilização da água pela indústria pode colaborar não só para o acadêmico, mas 

também para a empresa estudada. É importante salientar que esse artigo pode 

também disseminar uma cadeia de boas práticas em outras indústrias para que 

apliquem os modos de reutilização de água. 

Porém, a indústria objeto de pesquisa não tem o processo de reúso 

em grande parte da água utilizada em seus processos de manufatura, a maioria da 

água utilizada é enviada para uma estação de tratamento de efluentes da própria 

empresa para tratamento e despejo novamente no Rio onde ocorre a captação. A 

proposta é implantar o processo de reúso em mais etapas e diminuir a Captação de 

água e também o despejo no rio de água utilizada e tratada.  

A possibilidade de criação desses modos é totalmente possível uma 

vez que a indústria tem poder aquisitivo para implantação de projetos de melhoria. 

Sabe-se que esses projetos de reúso de água demora a ter o retorno financeiro. 

Porém, este artigo mostra que a sociedade acaba sentindo mais credibilidade em 

empresas que tem esse tipo de atitude. 

Este artigo propõe abrir os horizontes que norteiam a indústria a 

melhorar o seu processo de utilização, sua imagem perante a sociedade e também 

seu comprometimento com o meio ambiente. A aplicabilidade de reúso é necessária 

e com a discussão colocada entre sociedade, indústria e autores neste artigo científico 

colaboram com a tomada de decisão para futuras implantações de processos de 

reúso. 
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A EFICÁCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E A PROBLEMÁTICA EM 
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo demonstrar a eficácia dos juizados especiais criminais 

e sua problemática em face do cabimento da transação penal sob a ótica da lei nº 

9.099/95. O trabalho tem um cunho bibliográfico valendo de doutrinas e legislações 

pertinentes, que utilizará o método qualitativo, cujo ambiente natural é o instrumento 

chave para a coleta de dados. Os principais resultados mostraram que com o advento 

da Lei nº 9.099/95, houve significativa mudança de paradigma no que se refere aos 

princípios que norteiam a formação dos processos penais. Tais mudanças referem-se 

a meios mais eficazes para a solução de litígios que a cada dia adequam-se ao 

instituto da Lei em comento, a qual representa uma tentativa de imprimir maior 

celeridade e eficácia ao processo criminal. Assim, restou provado que os juizados 

especiais criminais são eficazes para a celeridade e economicidade do processo 

penal, diante de um sistema processual arcaico existente no Brasil e que o Juizado 

Especial Criminal trouxe benefícios para o sistema penal como um todo, diminuindo, 

sobremaneira o volume de processos nos cartórios criminais. Principalmente pela 

possibilidade da transação penal, fato que trouxe uma substancial redução no 

encarceramento de pessoas cujos crimes são considerados de menor potencial 

ofensivos. 

PALAVRAS-CHAVE: Celeridade Processual. Economia Processual. Procedimento 

Sumaríssimo.. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to prove the efficiency of the special courts criminal and 

its problematic in view of the appropriateness of criminal transaction from the 

perspective of law nº 9.099/95. The work has a bibliographic nature worth of doctrines 

and relevant legislation, that will use the qualitative method, whose natural 

environment is the key instrument for data collection. The main results showed that 

with the enactment of Law Nº 9,099/95, there was significant paradigm shift with regard 

to the principles that guide the formation of criminal proceedings. These changes refer 

to the most effective ways of dispute resolution which everyday are suited to the Law 

Institute under discussion, which represent a tentative of print faster and more efficient 



 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume IV. Número 2. Ano 2 – 2015/2 - ISSN 2358-6079 
33 

criminal proceedings. Then, it was proved that the special criminal courts are effective 

for speed and economy of criminal proceedings, in front of an existing archaic 

procedural system in Brazil and the Special Criminal Court has brought benefits to the 

criminal justice system as a whole, decreasing, greatly the volume of cases in the 

criminal registry offices. Especially the possibility of criminal transaction, a fact that 

brought a substantial reduction in incarceration of people whose crimes are considered 

less offensive potential. 

KEY-WORD: Celeridade Processual. Economy Processual. Procedimento 

Sumaríssimo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o Princípio da Economia Processual, o qual segundo Ada 

Pellegrini Grinover, et al, 2012, p. 7, “é aquele que preconiza o máximo resultado na 

atuação do direito com o mínimo emprego possível de atividades processuais”, surgiu 

a necessidade de dar celeridade aos processos penais, previstas no artigo 5º, inciso 

LXXVIII da Constituição Federal, o qual determina que “os processos devem 

desenvolver-se em tempo razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado 

alcançado ao final da demanda” e destarte foi promulgada a Lei Federal nº 9.099/95 

que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais que tem por objeto criar 

forma de aplicação da Justiça no sistema penal brasileiro, tornando-a célere e eficaz.  

Com isso, criou-se um novo modelo de Justiça Criminal e com ele a 

problemática relacionada à transação penal, onde Capez (2012) o define que é “o 

consenso entre as partes, convergência de vontades, acordo de propostas, ajuste de 

medidas etc. enfim, tudo o mais que se queira definir como uma verdadeira conciliação 

de interesses”.  

A Constituição Federal de 1988 autorizou a criação de Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da justiça estadual, isso como fruto da 

experiência bem-sucedida dos “juízos de pequenas causas”, instituídos antes da 

Constituição Federal de 1988, sem amparo constitucional. Outrossim, Roxin afirma 

que vários países como Alemanha, Itália e Japão já conheciam juízos criminais para 

pequenas infrações, desde os primeiros anos do século XX (2007). 

Os movimentos da lei e da ordem e o tradicionalismo jurídico criminal 

que há muito tempo imperam no Brasil, são determinantes para a manutenção de 

empecilhos às novas medidas despenalizadoras e doutrinas liberais no País.  
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De outra parte, é evidente a guerra entre a polícia judiciária e o 

Ministério Público. Já entre este último e o Poder Judiciário, ela é um pouco mais 

velada, mas não são raros os reclamos de um em relação a outro, sendo que a 

notoriedade dispensa a indicação de elementos de prova do que se afirma.  

A prática, no entanto, evidencia o protagonismo do Ministério Público 

no processo criminal. Como titular da ação criminal, tem o poder de decidir sobre a 

oportunidade de promover a ação penal de iniciativa pública. Destarte, caso ele não 

queira denunciar, o Juiz apenas poderá provocar o Procurador-Geral, devendo 

quedar-se diante da posição dele ou de outro Membro do MP designado que vier a 

ratificar pedido de arquivamento anterior.  

Por seu turno, a polícia chama para si a responsabilidade pela 

investigação criminal. Porém, o Ministério Público alcançou, também nesse campo, 

seu espaço. E o Poder Judiciário tem igualmente seu campo de destaque, controlando 

a legalidade da investigação criminal e, posteriormente, por meio do recebimento da 

denúncia e pela condução do processo. Porém, o necessário é lembrar que, se todos 

detêm sua parcela de poder, por outro lado devem respeitar às garantias 

constitucionais dos cidadãos.  

A Lei nº 9.099/1995 prevê que a pessoa localizada em situação de 

flagrância pela prática de delito de menor potencial ofensivo, não será autuada em 

flagrante, optando-se pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, o que proporciona 

a aplicabilidade do princípio da economia processual. 

De encontro à legislação em comento, o Brasil tem adotado uma 

política de encarceramento, tornando assim o sistema prisional um dos mais caros do 

mundo, logo se vê a relevância social do tema para o país. 

Assim, os princípios constitucionais da economia e celeridade 

processual ficam por demais evidenciados com o advento da Lei nº 9.099/1995, 

posição a qual é defendida pelo judiciário brasileiro. 

Desta forma, enfraquece a rigidez do princípio da obrigatoriedade, 

permitindo-se que o Ministério Público possa dispor da ação penal pública, 

taxativamente prevista em lei, nomeadamente por meio de proposta, na qual esse 

órgão irá sugerir a aplicação imediata de uma medida restritiva de direitos ou multa.  

Porém, indaga-se se no procedimento sumaríssimo, questões 

irrelevantes, deixariam de abarrotar os juízos singulares, resolvendo as questões 
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somente em âmbito transacionais, dando mais celeridade e economicidade aos 

processos. 

Demonstrou-se a necessidade de uma mudança de paradigma é o 

que se propõe ao discorrer sobre os juizados especiais criminais. Tais mudanças 

referem-se a meios mais eficazes para a solução de litígios que a cada dia adéquam-

se a instituição da Lei nº 9.099/95, a qual representa uma tentativa de imprimir maior 

celeridade e eficácia ao processo criminal.  

Verificou-se o argumento da Lei nº 9.099/95 a qual emerge em tal 

contexto como uma tentativa de despenalizar e autorizar caminhos menos formais 

para a eficácia do Direito que Capez afirma: 

Em sua parte criminal, instituiu um novo modelo de justiça e criou institutos, 

como a composição civil do dano, a transação penal e a suspensão 

condicional do processo. Surge, assim, um novo tipo de jurisdição, que coloca 

a transação e o entendimento como metas e a vítima como prioridade. No 

lugar de princípios tradicionais do processo, como obrigatoriedade, 

indisponibilidade e inderrogabilidade (do processo e da pena), assume 

relevância uma nova visão, que coloca a oportunidade, a disponibilidade, a 

discricionariedade e o consenso acima da ultrapassada da jurisdição 

conflitiva. (CAPEZ, 2011, p. 111) 

A Constituição Federal de 1988 autorizou a criação de Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da justiça estadual, em seu artigo 98, inciso I: 

Artigo 98: A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 

competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis 

de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, 

permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de 

recursos por turmas de juízes de primeiro grau; (Brasil, 1988, pág. 48) 

Destarte, os juizados especiais criminais parece serem eficazes para 

a celeridade e economicidade do processo penal, diante de um sistema processual 

arcaico existente no Brasil. Sobre o assunto esclarece Moraes e Smanio: 

O princípio da celeridade informa toda a apuração e persecução das infrações 

de menor potencial ofensivo. A autoridade policial, tomando ciência de sua 

ocorrência, lavra termo circunstanciado e o remete imediatamente ao Juizado 

Especial Criminal. (MORAES & SMANIO, 2008, P. 243) 

Assim, provar-se-á que o Juizado Especial Criminal trouxe benefícios 

para o sistema penal como um todo. 

Analisar a eficácia dos Juizados Especiais Criminais na Legislação 

vigente, frente à grande lide processual, assim como a celeridade e economia 

processual e a problemática do instituto da transação penal trazida por esse instituto. 
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2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa tem um cunho bibliográfico valendo de doutrinas e 

legislações pertinentes, que utilizará o método qualitativo, cujo ambiente natural é o 

instrumento chave para a coleta de dados, assim observa: 

Há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável 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. 

Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a 

fonte direta para coleta de dados, e o pesquisador é o instrumento-chave 

(GIL, 2007, p.135). 

A análise dos dados obtidos neste estudo seguirá proposta de 

interpretação qualitativa presente na obra MINAYO (2006, p. 303) que sugere uma 

operacionalização composta por três etapas: 

Ordenação de dados: mapeamentos dos dados obtidos no trabalho de 

campo, por meio de transcrição de gravações, releitura de material, 

organização dos relatos etc; Classificação dos dados: neste momento, com 

base na fundamentação teórica, são identificados os questionamentos 

relevantes ao estudo, por meio de leituras exaustivas dos textos e entrevistas; 

Análise final: quando são estabelecidas articulações entre os dados e os 

referenciais teóricos da pesquisa, tendo como base os objetivos da mesma e 

respondendo aos seus questionamentos (MINAYO, 2006, p. 303). 

  

Ao final da coleta, os dados serão analisados a partir do conteúdo 

evidenciado, resguardando o sigilo e a ética da pesquisa. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A Lei nº 9.099/1995 adota uma justiça criminal conciliadora em lugar 

da repressora. Igualmente, evita a pena de prisão, em respeito ao conteúdo das 

Regras de Tóquio, a que o Brasil aderiu.  

Embora seja dominante no Brasil a cultura de que a melhor pena é a 

de prisão, a Lei nº 9.714, de 25.11.1998, representou significativo avanço na tentativa 

de aumentar as hipóteses de penas não privativas de liberdade, estabelecendo-se a 

prisão como a última alternativa a ser adotada no foro criminal.  

Buscar respeitar o contraditório e a ampla defesa é um norte que deve 

permear a conduta de todo aplicador da legislação criminal. Destarte, ainda que a lei 
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pareça deixar lacuna autorizadora da ruptura do contraditório, o Juiz deverá buscar a 

opção que melhor se adapte às garantias constitucionais do processo criminal.  

Os juizados especiais criminais surgiram com o propósito de acelerar 

o andamento dos processos, tem como fundamento critérios da economia processual, 

simplicidade e celeridade, dentre outros que se encontram, atualmente, mitigados 

num processo com rito ordinário, já que estes, por muitas vezes, tornam-se 

demasiadamente morosos. Encontra-se tal matéria na previsão feita pela Constituição 

Federal em seu art. 98, I:  

A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:  
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas 
cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas 
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por 
turmas de juízes de primeiro grau. (BRASIL, 1988, p. 198). 
 

Desta forma, atribuiu-se competência para que estes Juizados 

julgassem causas criminais de menor complexidade, conforme estabelecido no caput 

do art. 63 da lei 9099/95, amplia-se, assim, o acesso à Justiça para as pessoas que 

gostariam de pleitear suas demandas, por mais simples que possam parecer. Neste 

sentido aduz Câmara que:  

[...] o Estatuto dos Juizados Especiais Cíveis, portanto, tem a 
importantíssima missão de permitir que se leve ao Poder Judiciário àquela 
pretensão que normalmente não seria deduzida em juízo em razão da sua 
pequena simplicidade ou de seu ínfimo valor. (CÂMARA, 2008, p. 7).  

Porém, o resultado de tamanha popularização e abertura ao pleito das 

pequenas causas é que causa inchaço das demandas, e é a este aspecto que o autor 

Tourinho Neto e Figueira Júnior faz crítica à realidade dos Juizados Especiais:  

[...] o número de demandas aumenta assustadoramente com a instalação 
dos juizados especiais, rompendo-se a barreira da denominada 
litigiosidade contida, porquanto incentivada a grande massa populacional 
pelo novo e atraente sistema, a resolver seus conflitos de interesse, 
resistidos e insatisfeitos, que até então pareciam insolúveis, diante da 
lastimável realidade forense (crise jurisdicional) e instrumental (crise do 
próprio processo). (TOURINHO NETO & FIGUEIRA JÚNIOR, 2007, p. 51). 

A Lei de nº 9.099/95 possibilita que nos crimes de menor potencial 

ofensivo, o réu primário que possua bons antecedentes faça uma transação penal, em 

outras palavras, que negocie com o Ministério Público e com a vítima a aplicação de 

pena que não seja privativa de liberdade, conforme consta no art. 72:  

Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o 

autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados 

por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da 
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composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata 

de pena não privativa de liberdade.(BRASIL, 1995, p. 1111).  

 

Consolida-se a tendência mundial de empreender maior praticidade 

ao processo no momento em que o Brasil inovou com um dos critérios orientadores 

do Juizado Especial Criminal, conforme estabelece o art. 62, da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: 

O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela 

vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. (BRASIL, 1995, 

p. 1111) 

Desta forma, entende-se que não se tratam de meros critérios, mas 

de verdadeiros princípios orientadores do processo penal perante o Juizado Especial, 

os quais estão elencados no Art. 2º, da Lei nº 9.099/95: 

a) oralidade – Segundo o TJDDF Juiza Oriana Piske (2012) no Juizado, a oralidade 

vai além do tradicional ao reduzir ao máximo a forma escrita, autorizando-se, inclusive, 

a gravação dos depoimentos, sem redução a termo das declarações; 

b) informalidade – Segundo o TJDDF Juiza Oriana Piske (2012), não é correto falar 

em informalidade. Todo ato jurídico tem como requisito forma prescrita ou não proibida 

por lei, sendo correto dizer que, o que a lei denomina de informalidade deve ser 

entendido como formalidade mínima, necessária a assegurar o contraditório e a ampla 

defesa; 

c) economia processual – segundo Ada Pellegrini Grinover, et al  (2012) compatível 

com a formalidade mínima, a economia processual permeia todo procedimento, 

autorizando-se uma investigação criminal enxuta, por meio de termo circunstanciado 

de ocorrência, sentença que prescinde de relatório, etc.; 

d) celeridade – Ada Pellegrini Grinover, et al (2012) prazos menores, medidas 

conciliatórias despenalizadoras e menor formalidade contribuem para a celeridade. 

Essa se manifesta pelo menor número de testemunhas a serem arroladas e outras 

previsões orientadas à economia processual ou que, com ela, são compatíveis. 

Assim, caso ocorra o acordo, o juiz receberá a denúncia e vai 

homologar o acordo, sem que corra um processo penal. Todavia esses dados entram 

para os antecedentes penais.  
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O que ocorre na maioria das vezes é que a velocidade com que se 

manuseiem os processos não é a mesma com pessoas cometem crimes de menor 

potencial ofensivos. 

Destarte, acabam por ter o benefício da transação penal mais de uma 

vez no período determinado em lei. 

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal 
pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério 
Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos 
ou multas, a ser especificada na proposta. 

… 

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado: 

... 

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, 
pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 

... 

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será 
submetida à apreciação do Juiz. 

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da 
infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não 
importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir 
novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. 

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida 
no art. 82 desta Lei. 

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará 
de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no 
mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados 
propor ação cabível no juízo cível. (BRASIL, 1995, p. 1111) 

 

As penas alternativas inovaram o direito penal, sendo mais um 

recurso para humanizá-las e atingir seu objetivo reabilitador.  

Pactua-se com essa ideia a política criminal que se instalam nos 

Estados de Direito, os quais objetivam o cumprimento dos propósitos expostos no art. 

62 da Lei nº 9.099/1995, que são louváveis:  

a) maior preocupação com a vítima, valorizando-se a reparação do dano;  

b) preferência por penas não privativas de liberdade.  

A Lei nº 9.099/1995 recepcionou a recomendação doutrinária de 

recebimento da denúncia após a defesa prévia. Outras leis processuais mais novas 

buscaram, de igual modo, ampliar as possibilidades do contraditório e ampla defesa. 

Crimes menos graves devem ensejar medidas conciliatórias, enquanto a busca por 

celeridade tende a produzir procedimentos enxutos, com única audiência, tudo a fim 
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de tornar mais eficaz o processo. Ocorre que tal celeridade não deve romper a ampla 

defesa, nem prejudicar a segurança jurídica das decisões.  

Logo, preenchendo os requisitos necessários para a substituição das 

penas, recomenda-se que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva 

de direitos, reservando aos criminosos de indiscutível periculosidade a pena privativa 

de liberdade; logo, diminuindo a superlotação dos presídios. 

As penas alternativas representam um meio eficaz de prevenir à 

reincidência criminal, devido ao seu caráter educativo e social, cumprindo o 

delinquente a pena em liberdade, devendo se monitorado pelo Estado e pela 

comunidade, facilitando sua reintegração a sociedade. 

Destarte, sem sombra de dúvidas, podemos afirmar que com o 

advento da promulgação da Lei nº 9.099/95, diminuiu sensivelmente a população 

carcerária no Brasil, senão deixou de aumentá-la na mesma proporção que a 

população brasileira vem crescendo.  

Pactua-se com essa ideia Almeida (2004), onde o mesmo afirma que 

o grande problema da criminalização dos crimes reside em aumento da população 

carcerária, ¨o sistema penal não se destina a punir todas as pessoas que cometem 

crimes, nem poderá fazê-lo, sob pena de processar e punir, por várias vezes, toda a 

população carcerária, e, com o advento da lei nº 9.099/95, tem diminuído o número 

de pessoas encarceradas”. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve o objetivo de analisar a eficácia dos Juizados 

Especiais Criminais na Legislação vigente, frente à grande lide processual, assim 

como a celeridade e economia processual e a problemática do instituto da transação 

penal trazida por esse instituto.  

Em busca de novas informações sobre esse tema, a presente 

pesquisa inova ao se voltar exclusivamente ao ambiente bibliográfico, quando trata 

diretamente da problemática do instituto da transação penal. Entendeu-se que a 

transação penal, atinge grande maioria dos processos penais em andamento, 

contudo, há a necessidade de um maior controle na efetivação de seus efeitos.  

A França, por exemplo, segundo PRADO (2010), adotou o sistema 

tricotômico, em que crime, delito e contravenção penal são modalidades de infração 
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penal que se distinguem entre si em razão do respectivo grau de nocividade da 

conduta ao bem jurídico tutelado. Onde os crimes são julgados pela Corte, os delitos 

pelo Tribunal Correcional e as Contravenções Penais pelo Tribunal de Polícia. 

Fato este que simplificaria em muito o complicado e arcaico sistema 

processual penal existente no Brasil hoje. 

Após análise dos dados coletados ficou evidente que a Lei nº 

9.099/95, trouxe benefícios inenarráveis ao sistema processual penal do Brasil, 

contudo, ficou evidente também que a falta de controle processual, faz com que a 

transação penal seja um fator complicador, pois somente poderá ser concedido à 

mesma pessoa nos crimes cabidos, depois de decorridos um período de 05 anos. 

Porém, justamente pela falta de controle e demora, em virtude da falta 

de pessoal, tal benefício acaba por ser concedido mais de uma vez nesse período. 

Espera-se que essa pesquisa traga contribuição para essa área do 

Direito, despertando um novo olhar das pessoas envolvidas no assunto, para que seja 

tratado com mais seriedade, podendo realmente diminuir os casos de reincidência de 

agressores sociais na modalidade de crimes de menor potencial ofensivos. 

Haja vista que, sem sombra de dúvidas, o número de processos 

formais diminuíram nos fóruns devido ao advento da Lei nº 9.099/95, porém sem a 

mesma eficácia que propôs o legislador, em razão da falta de controle na concessão 

do instituto da Transação Penal. 
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HOMICÍDIOS PROVOCADOS POR ARMAS DE FOGO NAS DIFERENTES FAIXAS 

ETÁRIAS NO BRASIL 
Luiz Antônio Santos Mesquita 

                                                Prof Dr. Alecssandro Regal Dutra 
RESUMO  

Esta pesquisa objetivou demonstrar a questão da distribuição etária das vítimas de 

homicídios provocados por armas de fogo no Brasil. Ainda que este possua uma das 

leis mais restritivas do mundo no que se refere no controle de armas de fogo, o Brasil 

é campeão mundial de homicídios em números absolutos. A metodologia proposta 

para o desenvolvimento da pesquisa foi o método dedutivo, que partiu de um 

enunciado geral, universal do fato a fim de alcançar dados particulares. A investigação 

científica realizada sobre o tema obedeceu como modalidade a pesquisa bibliográfica. 

As fontes consultadas foram secundárias, as quais se destacam as bibliografias já 

tornada pública em relação ao tema em epígrafe. Recorreu-se a dados estatísticos 

publicados no Mapa da Violência de 2015, o qual destaca que entre 1980 e 2012, 

mais de 880 mil indivíduos morreram por disparos de algum tipo de Arma de Fogo. 

Durante este período, as vítimas passaram de 8.710 no ano de 1980 para 42.416 em 

2012, um aumento significativo de 387,0%. O crescimento da mortalidade por armas 

de fogo entre os jovens de 15 a 29 anos passou de 4.415 vítimas em 1980, para 

24.882 em 2012, ou seja, 463,6% de aumento nos 33 anos decorridos. A Lei nº 10.826 

de 2.003, foi proposta para que a taxa de mortalidade provocada por armas de fogo 

diminuísse, contudo a criminalidade aumentou. 

PALVRAS-CHAVE: Arma, Desarmamento, Idade, Mortalidade, Violência. 

 

ABSTRACT  

This study aimed to demonstrate the matter of the age distribution of the victims of 

homicides caused by firearms in Brazil. Even though it has one of the most restrictive 

laws in the world as regards the control of firearms, Brazil is world champion homicides 

in absolute numbers. The proposed methodology for the development of the research 

was the deductive method, which begins with a general statement, the universal fact 

in order to achieve private data. The scientific research conducted on the subject 

obeyed mode as the literature. The sources consulted were secondary, which highlight 

the bibliographies already published in relation to the subject in question. Resorted to 

statistics published in the 2015 Violence Map, which highlights that between 1980 and 

2012, more than 880,000 people were killed by shots of some kind of Gun. During this 

period, victims rose from 8,710 in 1980 to 42,416 in 2012, a significant increase of 

387.0%. The increase in mortality from firearms among young people aged 15 to 29 

rose from 4,415 victims in 1980 to 24,882 in 2012, or 463.6% increase in 33 years 
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elapsed. Law number 10.826 of 2003, it was proposed that the mortality rate caused 

by firearms decreased, but, crime increased.  

KEY-WORD: Age, Disarmament, Mortality, Violence, Weapon.  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a violência tem sido um tema amplamente discutido e 

debatido pela sociedade. Diversos autores elencaram este tema como um dos 

maiores problemas de segurança pública, no Brasil. Muitos se aproveitam da escalada 

da violência para se elegerem em cargos políticos, os quais se beneficiam da 

benevolência de seus eleitores e o drama vivido pela sociedade.  De acordo com as 

estimativas da Organização Mundial da Saúde – OMS, no ano de 2000, já se 

demonstrava que 1,6 milhões de pessoas, no mundo inteiro, haviam sido mortos 

devido a violência. Destas, 10% foram a óbito por violência interpessoal (SOUZA et 

al., 2003). 

Desde o final do século XIX, a sociologia já vinha se manifestava 

diante desta máxima. Assim, cientistas sociais de diferentes tendências elegeu a 

violência e a criminalidade como problemas sociais a serem estudados com maior 

ênfase em busca de soluções imediatas. Os dados nos remete que no mundo, mais 

de 1.6 milhões de mortes por ano e mais de 16 milhões de internações hospitalares 

por ano são causadas pela violência, ou seja, mais de 4.000 pessoas morrem, por dia, 

por homicídio ou suicídio. No Brasil, foram registrados 48.032 homicídios no ano de 

2005 e, no período de 1991 a 2007, morreram 665.199 pessoas por homicídio e 

111.311 por suicídio. No período de 1998 à 2009, foram registrados 8.962.470 

internações hospitalares por causas externas, com um custo crescente neste mesmo 

período (MELO, 2010). 

Em 1993, os estudos de Minayo e Souza já apontavam a infeliz 

coincidência que existe atualmente. De acordo com os autores, geralmente as vítimas 

de homicídio naquela década eram homens e jovens, a maioria negros ou 

descendentes desta raça ou etnia, moradores de áreas periféricas e pobres das 

grandes cidades. Em geral possuíam baixo ou nenhum grau de escolaridade e de 

qualificação profissional. Desta forma, eles chegaram à conclusão de que as pessoas 

referenciadas acima, fazem parte de uma parcela da população que se encontra 

excluída da participação e das decisões socioeconômicas e políticas da sociedade. 

Por este motivo, suas mortes não geram indignação. Pelo contrário, costumam ser 
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justificadas pelas suas características ideologicamente criadas, de que esse perfil 

corresponde ao de um marginal (MINAYO; SOUZA, 1993). 

Conforme apresentados nos registros do Subsistema de Informações 

sobre Mortalidade – SIM é possível verificar que, entre os anos 1980 à 2012, mais de 

880 mil pessoas foram vitimas fatais por serem atingidas por disparos de algum tipo 

de arma de fogo. Durante esse período, os índices de mortalidade provocados por 

disparos de armas de fogo tiveram um crescimento significativo, passando de 8.710 

no ano de 1980 para 42.416 em 2012, o que representa 387% de crescimento. Diante 

dos números apresentados é possível considerar que, nesse espaço de tempo a 

população brasileira cresceu em torno de 61%. Desta forma, o saldo líquido do 

crescimento da mortalidade por armas de fogo, já subtraído o crescimento da 

população, ainda é impressionante. Portanto os números serão aprofundados durante 

o decorrer do trabalho no tratamento das taxas de mortalidade (WAISELFISZ, 2015). 

Hoje em dia, não se pode falar em homicídio sem que venha à tona o 

envolvimento e a contribuição das armas de fogo, as quais constituem um dos maiores 

mercados da economia global. Baseado nos documentos da Organização Mundial da 

Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001), pode-se estimar que 2,3 milhões 

de mortes violentas no mundo envolveram armas de fogo, dentre elas, destacam-se 

as que têm como desfecho homicídios e suicídios, além dos óbitos em conflitos 

bélicos. Os dados sugerem que acima de 60% dos que ocorreram em áreas urbanas 

foram cometidos com o uso desses aparatos, o que induz os especialistas a 

considerá-los o mais relevante fator de risco para a morte violenta.  

O crescimento da violência atinge principalmente a juventude, assim 

como foi observado por Waiselfisz (2015, p.10) em suas pesquisas publicadas no 

Mapa da Violência em 2015: 

[...] se no período compreendido entre os anos de 1980 e 2012 a população 
teve um crescimento em torno de 61%, as mortes matadas por arma de fogo 
cresceram 387%, mas entre os jovens esse percentual foi superior a 460%. 
Em outras palavras, mais jovens morrem por armas de fogo, apesar da 
redução inicial provocada pela aprovação do Estatuto do Desarmamento. E 
a gravidade se torna ainda maior quando se sabe que, em sua maioria, são 
os jovens negros as vítimas dessa escalada. Racismo, violência e 
impunidade se associam na degradação do ambiente social brasileiro. 

 
O instrumento mais utilizado que contribuiu para o aumento do 

número de homicídios foram as armas de fogo. De acordo com os estudos levantados 

no Mapa da Violência de 2015, tal instrumento foi utilizado em mais de 70% dos 

homicídios acontecidos no país. A sua facilidade de manipulação e a efetividade na 
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execução do crime de homicídio tem sido atributos atrativos para o indivíduo que 

almeja cometer tal delito. Desta forma, as discussões sobre como controlar ou limitar 

fatalmente entram num embate antagônico de forma que, ou a presença de armas de 

fogo em mãos da população, diante das deficiências do aparelho de segurança 

pública, desestimula o crime, dado que a autodefesa armada aumentaria os riscos e 

os custos para a criminalidade, ou armas de fogo em mãos da população aumentaria 

o risco de conflitos e diante dessas disputas terminarem em homicídio (WAISELFIZ, 

2015). 

 

2  METODOLOGIA 

A presente investigação científica realizada sobre o tema, “Homicídios 

provocados por armas de fogo nas diferentes faixas etárias”, obedeceu como 

modalidade a pesquisa bibliográfica. Tal pesquisa consistiu em oferecer meios para 

definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas 

áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente, o que permitiu o 

reforço paralelo na análise das informações, como também propiciou o exame do 

tema sob novo enfoque ou abordagem, o qual permitiu chegar a conclusões 

inovadoras. Neste artigo em especial, foi observado que os parâmetros utilizados para 

a pesquisa, tanto as estatísticas quanto os índices de mortalidade, foram semelhantes 

aos utilizados nos estudos publicados no “Mapa da Violência 2015 – Mortes Matadas 

por Armas de Fogo”, elaborados por Julio Jacobo Waiselfisz.  

A metodologia proposta para o desenvolvimento da pesquisa foi o 

método dedutivo, que partiu de um enunciado geral, universal do fato a fim de 

alcançar dados particulares. Segundo tal metodologia, analisou-se concepções 

doutrinárias, jurisprudenciais sem despreso de outras análises afins do direito, com o 

propósito concluir os objetivos propostos anteriormente no projeto de pesquisa. 

As fontes consultadas foram secundárias, as quais se destacam as 

bibliografias já tornada pública em relação ao tema em epígrafe, incluindo publicações 

avulsas, boletins, livros, pesquisas, monografias, teses, entre outros. A finalidade foi 

de colocar e proporcionar o contato direto com tudo o que foi escrito sobre o assunto 

em questão. Vale ressaltar que algumas fontes utilizadas são fontes própria do autor 

o qual teve acesso à planilhas de informações sobre homicídios ocorridos no estado 
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de Goiás, divulgados pela Seção de Análise Criminal da Gerência do Observatório de 

Segurança Pública da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Goiás. 

A pesquisa consiste numa metodologia qualitativa com aspectos 

quantitativos, uma vez que pela natureza da proposta recorreu-se a dados estatísticos 

como instrumentos indispensáveis de demonstração fática do eixo central deste 

projeto, conforme já mencionado.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE HOMICÍDIO 

 

O crime de homicídio está elencado na parte especial do Código 

Penal, classificado em “crimes contra a vida”, mais especificamente tipificado no artigo 

121 deste Código, o qual se resume em “Matar alguém”. O autor Nepomuceno (2008, 

p.3), expõe em sua pesquisa científica um conceito mais coruscante de HUNGRIA 

(1979, p.26-27) sobre o tema: 

[...] todos os direitos partem do direito de viver, pelo que, numa ordem lógica, 
o primeiro dos bens é o bem vida. O homicídio tem a primazia entre os crimes 
mais graves, pois é o atentado contra a fonte mesma da ordem e segurança 
geral, sabendo-se que todos os bens públicos e privados, todas as 
instituições se fundam sobre o respeito à existência dos indivíduos que 
compõem o agregado social. Portanto o crime de homicídio viola o bem mais 
valioso do homem que é a vida. 

 
Diante da concepção exposta acima, o Homicídio pode ser definido 

então como a destruição da vida humana alheia por outrem. O simples fato de “matar 

alguém” viola o “direito à vida”, direito e garantia fundamental descrito no artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988. Outrossim, o crime em epígrafe possui várias decisões 

judiciais sobre o tema, como esta citada abaixo julgada pelo Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, com publicação na data 13/07/2015.   

 

PENAL E PROCESSUAL. RECURSO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. 
HOMÍCÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO SEGUIDO DE FURTO 
SIMPLES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE COM OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
CORRELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFGATÓRIA DA 
MATERIALIDADE DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E DE INDÍCIOS 
DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO 
MANTIDA. 1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e 
§ 4º, mais o artigo 155 do Código Penal, por haver matado desafeto, depois 
de se recusar a praticas homossexuais. Ele fora contratado pela vitima para 
fazer trabalhar na sua casa e no domingo, quando ambos assistiam a uma 
partida de futebol pela televisão, depois de farta ingestão de bebidas 
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alcoólicas, o dono da casa teria tentado induzi-lo à prática de sexo, sendo 
então agredida, amarrada e amordaçada. Subjugada dessa forma, a vítima 
foi agredida com uma machadada na cabeça e depois atingida na mesma 
região com um tiro à queima-roupa. Consumado o ato, o réu fugiu do local 
conduzindo o automóvel da vítima. 2 Não há violação ao princípio da 
correlação quando a sentença de pronúncia se mostra consentânea com a 
denúncia aditada no curso da demanda, depois que a perícia técnica 
confirmou que a causa mortis proviesse de disparo de arma de fogo, e não 
de golpe de machado, como parecia a princípio e constava da denúncia 
original. 3 Sendo mero juízo de admissibilidade da acusação perante o 
Tribunal do Júri, a pronúncia ocorre quando há prova da materialidade de 
crime doloso contra a vida e de indícios que permitam imputar a alguém a 
sua autoria Mantém-se as circunstâncias qualificadoras não manifestamente 
improcedentes, cabendo ao juízo natural da causa analisar os fatos e decidir. 
Aos jurados caberá apreciar a alegação de legítima defesa e o crime conexo 
de furto. 4 Recurso desprovido. 
(TJ-DF - RSE: 20141310024246  , Relator: GEORGE LOPES LEITE, Data de 
Julgamento: 02/07/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado 
no DJE : 13/07/2015 . Pág.: 71)  

 

Neste caso concreto, ocorreu o crime de homicídio duplamente 

qualificado seguido de furto simples. Apesar da alegação de nulidade com ofensa ao 

princípio da correlação, o recurso foi considerado improcedente diante da prova 

suficiente da materialidade do crime doloso contra a vida e dos indícios de autoria 

imputados ao réu em questão. 

 

3.2   DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS HOMICÍDIOS PROVOCADOS POR ARMAS DE 

FOGO NO BRASIL 

 

De acordo com os estudos do Mapa da violência, 2015, entre 1980 e 

2012, perto de 880 mil indivíduos morreram por disparos de algum tipo de Arma de 

Fogo. Conforme os dados expostos na Tabela 1 abaixo, durante este período, as 

vítimas passaram de 8.710 no ano de 1980 para 42.416 em 2012, um aumento 

significativo de 387,0% (WAISELFISZ, 2015). 

Ainda, de acordo com os estudos de Waiselfisz (2015), além da 

crescente taxa de mortalidade da população total destacada, percebe-se também que 

o crescimento da mortalidade por armas de fogo entre os jovens de 15 a 29 anos 

passou de 4.415 vítimas em 1980, para 24.882 em 2012. Houve 463,6% de aumento 

nos 33 anos decorridos entre as datas retro mencionadas. 
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TABELA 1 – Número de vítimas letais por armas de fogo na população total e na jovem segundo 

causa básica. Brasil 1980/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIM/SVS/MS apud Waiselfisz, 2015 
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De acordo com o gráfico 1, o qual apresenta a evolução das taxas de 

homicídios desde o ano de 2002 ao ano de 2012, pôde-se constatar que a taxa de 

homicídios em 2012 se assemelhou a de 2002, a qual contribuiu com a ideia de que 

mesmo após o advento do Estatuto do Desarmamento, que se efetivou no final do ano 

de 2003, onde as taxas chegaram até 25,2 por 100 mil habitantes o ano de 2007, a 

partir de  2008 as taxas alavancaram de forma drástica atingindo a taxa de 29 

homicídios por 100 mil habitantes. 

 

GRÁFICO 1 – Evolução das taxas de homicídios no Brasil. 2002/2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SIM/SVS/MS, apud Waiselfisz, 2015 

 

Durante o período analisado, foram 60.147 homicídios na faixa dos 0 

aos 19 anos e 139.523 na faixa dos 20 aos 29 anos. De acordo com MELO (2010), 

em 2000, 38,1% das mortes de jovens de 15 a 24 anos de idade ocorreram por 

motivos de questões culturais, nos papéis de gênero que impelem os adolescentes 

homens a assumirem atitudes e comportamentos de maior exposição e 

vulnerabilidade (MELO, 2010). A Tabela 2, exposta abaixo, apresenta as taxas de 

mortalidade por Armas de Fogo – AF, segundo idade simples e a distribuição etária 

das mortes por armas defogo no ano de 2012. 
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TABELA 2 – Taxas de mortalidade por AF segundo idade simples. Brasil 2012 

 

         Fonte: SIM/SVS/MS apud Waiselfisz, 2015 

 

Como se pode observar a maior concentração de mortalidade 

encontra-se nas idades jovens, atingindo o pico aos 19 anos de idade, quando os 

óbitos por AF atingem a marca de 62,9 mortes por 100 mil jovens, conforme demonstra 

o Gráfico 2 a seguir. 

 

 

 

Fonte: SIM/SVS/MS apud Waiselfisz, 2015 

Gráfico 2. Taxas de mortalidade por AF e idades simples no Brasil em 2012 
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Assim, baseado nas informações do Subsistema de Informação sobre 

Mortalidade – SIM em relação à distribuição das taxas de homicídio, por faixa etária, 

a partir do gráfico 2, nota-se que a maior incidência encontra-se na faixa etária jovem, 

dos 15 aos 29 anos, sendo a fase crítica dos 19 aos 24 anos de idade (WAISELFIZ, 

2015). 

 

3.3   DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS HOMICÍDIOS PROVOCADOS POR ARMAS DE 

FOGO NO ESTADO DE GOIÁS 

 

Após a realização de estudos mais recentes, por meio da análise de 

dados informados pela Seção de Análise Criminal da Gerência do Observatório de 

Segurança Pública da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Goiás, 

pôde-se analisar que o quantitativo de homicídios provocados por armas de fogo, no 

período correspondente entre janeiro de 2015 à 30 de setembro de 2015, foram 

contabilizados 1930 homicídios no estado de Goiás, sendo que 1336 foram 

provocados por armas de fogo, 325 por armas brancas e 226 provocados por outros 

objetos como pedra, fogo, gás e outros, conforme é demonstrado no gráfico 3 abaixo 

(MESQUITA, 2015). 

Gráfico 3 – Instrumentos utilizados para pratica de homicídios no Estado de Goiás em 2015 

 
Fonte: MESQUITA, 2015 

 

Observa-se que aproximadamente 70% dos homicídios 

contabilizados em Goiás foram provocados por armas de fogo. Tal informação 

coincide com os estudos realizados e descritos no Mapa da Violência de 2015, o qual 

retrata que mais de 70% dos homicídios acontecidos no País também foram 

69%

17%

14%

Instrumentos utilizados para prática de homicídios

Armas de Fogo Armas brancas Outros objetos
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provocados por arma de fogo. Uma realidade que merece atenção das autoridades, 

no que tange a mudança urgente de nossas legislações e investimento tanto na 

Segurança Pública como também no Sistema Prisional. É evidente que num País que 

queira se ver livre destes altos níveis de mortalidade também deva focar os seus 

investimentos na Educação e Cultura da sociedade (MESQUITA, 2015). 

Outro fator aqui analisado, é que a grande maioria dos homicídios está 

relacionado à outros tipos de crimes como tráfico, roubo entre outros. Algumas 

pesquisas têm destacado a relação entre a criminalidade organizada e a mortalidade 

violenta, em especial o tráfico de drogas (ZALUAR 1999; BEATO et al, 2001). 

Geralmente, o armamento utilizado por estes infratores penais em sua grande maioria 

são ilegais advindos de tráfico ilegal de armas de fogo. Diante disto, Costa (2011, p. 

353) ainda acrescenta em seus estudos que: 

Três grandes tendências podem ser observadas, no contexto 
contemporâneo: a) o aumento dos crimes contra o patrimônio, 
particularmente os roubos, furtos e extorsão mediante sequestro; b) a 
emergência de novas dinâmicas relacionadas à criminalidade organizada, em 
especial, o tráfico internacional de drogas; e c) o aumento dos conflitos 
intersubjetivos violentos. 

 
Assim, as taxas de homicídios provocados por armas de fogo tendem 

a aumentar quando se verifica algum tipo de envolvimento com essas atividades 

supramencionadas. 

 

3.4 FATORES QUE CONCORREM PARA A EXPLICAÇÃO DOS ELEVADOS NÍVEIS 

DE HOMICÍDIOS PROVOCADOS POR ARMAS DE FOGO  

 

Em relação a facilidade de acesso a armas de fogo WAISELFISZ 

(2013), expõe que o arsenal de armas de fogo em mãos da população é vasto, 

estimado em 15,2 milhões, sendo 6,8 registradas e 8,5 não registradas. Contudo não 

é só essa farta disponibilidade de armas de fogo, e as facilidades existentes para sua 

aquisição, que levaram os níveis de violência letal do Brasil a limites surpreendentes 

e insuportáveis. É também a decisão de utilizar essas armas para resolver qualquer 

tipo de conflito interpessoal, na maior parte dos casos, banais e circunstanciais 

(WAISELFISZ,2013).  

A respeito da Impunidade e da fragilidade das leis, nota-se que dentre 

os fatores culturais e morais que facilitam os homicídios e toda a dinâmica social da 

violência a eles associada encontra-se a impunidade geral em relação às várias 
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formas de delinquência e contravenções, passando à sociedade a ideia de que o crime 

compensa. De acordo com Bercovich et al.(1998), essa situação endêmica persiste 

em relação a infrações políticas e econômicas, cometidas por pessoas influentes e 

das classes mais favorecidas, assim como em relação a crimes de traficantes de 

drogas, de banqueiros do bicho e dos que cometem chacinas em que, quase sempre, 

existe a presença ou o conluio de policiais (BERCOVICH et al, 1998).  

De forma singular, as mudanças demográficas também influenciam, 

à chamada “onda jovem”, o que demonstra que, nos últimos anos, uma sociedade 

com a presença de um número de adolescentes e jovens como nunca antes ocorrido. 

De acordo com Soares (2002), os jovens são, pela psicologia da idade, irrequietos, 

rebeldes e transgressores. Os estudos demográficos mais recentes revelam uma 

curva de maior representação de pessoas nas faixas etárias entre 12 e 24 anos nos 

últimos anos e é nas faixas de 15 a 29 anos que se concentram os homicídios 

(SOARES, 2002). 

Wallace et al.(1996) e Lester (1990) destacam em seus respectivos 

trabalhos a questão da desigualdade de renda. Alguns pesquisadores entendem que 

esta tem sido efeito sobre a qualidade de vida. Pois aumenta o nível de frustração e 

de estresse, promove um clima de tensão social, ruptura de laços familiares e uma 

dinâmica complexa de fenômenos sociais destrutivos, dentre os quais, 

comportamentos auto e hetero destrutivos, crescimento de criminalidade e abuso de 

álcool e drogas (WALLACE et al., 1996; LESTER, 1990). 

As pesquisas apresentadas por Szwarcwald et al (1999), afirmam que 

a taxa de homicídios foi o problema de saúde que mais se correlacionou aos níveis 

de desigualdade de renda no Brasil. Esse comparativo destaca que a questão da 

violência urbana entre os jovens brasileiros não pode estar separada da diferença 

presente na sociedade.  O estudo apresenta de forma clara que a falta de informação 

e a ausência do trabalho em massa e por tempo indeterminado, presentes no modelo 

econômico e da reestruturação produtiva, trazem influencias sociais para o Brasil. 

Dentre elas pode-se citar, o aumento da exacerbação social, a potencialização de 

atividades ilegais e das taxas de homicídio (SZWARCWALD et al, 1999). 

De acordo com Soares (2002), os jovens brasileiros exigem da 

sociedade por mercado de trabalho, por vagas em escolas e universidades, por 

qualificação profissional, pela inserção na cidadania. No mercado de consumo e seus 

anseios coincidem com uma crise sem precedentes de oportunidades, de decadência 
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salarial e de inadequação ou de inexistência de políticas sociais adequadas. A falta 

de resposta e a fraqueza do Estado obrigam tais jovens a buscarem melhores 

condições financeiras (SOARES, 2002).  

Diante de tais problemáticas, jovens pobres são considerados como 

as maiores vítimas de homicídios. Eles se inserem no mercado ilícito das drogas 

proibidas que lhes propiciem dinheiro de forma rápida e “fácil”, reconhecimento entre 

os pares e acesso ao consumo de bens. Situação esta na qual dificilmente teriam 

acesso pelas vias legais, por causa do desemprego estrutural e conjuntural, de sua 

baixa qualificação profissional e da forte queda dos salários no mercado formal de 

trabalho. Contudo, vários estudiosos mostram que os militantes do comércio varejista 

de drogas defendido por armas não costumam viver mais que 25 anos 

(MINAYO,2003). 

 

3.5  ESTATUTO DO DESARMAMENTO 

 

Em 22 de dezembro de 2003, o então Presidente da República, Luis 

Inácio Lula da Silva, decretou e sancionou a Lei nº 10.826, que versa sobre o “registro, 

posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de 

Armas – Sinarm, que define crimes e dá outras providências”. Tal lei ficou conhecida 

como o “Estatuto do Desarmamento”. Esta foi criada devido a cultura que se 

desenvolveu em torno das armas de fogo no Brasil a qual é a de repulsa, aversão – 

“visão antiarmas”, como também possui circunscrição em todo o território nacional, 

tendo como objetivo a redução dos índices de criminalidade e a pacificação dos 

conflitos existentes no país. Com a sua criação, a sociedade esperava a redução da 

violência armada, o que acabou não acontecendo, sendo a frustração social o 

principal fator que contribuiu para a ruína do mesmo (BRASIL, 2003). 

Dentro desta perspectiva, estudos remontam que o crime de 

homicídio praticado por armas de fogo não acompanhou a redução da circulação de 

tais armas no país. Várias são as vertentes para supor o motivo desta falha, pois, não 

serão medidas como estas que coibirão as práticas crescentes de crimes. Pelo 

contrário, com o advento do Estatuto do Desarmamento, vários criminosos passaram 

a supor que a maioria quase absoluta dos lares e estabelecimentos comerciais 

brasileiros não possuem defesa armada, tornando-se vulneráveis à criminalidade 

(WAISELFIZ, 2005). 
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Segundo estimativas realizadas por Dreyfus e Nascimento (2005), na 

última década o país contava com um vasto arsenal de armas de fogo sendo 15,2 

milhões em mão privadas, 6,8 registradas, 8,5 não registradas, dentre elas 3,8 milhões 

em mãos criminais (DREYFUS E NASCIMENTO, 2005). Os números apresentados 

indicam que as políticas, se conseguiram conter a tendência do auto crescimento da 

mortalidade por armas de fogo no país, não tiveram sucesso suficiente ou força para 

reverter o processo e fazer os números regredirem (WAISELFISZ, 2013). 

No ano de 2014, o Movimento Viva Brasil – MVB publicou uma 

pesquisa constando o fato de que enquanto o Brasil se orgulha de ser pacífico, sem 

guerras, sem conflitos, com campanhas de desarmamento, com uma das leis mais 

restritivas do mundo para armas de fogo, mesmo sendo o país campeão em números 

brutos de homicídios por ano, sendo quase 60 mil. Enquanto que, nos Estados Unidos 

da América existem mais de 10 milhões de armas entrando no mercado e 

abastecendo o mercado civil anualmente a cultura americana, demonstram por meio 

de números divulgados pelo FBI em seu relatório semestral sobre crimes violentos e 

contra a propriedade, que os crimes violentos, entre eles homicídios e estupros, 

tiveram uma queda de 4,6% no primeiro semestre de 2014 em comparação ao mesmo 

período de 2013. Já os crimes contra o patrimônio tiveram uma queda mais expressiva 

ainda de 7,5% (MOVIMENTO VIVA BRASIL, 2014). 

Na atual cultura, a qual afirma as práticas violentas, o alto número de 

arsenal de armas de fogo presente no país faz com que tenhamos indicadores e morte 

matadas iguais ou maiores aos dos países que vivem em guerras ou conflito civil 

armado. Diante destas premissas, as manifestações, de forma especial no Congresso 

Nacional obtiveram um crescimento significativo á favor da revisão ou até mesmo o 

cancelamento do Estatuto do Desarmamento, tendo como objetivo permitir que cada 

cidadão ao atingir a maior idade (18 anos) possa ter acesso a um número mais 

elevado de armas de fogo. Uma vez que o atual Estatuto autoriza que cada cidadão 

com idade acima de 25 anos possa ter, de forma legal até 6 armas de fogo 

(WAISELFISZ, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

 

O tema da violência, em geral, e o da criminalidade em particular, tem 

tido crescente atenção diante das ocorrências nos últimos anos, como também o 
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problema das armas de fogo, seu uso, sua posse e sua distribuição na sociedade. A 

partir de dados estatísticos regionais, nacionais e internacionais sobre a mortalidade 

por armas de fogo foi possível delinear comparações históricas e sociais ao longo dos 

tempos. A evolução dos índices de mortalidade provocados por armas de fogo não foi 

homogênea ao longo dos anos, oscilaram diferentemente entre regiões e períodos da 

história.  

No período correspondente aos anos de 1990 à 2003, o crescimento 

foi sistemático e constante, que seguiu um ritmo acelerado de 6,8% ao ano. Após 

atingir a marca de 39.300 mortes no ano de 2003, os números, num primeiro 

momento, caíram para aproximadamente 37 mil, mas depois de 2008 oscilaram em 

torno das 39 mil mortes anuais para dar um salto em 2012 para 42.400 mortes 

provocadas por armas de fogo. 

Ainda de acordo com o Mapa da Violência de 2015, a taxa de 

homicídios de 2002 é praticamente igual à de 2012, sendo 21,7 óbitos por arma de 

fogo por 100.000 habitantes. Leva-se em consideração que o número de habitantes 

no país aumentou o que nos remete a refletir se de fato com o advento do Estatuto do 

Desarmamento realmente trouxe eficácia ou não em seus objetivos. De 1980 até 

2012, morreram mais de 880.386 pessoas vitimadas por disparo de armas de fogo. E 

destas 880 mil mortes citadas, 497.570 eram jovens na faixa de 15 e 19 anos de idade. 

São dados extremamente alarmantes. 

Assim, este trabalho pode-se demonstrar a questão da distribuição 

etária dos homicídios provocados por armas de fogo no Brasil, demonstrando inclusive 

que, ainda com uma das leis mais restritivas do mundo no que se refere a armas de 

fogo, o Brasil está, de acordo com o Mapa da Violência 2015, entre os 11 países que 

mais possui homicídios em números absolutos, corroborando com a constatação da 

ineficácia do desarmamento em reduzir estes índices. Embora o interesse fosse de 

punição de fatos que comprometessem bens e valores individuais e sociais, existem 

fatos e dados que demonstram o prejuízo da garantia constitucional e de recursos 

essenciais à plenitude da defesa, que poderiam ser advindos com a criação de um 

Estatuto do Armamento. 
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“Somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra” 
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RESUMO: Esse artigo discute a temática do “ensino de história e cultura afro 
brasileira”. Problematizando o preconceito velado que persiste nas nossas relações 
sociais e educacionais, desenvolvemos um trabalho de exploração bibliográfica, 
seguida de análises documentais através de operações procedimentais para buscar 
evidenciar nossas interpretações e compreensões acerca do objeto estudado. Com o 
presente trabalho esperamos contribuir para as diversas discussões historiográficas 
no que tange ao “ensino de história e cultura afro brasileira”.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Ensino de História. História e Cultura Afro Brasileira. 

 

ABSTRACT: This article discusses the teaching of history subject and theme “teaching 
of history and african–brasilian culture”, leading to a debate about the existence of 
prejudice that persists in our social and educational relations, with bibliographic 
arguments, containg also through documentary analysis of procedural operatinons that 
show our interpretations and comprehension regarding this subject matter. It is 
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expected which this work will contribute to the several historiographical discussions 
about the “teaching of History and african-brasilian culture”. 

KEYWORDS: Education, Teaching of History and Afro-Brazilian History and Culture 

 

INTRODUÇÃO 

Buscando aperfeiçoar nosso conhecimento, partimos das coisas mais 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

práticas preconceituosas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dentro da lógica da cor e do status.  

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

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

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

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

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

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

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

classe dominante.  

Dessa forma, algumas questões são necessárias para entendermos 

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

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

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

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

motivados a conhecerem sua herança histórica construída na lógica da miscigenação 

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

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

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

2010. O recorte espacial contempla o Colégio Estadual Jandira Ponciano dos Passos, 

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

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

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

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

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

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

temporal, ou seja, ser histórico. 

Fazendo necessária a justificação do nosso recorte temporal e 

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

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

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

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

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

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

nossas indagações acerca da nossa realidade social e cultural.  

 

ESCOLA, EDUCAÇÃO, CULTURA E SEUS DILEMAS: UMA DISCUSSÃO 

TEÓRICA 

 

O presente artigo se fundamenta em uma perspectiva teórica que 

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

apresentadas temos em Romanelli (2010) que a escola e a educação brasileira se 
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desenvolvem, evoluem e se estruturam em acordo com os fatores históricos do nosso 

passado colonial e imperial. Portanto, há uma tradição cultural que fornece os 

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

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

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

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

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

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

escolar e o sistema educacional controlam as relações sociais dos indivíduos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

não faz parte do seu universo.  

A partir disso, compreendemos a cultura como sendo uma 

manifestação universal na existência humana. Embasados na perspectiva teórica de 

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

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

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

perspectiva teórica, estabelecemos uma crítica para perceber os fundamentos das 
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concepções preconceituosas e discriminatórias que existem em nosso país. Em 

função disto, entendemos que a lei 10639/03 tem efeito direto no âmbito escolar. 

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

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

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

A cultura também tem se mostrado em um aspecto de contínua 

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

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

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

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

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

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

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

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

Perante isto, percebemos a cultura como uma experiência teórica e 

prática cotidiana que caracteriza a nossa existência enquanto ser histórico segundo 

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

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

global e dentro desse processo a sociedade produz seus mecanismos adaptativos 

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

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

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

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

e espaço. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

historicamente” (FOUCAULT, 1979, p. X) ganha legitimidade nos textos, leis e 
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discursos de convencimento social. Com tais referências, a questão do ensino de 

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

apontamos acima.  

Dando continuidade em nossas análises, aprofundamos na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preferência heterossexual e crédulo cristão.  

Diante de tais fatores, percebemos que questionamentos 

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

devido envolver questões já mencionadas e também o poder aquisitivo. A diferença 

entre negros e brancos, nos remetem a pensar numa sociedade que legitima o 

processo de exclusão, de discriminação pela via ética e moral e não jurídica como 

define Schwarcz (2001). A não aceitação da diferença como elemento constituinte da 

nossa singularidade nacional, leva-nos a enxergar os problemas de aceitação ou não 

de indivíduos e consequentemente as chances de melhores condições sociais.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proposta, pensamos ser necessário localizarmos alguns pontos da exclusão, 

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

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

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

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

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

demonstram que:  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

discriminação e preconceito que situam os indivíduos em lugares específicos para 

lembrar Schwarcz (2001).  

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

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

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

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

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

construtora desses elementos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

principalmente definirá as expectativas quanto ao desempenho no desenvolvimento 

escolar” (RELAÇÕES RACIAIS NA ESCOLA: CURRÍCULO E 

RESPONSABILIDADE). Dentro desse processo, a sociedade torna-se um lugar de 

legitimação da exclusão, mantendo a não aceitação da desigualdade e fazendo 

prevalecer à lógica racista e discriminativa.  

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

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

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

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

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

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

mantendo uma ordem de classificação.  

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

preconceito e a discriminação, tornam-se um problema de ordem histórica que está 

inserida na tradição. Como Sanz (2011, p. 95) coloca, “a discriminação e o preconceito 

devem ser combatidos, não menos combatido deve ser a visão simplista das coisas. 
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A pior pobreza é a pobreza de espírito”, pois os problemas que testemunhamos se 

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

Manuais Didáticos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Apontamos isso, devido as expressões discutidas acima, estar ligadas 

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

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

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

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

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

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

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

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

aceitação de outros, outorgando preconceitos de variadas naturezas.   

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

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

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

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

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

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

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

SARAIVA, 2010, p. 01). 

A partir destas análises percebemos que somos levados a 

compreender que as expressões discutidas remetem a processos de exclusão e 

nesse caso, dos indivíduos de etnia negra. Assim, entendemos que as expressões 

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

científico, elimina uma parcela da sociedade, do direito a bens de ordem cultural, 
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material e imaterial. De modo geral, há o privilegiamento de um grupo de indivíduos. 

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

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

análise nos remete a procurarmos elementos que dê validade às argumentações 

apresentadas.  

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, MANUAIS E MATERIAIS DIDÁTICOS: A 

PROCURA DE UMA EVIDÊNCIA DO ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO 

BRASILEIRA 

 

Procurando dar respostas para nossas inquietações, buscamos nas 

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

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

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

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

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

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

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

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

historiador na produção da escrita em história.   

A busca por objetividade “proclama um determinado tipo de 

conhecimento histórico, obtido mediante procedimentos de pesquisa regulados 

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

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

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

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

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

do nosso trabalho, para estabelecer um diálogo que possibilite lançarmos 

perspectivas carregadas de objetividade. 

Centramos nossa pesquisa no Colégio Estadual Jandira Ponciano dos 

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

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

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

linguística e cultural. Acreditamos que é nesse momento que os estudantes começam 
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a formar os princípios de igualdade, cidadania, respeito, etc., são categorias de grande 

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

Na análise das fontes pudemos comprovar o que já suspeitávamos, 

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

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

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

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

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

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

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

outros povos e indivíduos que vivem nesse contexto.  

Apontamos isso devido termos convicção de que o conhecimento 

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

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

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

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

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

competência vivencial que é experimentado pela experiência cognitiva como afirma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que forme cidadãos críticos e conscientes. Ou seja, temos no PPP, linhas gerais que 

eventualmente joga a responsabilidade dos conteúdos para a tutela do professor, pois 

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

sala de aula ou extra – sala de aula.  

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

percebemos apenas direcionamentos gerais que apontam aspectos de um ensino que 

segue uma perspectiva de conteúdos que contemple a história das civilizações 
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européias. Discussões de cultura, de ética e de cidadania estão de modo direto, mas 

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

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

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

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

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

Após visitarmos o Colégio citado, não encontramos nos documentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acerca da cultura e da diversidade cultural e étnica.   

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

focalizamos no manual didático para analisarmos os conteúdos contidos em sua 

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

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

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

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

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

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

apontem a experiência cotidiana.  

A lei nº 10.639/03 estabelece e obriga as instituições de ensino do 

país, a incluir em seus currículos a temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, como 

já afirmamos, uma coisa é a lei a outra é a realidade. Visando melhor esclarecimento 

sobre o assunto e uma compreensão dos mecanismos de preconceito ainda existente 

em nossa sociedade, procuramos estabelecer uma análise que percebe o indivíduo 

inserido na sala de aula levantando uma problemática, que tem como norte debater 

questões acima apontadas. Para desenvolver uma análise mais minuciosa, tomamos 

como objeto de estudo o livro didático: História Sociedade & Cidadania; de autoria 
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Alfredo Boulos Júnior, trabalhado no 7º ano do Colégio Estadual Jandira Ponciano dos 

Passos. 

Pensando a escola como um “espaço democrático” de cruzamento de 

culturas, e que há a possibilidade de romper com as tendências padronizadas que 

impregna suas práticas, fizemos uma coleta de dados que teve por intuito 

percebermos como os alunos/sujeitos históricos se sentem no ambiente escolar. 

Portanto, partimos para a análise do livro didático citado anteriormente, onde de início 

observamos que o autor do mesmo, é mestre em História Social, Doutor em 

Educação, professor de ensino fundamental da rede pública e particular, autor das 

coleções Construindo Nossa Memória e O Sabor da História, e assessorou a Diretoria 

Técnica da Fundação para o Desenvolvimento da Educação.  Com esta vasta 

experiência no meio educacional, remete-nos o pensamento de que o mesmo tem um 

ótimo currículo, conhecimentos sobre a lei 10.639 e a necessidade de inseri-la em 

nosso meio educacional. 

Começamos a analisar o manual didático pelo índice para termos 

conhecimento sobre os assuntos abordados no decorrer do mesmo, notamos que há 

uma priorização das histórias europeias e que o mesmo é repleto de ilustrações, 

porém, sobre os negros são mínimas e sempre estão impondo imagens dos mesmos 

trabalhando nos afazeres braçais, como por exemplo, o autor focaliza na pagina XX a 

questão da escravidão nos engenhos. Enfim, chegamos ao entendimento que existe 

uma ausência de conteúdos que focalize a questão dos negros e assim, privam as 

crianças de conhecerem a história, que vai além da escravidão, feita ou construída 

em conjunto com estas pessoas de “cor”. 

Para melhor compreensão sobre nosso objeto de estudo, explanamos 

o material didático aqui analisado, fazendo um mapeamento de cada unidade. Onde 

como início da História tem trinta páginas dedicadas “A Europa Medieval”, que focaliza 

a cultura dos povos francos e o feudalismo, para isso o autor utiliza-se de mapas e 

várias imagens ilustrativas que seguem com notas explicativas, porém, nada se fala 

ou discute sobre negros ou mulheres, enfim, é visto claramente o privilégio a uma 

determinada camada social como sendo a única construtora da História existente. 

Na unidade seguinte trata se dos “Árabes, Africanos e Chineses”, o 

assunto está dividido em três capítulos que abordam os seguintes temas; Os árabes 

e o islamismo; A África negra antes dos europeus: o Império do Mali e o reino do 

Congo e, a China medieval, estes também são bem ilustrados, como acontece em 
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todo livro, porém utilizam-se imagens que demonstram a comida, os animais, tendo 

somente algumas imagens de negros, uma quando aborda “O comércio árabe”, onde 

se encontra uma cena de comércio em Meca, que é visível uma criança com sua mãe 

na feira. E também quando se trata do Império de Mali, onde é ilustrada uma pequena 

imagem, no canto superior direito, de um “descendente de uma família de griots da 

África Ocidental”.  

Portanto, o que se percebe é uma narrativa sobre a África onde 

focalizam os animais, o que é selvagem e esquece-se de fazer uma demonstração da 

população existente no mesmo, sua diversidade cultural, as contribuições para com o 

mundo e suas riquezas naturais, minerais, etc. Infelizmente, o material didático aqui 

analisado escreve uma história camuflada onde chama a atenção para outros detalhes 

e não focalizam ou contribuem de modo claro para a formação da consciência do 

sujeito acerca da formação do seu passado. Se pensarmos que a “orientação temporal 

une passado ao presente de tal forma que confere uma perspectiva de futuro à 

realidade atual” (Rüsen, 2010, p. 56), perceberemos o predomínio de um ensino de 

história que não coloca o indivíduo em experiência com o seu presente na relação 

cotidiano com os outros sujeitos.  

E ainda na análise do material didático, encerrado a unidade, volta-se 

para a História sobre a Europa, onde são abordadas as “Mudanças na Europa”, os 

temas sobre a mesma estão divididos em cinco capítulos, que são; Mudanças no 

feudalismo; Fortalecimento do poder dos reis; Renascimento e humanismo; Reformas 

e contrarreformas e As grandes navegações. Nesta nenhuma imagem de negro foi 

detectada, o que dá o sentido de que somente os brancos compõe a Europa e a 

história do mundo, das civilizações. Assim, a mensagem que está explicita é que, para 

o negro existir enquanto pessoa, ele precisa ser branco, “precisa negar o seu corpo e 

sua cultura, enfim, sua etnicidade” (MENEZES, 2002). 

Partindo para a quarta e última unidade trabalhada no mesmo, temos 

“América e Europa: Encontros e desencontros”, para a explanação de tal assunto 

dividiu se em cinco capítulos que se seguem na seguinte ordem; Astecas, maias e 

incas; Povos indígenas no Brasil; Colonização espanhola da América; Colonização 

portuguesa: administração e, Economia e sociedade colonial. No primeiro capítulo 

desta, observamos que, negros e mulheres, como em todo o livro, não fazem parte da 

história, somente no segundo quando se trata dos povos indígenas no Brasil, é que 

utilizam algumas imagens de indígenas para falar sobre sua cultura, embora não seja 
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nosso objeto de estudo, fazemos uma pequena alusão para confirmarmos o que a 

autora Romanelli (2010) nos apresenta sobre os conteúdos trabalhados nas nossas 

escolas. 

Nos dois próximos capítulos que se seguem esqueceram os negros, 

ou eles não fazem parte da história, ou será que não existiam? Quem nos auxilia nesta 

questão é GARCIA (s/data, p.11), ao afirmar que nossos materiais didáticos 

“reafirmam o mito da “democracia racial”, mas, mais do que isso, fizeram ou fazem 

circular imagens e narrativas etnocêntricas”. No último capítulo trabalhado é discutido, 

ou melhor, apresentado, o tema; Economia e sociedade colonial, onde abordam a 

escravidão através de ilustrações de negros trabalhando nos engenhos. Imagens 

estas que vem inferiorizar e até mesmo reafirmar a ideia já presente em nosso meio 

de que: “o negro só serve para trabalhar”. 

Portanto, o que notamos em nossas análises é que, o material em 

parte “atende” ao padrão dominante, isto é, prevalece o padrão eurocêntrico. 

Percebemos também, a falta de uma melhor visibilidade e valorização, e digamos que 

até mesmo de um reconhecimento, dos conteúdos que abordam a questão negra. Os 

conteúdos sempre trazem uma história feita, ou melhor, contada pelos portugueses e 

europeus, logo, não se tem uma história do Brasil e nem da participação do negro na 

construção desta e de nenhuma história. 

Buscando se enquadrar nas normas estabelecidas pela lei 10.639, 

percebe que o autor incluiu em seu livro o assunto sobre a África, porém, nota-se 

claramente que o conteúdo não é rico em informações que favoreça a mudança do 

pensamento já formado em nossa sociedade. Um fator importante que notamos, é que 

o material didático aqui analisado, sempre focaliza as questões europeias, isso pode 

ser confirmado ao observarmos as unidades e seus respectivos capítulos, onde inicia-

se com a Europa, abre uma unidade, bem resumida, para os “Árabes, Africanos e 

Chineses” e, em seguida retorna-se a Europa e tenta fazer um enquadramento do 

Brasil no mesmo.   

Além do mais, na unidade didática, encontram-se muitas ilustrações 

pouco argumentadas e o mínimo possível de imagens de negros. Enfim, as histórias 

sobre a África e os afros descendentes, são pouco argumentadas e muito 

equivocadas, pois focalizam somente o trabalho árduo desenvolvido pelos mesmos. 

Para confirmar nossas indagações, Garcia (s/data, p.12), vem nos dizer que, “nos 

livros didáticos, para tratar da questão da história do negro é o silêncio ou a 
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inferioridade do negro que prevalece na narrativa histórica estudada nos bancos 

escolares”. 

Com isso, percebemos um distanciamento entre o sujeito histórico e 

o conteúdo histórico trabalhado em sala de aula. O preconceito existente em nosso 

meio social e educacional é exposto de forma camuflado ou explícita. Pois como 

afirma GARCIA (s/data, p 03), “há um despreparo das escolas para enfrentar os 

valores que constroem um mundo de privilégios assentados na inferiorização e 

estigmatização da diferença”. Enfim, nossas escolas precisam de uma reforma em 

seus objetivos de maneira que atenda ou relacione o ser humano, a educação e a 

formação do mesmo, para que assim, sejamos os construtores de nossa própria 

identidade, deixando de ser um ambiente que impõem ou privilegia apenas uma 

determinada classe social que por sua vez, valorizam ou reproduzem uma cultura de 

outro povo, o europeu.   

 

ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO BRASILEIRA 

 

Frente à exposição que traçamos, chegamos a um momento em que 

é necessário pensar até que ponto o ensino de história e cultura afro brasileira 

contribui para a orientação do indivíduo, do sujeito no tempo. Ao longo do texto foram 

evidenciadas discussões teóricas e fontes documentais que apontam para um tipo de 

ensino que prima pela matriz cultural de tradição europeia. Na sua totalidade não 

devemos desconsiderar o branco europeu construindo os quadros da nossa história 

nacional. Contudo, desconsiderar o indígena e o negro nesse contexto é manter os 

laços de preconceito de exclusão que marcam o nosso passado colonial e imperial. 

É necessário pensar a formação nacional em um conjunto 

miscigenado que delimita a nossa singularidade. Não dá para negar que nossa nação 

é formada por um misto de “três raças”, no entanto, não podemos aceitar que o 

branco, o negro e o índio se copularam de maneira espontânea na formação de uma 

nova nação em um “novo paraíso”. Segundo um antropólogo brasileiro, “a mistura de 

raças foi um modo de esconder a profunda injustiça social contra negro, índios e 

mulatos, pois, situando no biológico uma questão profundamente social, econômica e 

política, deixa-se de lado a problemática mais básica da sociedade” (DaMatta, 1986, 

p. 46).  Ou seja, somos uma sociedade hierárquica que opera por meio da 

classificação entre inferiores e superiores.  
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Ainda com DaMatta (1986, p. 47), podemos classificar um indivíduo 

pela cor e pelo dinheiro. Concordamos com o autor ao afirmar que, os dispositivos 

legais rezam uma coisa, mas as relações sociais apresentam outra bem diferente. 

Nesse conjunto, não podemos deixar de mencionar que a escola enquanto instituição 

social não deixa de participar desse processo. O mito de formação das três raças não 

passa em leso no contexto educacional. Segundo DaMatta (1986) “o racismo a 

brasileira” torna a injustiça algo tolerado. Porém, isso marca os sujeitos envolvidos 

nesse ambiente a localizá-los em lugares específicos, apresentando a realidade como 

algo natural e não construído historicamente como defende Foucault (1979).   

É preciso refletir sobre a estruturação da educação, a organização do 

ensino e, no nosso caso, do ensino de história e cultura afro brasileira.  Temos 

convicção de que para um ensino de fato democrático, e formação de cidadãos 

críticos, ainda carecemos de muitas mutações. No entanto, a mudança parte do 

indivíduo para se chegar as instâncias macros. Dessa forma, enquanto historiadores 

temos que entender a educação e o ensino de história, enquanto algo que pode 

contribuir para o melhoramento da formação do indivíduo que carece de orientação 

temporal. Situá-lo dentro de suas características identitárias possibilita o agir no 

mundo e na sociedade.  

Buscando sair da superficialidade, procuramos nas análises das 

fontes, evidências que apresentasse informações ao espírito do historiador, para a 

partir disso “extrair alguma coisa para que o conhecimento do passado humano” 

(Marrou, 1978, p. 62) nos possibilite entender as relações do nosso presente. 

Ancorando-nos na referência acima, não dá para delimitar onde começa ou termina o 

documento na sua totalidade, mas as observações das fontes textuais nos 

possibilitam a observar a paisagem educacional com as suas peculiaridades. Em 

síntese, entendemos que ainda existe sistemas hierárquicos em nossa sociedade que 

são indícios do passado – presente que ainda persiste em nosso meio social e 

educacional. A nossa “herança colonial”, como defende Romanelli (2010), coloca a 

educação e a escola com valores excludentes e discriminatórios.  

Compreendemos que a pretensão de objetividade da história passa 

por dois momentos segundo Rüsen (2010, p. 82 - 83) no primeiro momento ela é 

“entendida como sedimento do desenvolvimento temporal da vida presente, onde 

cada sujeito nasce na história e torna-se integrante do passado – presente. O segundo 

momento, a qual demos atenção em nossas análises, a história se faz com 
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documentos e fontes, sendo assim, “é evidente, pretender ser objetiva nos 

documentos, os quais fornecem informações sobre quando, como, por que e por quem 

algo aconteceu” (Rüsen, 2010, p. 83).  

A qualificação da pesquisa e do objeto de estudo se dá pelo trabalho 

heurístico e crítico, acoplado pela interpretação histórica. Como percebemos os 

materiais aqui analisados apontam para um ensino de história que deixa a desejar. O 

indivíduo que pertence a uma etnia que não siga os ditos “padrões”, não se reconhece 

como sujeito participante da constituição histórica. Em um artigo publicado no ano de 

2009, fruto de uma pesquisa em 2007, nas escolas de Campinas – SP, Marcos 

Francisco Martins aponta que muitos alunos de origem afro brasileira não conheciam 

sobre a lei 10.639/03. 

No risco de cometermos anacronismos, mas buscando uma analogia, 

perguntamos se os alunos que tiveram acesso ao manual didático supra citado teriam 

conhecimento acerca da obrigatoriedade da lei na atualidade? Martins (2009, p. 195) 

diz que os “conteúdos relativos à história e à cultura afro-brasileira, nem mesmo 

contam com material didático” e as escolas e professores se escondem afirmando que 

não tiveram formação com conteúdos na área e não há material disponível. Como se 

vê, há um círculo vicioso que não contribui para a formação crítica e autônoma do 

indivíduo.  

Notamos com isso que pouca importância é dada aos conteúdos de 

história e cultura afro brasileira. Tomando por base o Manual didático (2009), e as 

outras fontes, concordamos com Foucault (1979, p. X) quando afirma que as 

estruturações institucionais se dão em “uma prática social e, como tal, constituída 

historicamente. E como afirma Romanelli (2010), a escola e a educação brasileira 

funcionam em acordo com a lógica dos fatores históricos herdados do passado 

colonial e imperial. A “herança cultural” e os valores da sociedade hierárquica marcam 

a nossa escola de modo a excluir sujeitos de etnia negra e indígena do processo 

histórico. E assim, é preciso repensar isso e agirmos em uma nova perspectiva de 

ensino de história.  

Firmando nisso, partimos das definições de Rüsen (2010) para 

defendermos uma didática da história que ofereça ao aluno/sujeito histórico meios 

para se identificar enquanto integrante da história e construtor dela. Com tal propósito 

aprender passa a ser um  

processo dinâmico em que a pessoa que aprende é transformada. Algo é 
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ganho, algo é adquirido – conhecimento, habilidade ou uma mistura de 
ambos. Na aprendizagem histórica, “historia” é adquirida: os fatos objetivos, 
coisas que acontecerem no tempo, tornam-se um assunto do conhecimento 
consciente – tornam-se subjetivos (Rüsen, 2010, p. 82). 

          

Com essa citação, compreendemos que o sujeito se orienta no tempo, 

através do ganho de conhecimento e consciência da sua responsabilidade na 

construção da sua história. A aprendizagem histórica se faz num processo onde os 

fatos são colocados com a pretensão de mudança dos indivíduos, mas também a 

compreensão de si mesmo. Ou seja, “há o pretexto objetivo das mudanças que as 

pessoas sofrem e seu mundo sofreram em tempos passados e, por outro lado, o ser 

subjetivo e a compreensão de si mesmo como a sua orientação no tempo” (Rüsen, 

2010, p. 82).   

Sabemos que a questão de aprendizagem em história é muito 

complicada, pois não dá para dizer que o sujeito tem facilidade em determinado 

assunto. Mas, o conhecimento acerca de sua história, dá significado ao passado – 

presente e coloca o indivíduo nos eventos narrados e acontecidos, isso por que ele 

está diretamente ligado ao contexto histórico, social e cultural em que vive.  

Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados à 
condição de objeto utilitário ou a semoventes, também é difícil descobrir-se 
descendente dos escravizadores, temer, embora veladamente, revanche dos 
que, por cindo séculos, têm sido desprezados e massacrados. Para reeducar 
as relações étnico-raciais, no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e os 
medos que têm sido gerados (BRASIL, 2004, p. 14). 

 

A consciência histórica segundo Rüsen (2010, p. 80), só vem à tona 

quando as histórias fornecem referência a identidade histórica do sujeito. Devemos 

derrubar os monumentos que pesa sobre nós o fardo da opressão. Há uma dificuldade 

em se assumir enquanto descendente de escravo devido o sujeito não se identificar 

enquanto ser de si mesmo e viver uma realidade que esta alheia a sua cognição. 

Romper com essa barreira é colocar as pessoas envolvidas localizando-se “no tempo 

de um modo aceitável para si mesma”.    

Então questionamos sobre a validade e importância da aprendizagem 

histórica. Rüsen (2010, p. 79) afirma que, a aprendizagem histórica, significa a 

“consciência humana relativa ao tempo, experimentando o tempo para ser 

significativa, adquirindo e desenvolvendo a competência para atribuir significado ao 

tempo”. Em outras palavras, não dá para desenvolver uma educação democrática 

partindo de princípios excludentes. O ensino de história e cultura afro brasileira só se 



 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume IV. Número 2. Ano 2 – 2015/2 - ISSN 2358-6079 
80 

efetiva com sua devida aplicação de desenvolvimento. O sujeito histórico percebe sua 

importância somente quando se percebe no meio social. Como define DaMatta (1986), 

é algo complexo e difícil, contudo se não houver nenhuma ação isso não mudará 

nunca.  

Assim, enquanto historiadores, segundo Gomes (2010, p.101) temos 

que perceber que a pior das desigualdades, está na legitimação das instituições que 

se colocam na posição de neutra, mas que na verdade são “legitimadoras e 

sistematizadores das diferenças sociais, transformando em uma força cultural que 

sustenta os ideais das classes dominantes que controlam o estado”. E isso está 

interligado nas relações de ensino aprendizado e tem raízes profundas em uma 

tradição que exclui negros, índios e outros do direto aos bens de ordem cultural, 

material, imaterial e outros. Discutir, debater e pesquisar torna-se algo de extrema 

importância para tomarmos consciência dos fatores sociais e a partir disso agirmos 

em uma educação de qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há em nossa atual conjuntura temporal elementos que nos faz pensar 

sobre a cultura afro brasileira no contexto educacional se olharmos para o ano de 

2003 com a lei 10. 639, onde é incluso e obrigatório dentro dos currículos educacionais 

das instituições de ensino do país, o ensino da “História e Cultura Afro Brasileira”, 

alem é claro da historia indígena. Tomando isso como norte, lançamos análises 

pautando-nos em notar como a educação e a escola, recebem essa temática da 

cultura afro brasileira. Notar como a escola lida e trabalha com essa temática na 

formação de novos cidadãos é buscar entende como na atualidade é trabalhado o 

ensino de história e os elementos ligados ao respeito e à diversidade em relação aos 

princípios da democracia.   

Recorrendo a teoria de Jörn Rüsen (2001), temos que o sujeito 

orienta-se na vida, avaliando e ordenando os fenômenos e a partir do momento que 

ele reflete sobre as suas ordenações. Em muitos casos, criando não por que gosta, e 

sim, porque precisa. O sujeito só cresce enquanto ser humano, quando cria e ordena 

as formas, dando sentido ao mundo. A história enquanto conhecimento da vida 

humana é formadora de múltiplas possibilidades e cabe ao meio educacional e social 
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a responsabilidade de trabalhar a emancipação crítica do indivíduo com ênfase na 

diversidade de culturas existentes no nosso contexto social.  

Então, segundo Gomes (2011, p. 92) os homens, mas do que 

fazedores e formadores são capazes de estabelecer múltiplos eventos que ocorrem 

em suas experiências de vida e lhe dar significado. As nossas indagações apontadas 

ao longo do trabalho fazem parte da busca do entender dos processos relacionados 

entre “o agir, pensar, imaginar, sonhar e sentir”, pois, o homem se orienta no mundo, 

quando supre as necessidades de orientação temporal alimentando os sentidos de 

carências temporais. Assim, a orientação é completa no momento em que a 

significação da experiência humana apossa-se da realidade a qual ele está inserido. 

Então, entender nosso processo educacional é se perceber enquanto sujeito do ofício 

de historiador.  

No ofício de historiador e no exercício docente, observamos que os 

alunos têm carências de conhecimentos ou informações sobre os aspectos da sua 

cultura afro-brasileira. Enquanto pesquisadores percebemos, que essa grande 

carência de conhecimentos relativos ao universo da cultura afro brasileira tem uma 

ação justificada na permanência de uma prática excludente, conforme Romanelli 

(2010). A lei 10.639/03 que determina a aplicação dos elementos da História e Cultura 

Afro - brasileira nas instituições de ensino do país, entretanto, como já focalizamos, 

uma coisa é a lei, outra é a realidade das relações sociais que fazem o cotidiano das 

escolas. Com isso, temos alguns fatores que reforça a importância desse trabalho na 

sua relevância para o meio educacional e social, além de acadêmico, pois nossa 

pesquisa, motiva conhecer, entender e agir em nossa realidade social, cultural e 

histórica. 

Então, a propositura deste artigo foi desenvolver uma pesquisa que 

analisasse e criticasse nossa realidade social e cultural. Essa é uma ação que vai de 

encontro com o âmbito acadêmico, pois procuraremos estimular debates e discussões 

que ampliem a base da produção do conhecimento e através disso que surjam artigos, 

monografias, comunicações e outros, que discutam as várias dimensões 

apresentadas no tocante à cultura afro-brasileira. As realidades são sempre 

produzidas por sujeitos em condições sociais e históricas determinadas, portanto 

muito mais que apenas olhar para a realidade, faz – se necessário, antes conhecer a 

realidade e compreender seus mecanismos que promovem as atitudes que 

comumente não damos conta de perceber, ou seja, entender os indivíduos produtores 
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da realidade como sugere E. H. Carr (1981). Esta pesquisa é importante para 

investigar como as escolas lidam com as questões de ordem étnica e social.  
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Resumo 
A figura do pobre sempre existiu nas sociedades, porém em cada momento histórico 
a pobreza agregou perspectivas distintas no quesito representação social. A igreja 
concebeu o pauperismo como determinação divina; o Estado entendeu a pobreza 
como conjuntura social para intervenção de leis de acolhida provinciana; no 
Capitalismo a representação do pobre se mutila na luta pelo acúmulo de capital e o 
desfigura como sujeito; na Revolução Industrial fomenta todo o arquétipo necessário 
para o pobre entrar num processo desfiliação. Portanto, é preciso trazer o pobre para 
dentro do campo da cidadania e arrazoar sobre as desigualdades sociais em cada 
momento histórico-social. Concebendo a temática da pobreza para além da 
individualização malthusianista. Compreendendo o processo de naturalização do 
pauperismo. Abrangendo a pobreza como construção histórica-social com impactos 
para além do fator financeiro-econômico. 
Palavras-Chaves: Pobreza, Capitalismo, Desigualdade, Pauperismo e Cidadania 
 
 
Abstract 
The figure of the poor has always existed in society, but in every historical moment 
poverty added different perspectives in the category social representation. The church 
conceived as divine determination pauperism; the state understood poverty as a social 
environment for the intervention of provincial laws upheld; Capitalism in the 
representation of the poor if mutilates the struggle for capital accumulation and distorts 
as the subject; the Industrial Revolution encourages all necessary archetype for the 
poor into a disaffiliation process. Therefore, it is necessary to bring the poor into the 
field of citizenship and reason about social inequalities in each socio-historical 
moment. Conceiving the theme of poverty beyond malthusianista individualization. 
Understanding the process of naturalization of pauperism. Poverty as covering 
historical and social construction with impact beyond the financial-economic factor. 
key-words: Poverty, Capitalism, Inequality, poverty and Citizenship 
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INTRODUÇÃO 

 

O termo pobreza e suas variações de desigualdades são temáticas 

de especial valor contemporâneo nas discussões sobre cidadania. Entretanto, tal 

problemática social já era pauta de discussões e mediações deste a Idade Média. 

Portanto, para se compreender o pauperismo hodierno é imprescindível que se 

reconstrua a historicidade dos pobres, percebendo o papel social destes frente às 

mudanças histórico-social da humanidade. É preciso que o pobre seja visto não como 

uma naturalidade dada, mas construída e mantida com intenções propositais. 

Os principais combatedores (e mantenedores) da pobreza foram a 

Igreja Católica e o Estado. Que por meio de medidas impositivas tentou aproximar os 

abastados dos desafortunados. Tais ações criou um ciclo de manutenção 

(naturalização) da pobreza, limitando a esfera do pauperismo a medidas 

assistencialistas (divina ou estatal). Fato estes que se demostraram ineficazes, 

especialmente no âmbito da cidadania. 

Ao longo dos séculos a humanidade foi sofrendo mutações nas 

formas de produção, no valor de comercialização e nas perspectivas de subsistências. 

É válido destacar dois movimentos históricos com grande valor de transformação 

social, a saber: o Capitalismo e a Revolução Industrial. Estes dois fatores históricos 

afetaram as construções sociais e suas relações coletivas, acentuando as 

desigualdades e desencadeando outras condições de pauperização. 

O presente artigo visa costurar/tecer uma teia de unicidade entre 

estes agentes históricos (igreja, Estado, Capitalismo e Revolução Industrial) de forma 

a descortinar o processo de naturalização da pobreza, seu enfrentamento, 

desmantelamento e reconstrução simbólica na atualidade. Para tanto, é necessário 

destacar que a abordagem que se segue apresenta uma releitura histórico-social que 

tenciona recriar a lógica do pauperismo como o conhecemos – obviamente que em 

determinados momentos a analise se dá de forma anacrônica, pois os fatos 

apresentados não se deram concatenados e em fases isoladas subsequentemente, 

foram simultâneos e progressivos. 

 

OS ESTEREÓTIPOS DA POBREZA NA CONTEMPORANEIDADE 
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A pobreza, atualmente, tem se tornado sinônimo de ausência de 

virtudes individuais, promiscuidade, vadiagem, incompetência, preguiça, 

criminalidade e vagabundagem. Esta é uma concepção malthusianista (Thomas 

Malthus, 1766-1834) que defendia que o pobre é pobre por causa de si mesmo, pois 

não tem determinação (iniciativa), força de vontade e vive de forma desiquilibrada - 

especialmente no quesito sexualidade, gravidez/natalidade (SCHWARTZMAN, 2004). 

Ser pobre, no presente contexto histórico, é encontrar-se de forma 

análoga com as mazelas da sociedade capitalista. Estar em estado de pobreza é 

descobrir-se desumanizado (não cidadão). Entretanto, nem sempre fora assim. A 

figura do pobre antes do século XVI agregava outras percepções conceituais e 

políticas, eram outras as construções sociais e fraternas a partir da representação da 

pobreza (temas estes que serão desdobradas posteriormente, na próxima subdivisão 

temática deste artigo). 

Reforçando a atual concepção de pobreza ALBERT (1992, p. 17 e 18) 

pondera: 

O que é um pobre? Na maioria das sociedades humanas e das épocas da História, o 
pobre tem sido, com grande frequência, tratado como um coitado, um inútil, um 
fracassado, um preguiçoso, um suspeito, e até mesmo um culpado. (...) É possível que 
uma certa tradição européia considere o pobre mais como vítima do que culpado, e 
isto, numa percepção multidimensional onde se somam a ignorância e a indigência, a 
desesperança pessoal e a impotência social. 

 

A deformidade atual na concepção de pobreza e suas derivações não 

se deram de forma espontânea, foram provocadas, especialmente por dois 

movimentos históricos a partir do século XVI (DOWBOR, 1994), a saber: 1) A 

consolidação do Capitalismo como forma de Governo/mercantilização; e, 2) Os 

impactos da Revolução Industrial nas relações de trabalho e urbanização. Da 

transição do Capitalismo Industrial (XVII e XVIII) para o Capitalismo Monopolista-

Financeiro (XIX e XX) percebe-se o entrelaçar histórico do Capitalismo e a Revolução 

Industrial – fato este que corroborou para mudanças sociais. 

O Capitalismo5 tem sua forma embrionária entre os séculos XIII e XIV, 

especificamente com o surgimento da burguesia - nova classe social que almejava 

 
5 O Capitalismo como sistema econômico foi se desenvolvendo durante vários séculos o que dificulta a delimitação 

histórica e conceitual. Contudo, é notório que no Capitalismo algumas características são latentes, a saber, como 

destaca HUNT e LAUTZENHEISER (2013, p. 24): “O capitalismo é caracterizado por quatro conjuntos de 

arranjos institucionais e comportamentais: produção de mercadorias, orientada para o mercado; propriedade 

privada dos meios de produção; um grande segmento da população que não pode existir, a não ser que venda sua 
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lucro por meio das relações comerciais, sendo estes os possuidores de riquezas e 

dos meios de produção. Contudo, apenas séculos depois o Capitalismo se estabelece 

como forma de Governo, a partir da queda do feudalismo e, o então, fortalecimento 

da industrialização - produção, relações comerciais e lucratividade (HUNT e 

LAUTZENHEISER, 2013). 

Os principais autores que perceberam (e idealizaram) esta nova forma 

de Governo (capitalista-liberal) foram, entre outros: John Locke (1632-1704), François 

Quesnay (1694-1774) e Adam Smith (1723-1790). Posteriormente, tal sistema fora 

criticado e denunciado por Karl Marx (1818-1883). A proposta capitalista-liberal 

defende o Estado Mínimo - redução da intervenção do Governo nas relações 

mercantis e econômicas, o que favoreceu a desigualdade empresarial e a exploração 

do trabalhador, o Livre Mercado - ampla concorrência e competitividade, o que 

desprestigiou os pequenos produtores/comerciantes e forçou a venda de mão-de-obra 

como forma de subsistência, e, Individualismo - valorização dos interesses pessoais 

e capacidades individualizadoras acima da coletividade, o que desestabilizou as 

relações sociais. 

A Revolução Industrial (1760-1914, data final aproximada) aconteceu 

simultaneamente ao processo de consolidação do Capitalismo como opção de 

Governo (gestão estatal e mercantil), especialmente pelos países ocidentais. As 

consequências da Revolução Industrial foram devastadoras no quesito social, porém 

oportunas para o acúmulo de capital. A precarização das condições de vida, do 

intelecto e do trabalho facilitou a exploração da classe, doravante denominada, 

operária6. O surgimento do operário fez com a figuração do salário aparecesse e se 

estabelece de forma relacional com o capital. Sendo assim, os salários eram 

baixíssimos devido às condições de inchaço populacional, qualificação profissional e 

demanda, o que oportunizou o acumulo de riqueza pelos donos das 

 
força de trabalho no mercado; e comportamento individualista, aquisitivo, maximizador, da maioria dos indivíduos 

dentro do sistema econômico”. 
6 A classe operária surge, especialmente na Europa, entre os anos de 1760 e 1780 quando houve necessidade de 

contratação de grande quantidade de pessoas para trabalhar nos galpões das indústrias. No Brasil a classe operária 

origina-se entre 1850 a 1900, sendo as primeiras fábricas do setor têxtil. A classe operária se estabelece quanto 

classe, efetivamente, por volta de 1900 e 1920, quando os trabalhadores (operários) perceberam que “...recebiam, 

em troca, salários de fome. A generalização do trabalho assalariado trouxe novas formas de exploração e 

concentrou, mas ainda, o lucro nas mãos dos patrões. Esta época marcou a implantação, consolidação e expansão 

do Capitalismo” (GIANNOTTI, 2007, p. 25, 26). Daí, se organizaram quanto classe para tentar enfrentar o sistema 

exploratório vigente. 



 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume IV. Número 2. Ano 2 – 2015/2 - ISSN 2358-6079 
89 

industrias/comércios e condicionou socialmente os indivíduos a uma forma de relação 

social individualizada (GIANNOTTI, 2007). 

A Revolução Industrial extinguiu o trabalho artesanal, sendo assim o 

trabalhador não mais detinha o conhecimento sobre o processo produtivo, limitando-

se a uma fração da cadeia produtiva, perdendo a noção de identidade produtiva. Outro 

problema foi o aglomerado de cidadinos que se amontoaram nos centros urbanos a 

procura de emprego, submetendo-se a condições de vida precárias e desumanas. E, 

então, houve uma crescente exploração (escravidão) dos trabalhadores por ocasião 

da iminente situação econômica dos proletariados/operários. 

O novo mundo advindo do Capitalismo e da Revolução Industrial 

fomentou a migração de pessoas a procura de empregos, fazendo-os abandonar suas 

terras (quase sempre contexto rural), perdendo suas identidades culturais e sociais. 

Isto fez com que houvesse uma demanda de pessoas superior à demandada de 

empregos, gerando marginalização, pobreza e subemprego (posteriormente emprego 

informal). Nestas condições o trabalhador, antes rural agora urbano, não detinha 

conhecimentos conceituais, apenas técnicos de produção agrícola, que no presente 

contexto tornou-se inútil por ocasião das máquinas (produção industrializada). Isto 

favoreceu a exploração dos operários e salários baixíssimos. 

Da fusão Capitalismo e Revolução Industrial o trabalhador perdeu a 

noção de fraternidade, outrora existente no contexto pré-industrial (ou no comunismo 

primitivo). Isto se deve ao fato de que a precarização da vida do operário o tornou 

homo economicus7 – condicionando a ação humana, exclusivamente, a recompensas 

e sanções econômicas. Sendo assim, as pessoas estavam mais preocupadas com o 

sustento individual do que com as relações sociais (e o contexto social que estavam 

inseridos), impedidos de visualizar a pauperização coletiva dos mesmos. 

Endossando tais premissas de pauperização NETTO (2010, p. 40, 41, 

45, 47) reitera: 

As indústrias se expandem, mas simultaneamente ocorre um processo de 
pauperização da população, com aumento descontrolado da mendicância e dos 
trabalhadores empobrecidos e socialmente desprotegidos (...) com a dissolução dos 
feudos, da vassalagem, imensos contingentes é expulso das terras, sem direitos... (...) 
A pauperização do trabalhador empurra, para o mercado produtivo, mulheres e 
crianças em terna idade, cujo envolvimento na luta pela sobrevivência não é suficiente 

 
7  O termo homo economicus pode ser entendido com o máxima: “as pessoas estão interessadas em ganhos 

financeiros, pura e simplesmente” (CHIAVENATO, 2004:116). O termo foi criado no período do taylorismo 

(aproximadamente 1910), fruto final da Revolução Industrial, sendo confrontado posteriormente pelo conceito do 

homo social resultante da experiência de Hawthorne (abordagem humanística da administração - aproximadamente 

1930). 
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para a reprodução digna da vida humana. (...) O processo de organização do trabalho 
do capital tem por finalidade última a expansão e a concentração do próprio capital... 

 

A desestabilização social, econômica, agrária, educacional e 

produtiva fez surgir, inevitavelmente, a figura do pobre como se concebe na 

atualidade. Dando a entender que pobreza é um desarranjo social com implicações 

apenas individuais (força de vontade, pensamento positivo, motivação pessoal - 

concepção malthusianista). Ignorando toda a abrangência coletiva que a temática 

pobreza circunscreve. Transferindo toda a culpa da pobreza para a zona do 

individualismo do próprio pobre, ignorando que o pobre exista a partir de uma 

realidade coletiva (interacionista). 

A presente concepção de pobreza associada à ausência de virtudes 

individuais, promiscuidade, vadiagem, incompetência, preguiça, criminalidade e 

vagabundagem são recortes contemporâneos (últimos quatro séculos) daqueles que 

ignoram a pobreza como fator sociológico, antropológico e histórico. Tais desvirtudes, 

sumariamente citadas anteriormente, existem efetivamente no contexto da pobreza, 

apesar de não ser um estereotipo totalizador, nem de representação de classe. 

Contudo, tais desvirtudes não se deram ao acaso, foram provocadas 

intencionalmente. Construir a classe social dos pobres seria oportuno para o 

estabelecimento do Capitalismo e da Revolução Industrial. 

Há pobres, na concepção descrita anteriormente, pois estes são 

necessários ao sistema econômico vigente. É necessário que haja desempregados 

para manter os salários dos empregados sempre baixos - Marx chamou este intento 

de exército de reserva do trabalho (HARVEY, 2005). É necessário que haja 

distanciamento do local de trabalho com relação ao local de moradia para que os 

indivíduos sejam estimulados a perder a noção de sujeitos sociais coletivos – 

perdendo, gradativamente, as características próprias/especificidades proletárias 

(HOGGART, 1973). É necessário que haja relações de consumo e endividamento 

(parcelamentos, crediários) para que o dinheiro se multiplique por meio dos juros 

(acúmulo de capital). Tudo isto endossado pela influência da mídia para condicionar 

os trabalhadores à aceitação das mudanças sociais e econômicas, como denuncia 

HOGGART8 (1973). 

 
8 Richard Hoggart denuncia a fragilidade dos padrões sociais que se endossam pela mídia de massa, ao mesmo 

tempo em que demonstra a representatividade destas relações na formação do sujeito trabalhador inglês. Descreve 

uma sociedade em que a mulher tem um papel definido na relação matrimonial, o marido exerce uma função 
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Há pobres, como se descreve na atualidade, pois estes figuram 

(estereotipadamente) o papel de criminosos que perturbam a ordem social pré-

estabelecida, portanto, precisam ser marginalizados (afastados, recluídos). Contudo, 

tal percepção de desordem é constituída, intencionalmente, com fins a desconstruir 

as relações sociais com o referido pobre. Isto é notório, pois ter medo (ou preconceito) 

do pobre o coloca em zona de desfiliação (CASTEL, 1998) e desfiguração social, 

distanciando-o dos grupos sociais, rotulando-o de desordeiros e impedindo-o de 

refletir sobre sua real condição – é a criminalização da pobreza (TELLES, 2001; 

ZALUAR, 2004). 

O pobre para os padrões contemporâneo é uma massa de modelar, 

inserindo-o (incluindo-o) precariamente na sociedade (MARTINS, 1997), que tende a 

adequar-se aos interesses do capital, mesmo que estes não percebam e/ou não 

queiram. Ser pobre, nesta concepção moderna, ao contrário do que se apregoa por 

causa das suas desvirtudes, é um fetiche do capital, que se dá ao luxo de oprimir a 

classe operária sob a ilusão de ascensão social. Pobre é estado oportuno para que 

haja acumulo de capital, de outrem. Ser pobre nos padrões atuais é encontrar-se em 

processo de não-cidadania (TELLES, 2001). Contudo, nem sempre fora assim, ser 

pobre, antes do século XVI, valia-se de outras representações, interações e intenções 

– perspectivas que serão fundamentadas no tópico seguinte. 

 

A CONCEPÇÃO DE POBREZA, DA IDADE MÉDIA A IDADE MODERNA 

 

A figura do pobre (pessoa desprovida de) sempre existiu deste os 

primórdios das civilizações, entretanto, o que vem se modificando ao longo dos 

tempos é a forma de representação social (sujeito de direito, interação coletiva, 

estereótipo social e representatividade grupal). O pobre é um ser em estado de 

mutação permanente, assim como as sociedades o são. Desta forma, as 

transformações histórico-sociais afetam diretamente na subjetividade da concepção 

da pobreza (CASSAB, 2001). 

 
essencial na relação de manutenção do lar, o bairro configura-se numa relação social-afetiva, a religião exerce uma 

funcionalidade ética na formação dos indivíduos e as canções representam um gangorrear dos sentimentos 

nostálgicos do proletariado. Por tudo isto, fica latente que os aspectos da vida cultural da classe trabalhadora são 

sui generis e que tais peculiaridades não são fruto do acaso histórico, mas foram construídas, arquitetadas e 

planejadas para uma cultura utilitarista tracejada de capitalismo. 
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Na antiguidade teocêntrica o pobre era visto como estado definitivo a 

partir da vontade divina. Surge a concepção de que quem nasceu numa condição de 

vida desfavorável foi porque Deus assim o quis, igualmente, quem nasceu numa 

condição favorável foi, também, por vontade divina. Desta maneira o ser pobre era um 

estado aceitável socialmente (MOLLAT, 1989; REZENDE FILHO, 2009). A pobreza 

não era vista como um estigma de desvirtude, mas sim uma condição de vida 

proposital. 

A concepção de que Deus quer que haja pobres fomentou diversas 

ações da religiosidade. Era necessário encucar nos pobres a ideologia de seu papel 

social na pobreza. Para tanto, os pobres serviram como recipientes da caridade da 

igreja, da monarquia e de movimentos religiosos em geral (REZENDE FILHO, 2009). 

A religiosidade ao mesmo tempo em que acomodava o pobre no estado de pobreza, 

intermediava os donativos dos favorecidos financeiramente, criando uma rede de 

assistencialismo e comodismo social. 

Enfrentar a pobreza em tempos teocêntricos era enfrentar Deus (leia-

se Igreja Católica). Desta forma, o que restava ao pobre era aguardar a intervenção 

divina, que se dava na ação eclesiástica. Sendo assim, a figura do pobre era 

internalizada com extrema naturalidade - paisagem (SUSSEKIND, 1990; TELLES, 

1993; TELLES, 1998; FELTRAN, 2005), tanto pelo pobre, como pela igreja. Se havia 

pobres, então, havia igreja – as duas vertentes se complementam (CASTEL, 1998). 

Para que esta corrente de caridade permanecesse era imprescindível convencer os 

ricos de contribuírem na igreja e esta por sua vez orquestrar os repassem aos 

desafortunados. 

A economia da salvação (CASTEL, 1998) se estabelece a partir da 

premissa que Deus escolheu fazer alguns pobres e outros ricos. Isto para que através 

do compartilhar os ricos pudessem redimir de seus pecados (concepção errônea e 

anti-bíblica, mas fortemente difundida na época medieval para ratificar a obtenção da 

salvação por meio das esmolas). Sendo assim, endossa CASTEL (1998, p. 64 e 65): 

...estabelece-se um comércio entre o rico e o pobre, com vantagens para as duas 
partes: o primeiro ganha sua salvação graças à sua ação caridosa, mas o segundo é 
igualmente salvo, desde que aceite sua condição. (...) ...o pobre pode, não obstante, 
ser instrumentalizado enquanto meio privilegiado para que o rico pratique a suprema 
virtude cristã, a caridade... 
 

O abastado, assim como o pobre, era estabelecido por vontade divina, 

cabendo a ambos cumprir seu papel social. O rico partilhava de sua riqueza (por meio 
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da igreja) e o pobre era o receptáculo das caridades. Desta forma a sociedade se 

“ajustava” coletivamente. Como assegura REZENDE FILHO (2009, p. 3): “Os pobres 

adquirem, na ótica cristã do período, um caráter de funcionalidade: sempre devem 

existir pobres, para que os ‘não-pobres’ possam assisti-los, qualificando-se como bons 

cristãos”. 

O problema é que passados alguns séculos os detentores do capital 

não mais queria dividir suas riquezas com o pobre, nem deixar a igreja ser a 

intermediaria deste processo “solidário”. Neste ínterim, o teocentrismo enfraquece 

(razões principais: corrupção interna, má utilização dos recursos, acumulo de 

riquezas, doutrina ultrapassada, iluminismo, racionalismo), desnudando uma ruptura 

gigantesca entre igreja e Estado (e a burguesia). 

A monarquia (e a classe emergente de burgueses) queria se libertar 

da obrigatoriedade da igreja em ajudar os pobres, portanto, romperam com a igreja e 

criaram Estados independentes da religiosidade (ou criaram religiosidades próprias, 

equivalentes aos interesses do momento). Sendo assim, o Estado, não mais a igreja, 

se relacionaria com o pobre, rompendo definitivamente com a intermediação 

eclesiástica. Surge neste momento histórico as políticas públicas governamentais de 

assistencialismo social. 

O Estado, agora detentor da responsabilidade da ordem social, se 

articula para resignificar o pobre em seus papéis sociais. Desta forma, os Governos 

criaram leis que asseguravam a assistência regional do pobre e sua emancipação 

local. Dai registram-se em vários países da Europa leis que determinam as províncias 

locais a assistir os pobres em suas limitações (moradia, alimentação, trabalho). A 

partir deste momento histórico o pobre deixa de ser um sujeito pré-definido 

divinamente em seu estado de pobreza, e agrega a figura de cidadão de direito. 

Por volta de 1522 várias cidades da Europa fazem resoluções legais 

como medida para enfrentamento da pobreza e inserção dos pobres na sociedade 

local. Estas políticas municipais (provincianas) tinham como princípios: “a exclusão 

dos estrangeiros, proibição estrita da mendicância, recenseamento e classificação dos 

necessitados, desdobramentos de auxílio diferenciados em correspondência com as 

diversas categorias de beneficiários” (CASTEL, 1998, p. 73). 

O decreto de Moulin, na França, em 1556, é mais um exemplo de 

tentativa governamental em prol da reintegração dos pobres na sociedade local, 

segue abaixo o artigo 73 do decreto de Moulin (apud CASTEL, 1998, p. 74): 
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Ordenamos que os pobres de cada cidade, burgo e aldeia sejam alimentados e 
sustentados pelos habitantes da cidade, burgo ou aldeia de que forem nativos os 
moradores, a fim de que não possam vagar ou pedir esmola em outros lugares 
diferentes daqueles em que estão, os quais pobres devem ser informados e certificados 
do que é dito acima se, para o tratamento de suas doenças, forem obrigados a ir aos 
burgos ou povoações onde há hospitais centrais e leprosários a isso destinados.  

 
Uma das primeiras leis assistencialista e de política de bem-estar 

social foram as Poor Laws (Lei dos Pobres, também conhecida como Estatuto de 

1601). A Lei privilegiava a assistência a três grupos de indigentes, a saber: os válidos, 

os inválidos e as crianças. Os dois últimos grupos recebiam subsídios monetários, 

mas no primeiro grupo (os válidos) as províncias tinham a obrigação de socorrê-los e 

fornecer, a estes, trabalho (BLASS, 2006). Aqui ainda se percebe um resquício da 

atuação da igreja, pois estas ações assistencialistas se davam conjuntamente com as 

paróquias locais 9 . A Lei dos Pobres começou a ser questionada a partir do 

crescimento populacional e por causa das migrações urbanas. 

No referido período histórico ainda não havia muitas migrações dos 

pobres para as regiões ditas prosperas (como se acentua na segunda metade da 

Revolução Industrial). Então, por esta razão era responsabilidade da província do 

pobre dar-lhe toda assistência possível numa eventual estado de desempregabilidade 

e pobreza. Portanto, era responsabilidade do Estado cuidar dos vagabundos (nome 

não pejorativo, mas denotava aqueles que vagavam) e eventuais peregrinos 

(reconduzindo-os a suas pátrias/vilarejos). Sendo assim os pobres eram parte 

constituinte da sociedade – eram cidadãos de fato e de direito. 

A identidade do pobre se dava a partir de sua historicidade local, 

familiaridade e fraternidade coletiva. Por ainda nos referirmos ao período pré-

Revolução Industrial tais características eram notórias. As pessoas tinham nos 

vilarejos suas colônias, a terra lhes fornecia tudo que necessitavam para a 

sobrevivência, a quantidade de filhos amenizava o ardor da vida rural e ao mesmo 

tempo consolidava fraternidades (solidariedade), que se expandiam para vilarejos 

próximos. Por esta razão, o Estado entendia que os pobres eram de responsabilidade 

regional/local (provinciana). 

 
9 “Na prática, as igrejas passaram a elaborar listas dos pobres a serem assistidos em cada paróquia, conhecidas 

como matrículas. Por volta de 590, o bispado de Metz arrolava 726 pobres de suas diversas paróquias, que 

recebiam, mensalmente, doações de trigo, vinho, toucinho, peixe, azeite queijo e legumes. (...) Ao se fazer um 

balanço do período, pode-se afirmar que a funcionalidade da pobreza foi garantida e assegurada pela ação da igreja, 

tanto no campo teórico, como na atuação prática... (REZENDE FILHO, 2009, p. 4 e 5). 
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Obviamente que as províncias não suportariam a pressão da iminente 

industrialização e que o pobre seria um entrave nesta nova formatação social de 

ordem produtiva. Por esta razão, as leis faziam valer o caráter de cidadania dos 

pobres, tentando fortalecer a perspectiva de que o pobre é um cidadão imergente de 

um grupo social. Sendo, portanto, de responsabilidade coletiva a assistência ao pobre. 

Contudo, o cenário social (cultural) mudaria drasticamente com o advento do 

Capitalismo e Revolução Industrial. Tornando o pobre um ser desconexo com a 

sociedade local, desprovido de legitimação social e desmoralizado culturalmente. 

Legitimiza-se o Capitalismo como Religião levando as pessoas à “casa do desespero”, 

como critica Walter BENJAMIN (2013) – texto inicialmente escrito em meados de 

1921. 

A figura do pobre deixa de ser um tabu religioso teocêntrico, mas 

também agora deixa de ser um cidadão com historicidade social-política. O pobre 

desfigura-se nestes dois momentos históricos e reconfigura na contemporaneidade 

como um ser criminalizado, inferiorizado, desvirtuoso e incapaz. Neste estado de 

completa rendição ao capital, o pobre se personifica com ausência de virtudes 

individuais, promiscuidade, vadiagem, incompetência, preguiça, criminalidade e 

vagabundagem. Como adverte WILLIAMS (2007, p. 28): 

O pobre não é mais visto como um próximo, sendo, então, transformado em estranho, 
perigoso e indesejável. Nesse período, o pobre foi identificado com a figura do 
vagabundo, que se transforma no elemento central da representação da pobreza e dos 
pobres pelas classes dominantes. 

 

A LIMITAÇÃO DO CONCEITO DE POBREZA AO FATOR FINANCEIRO 

 

O termo pobreza10 é consensualmente definido a partir da ausência 

de recursos financeiros e posses materiais.  A linha pobreza no Brasil está fixada em 

R$ 70,00 reais (per capita) - critério estritamente financeiro. O Grande Dicionário 

Unificado da Língua Portuguesa (RIOS, 2010, p. 537) conceitua pobre como aquele 

“que não tem o necessário à vida. Cujas posses são inferiores à sua posição ou 

condição social (...)” – critério que, também, se enamora com o fator financeiro. O 

 
10 O termo “pobre” vem do latim pauper e tinha inicialmente ligação com elementos agrícolas (terras e gados) que 

não tinha capacidade produtiva adequada. Com o passar dos tempos, fruto da industrialização e urbanização, o 

termo “pobre” fora agregado à condição humana, representando o empobrecimento dos trabalhadores, 

desigualdades sociais, privação material, disjunção de perspectivas de futuro e inexistência de políticas públicas 

efetivas (TELLES, 2001). Então, ser pobre, para os padrões desta modernidade tardia, significa a perda da 

cidadania e suas representatividades sociais. 
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consenso de definir pobreza a partir da capacidade financeira dos indivíduos é por si 

só um desnude do sistema capitalista que tende a restringir as massas pobres aos 

cifrões.  

O World Bank (Banco Mundial) define pobreza como “incapacidade 

de atingir um padrão de vida mínimo” (BANCO MUNDIAL, 1990, p. 27). E no mesmo 

relatório diferencia pobreza de desigualdade social: “Pobreza diz respeito ao padrão 

de vida absoluto de uma parte da sociedade”, desigualdade social refere-se a 

“padrões de vida relativos de toda a sociedade”. (BANCO MUNDIAL, 1990, p. 26 e 

27). 

O sociólogo Pedro DEMO (1996) denuncia que os relatórios 

governamentais sempre demonstram uma suposta melhoria da renda familiar no 

Brasil (em todos os governos), mas ainda sim a situação de pobreza não é 

minimizada. Segundo o referido autor tal contradição só é possível por causa da 

limitação da pobreza ao campo financeiro, não levando em consideração outros 

fatores, como: elementos sociais, culturais e políticos. 

O termo pobreza tem que margear concepções financeiras, isto é 

inegável. Até porque é esta a forma mais visível da pobreza em sociedade. Contudo, 

restringir um fato social e suas variáveis a apenas um fator (financeiro) é minimizar a 

questão. É preciso conceber pobreza a partir da cultura, das estruturas sociais, da 

historicidade, da representatividade, das relações de igualdade (ou diferenciação) e, 

também, fatores financeiros (produtivos).  

Ser pobre é mais que aceitar passivamente a pobreza como 

naturalidade – visão medieval da igreja. Ser pobre é mais que esperar sanções legais 

de acolhida do Estado – visão arcaica de políticas públicas regionais. A pobreza 

precisa ser entendida como estado de limitação humana que inibe cidadãos de 

gozarem plenamente de sua cidadania (privados ou coibidos de capacidades), quer 

seja no campo financeiro, social, cultural, educacional, político, religioso e produtivo 

(SEN, 2010). 

O conceito de pobreza precisa superar a barreira do isolamento 

apenas financeira. É imprescindível que se defina pobreza a partir de uma perspectiva 

sociológica e antropológica. É indispensável resgatar uma definição de pobreza que 

restabeleça a figura do pobre como parte da sociedade e que interage cotidianamente 

com esta sociedade. É preciso que a concepção de pobreza seja coletiva, com 

impactos na forma de vida grupal, que tangencia as relações humanas e, então, 
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descrever pobreza a partir do pedestal da cidadania. Para tanto, CASTEL (1998, p. 

286, 287 e 294) afirma: 

O pauperismo representa, assim, uma espécie de imoralidade que se faz natureza a 
partir da degradação completa dos modos de vida dos operários e de suas famílias. 
(...) Apresenta uma categoria historicamente inédita da desgraça do povo, feita não só 
de miséria material mas também de profunda degradação moral. (...) 
Incontestavelmente, o pauperismo é uma construção social. 

 

Os estudos de HOGGART (1973) ajudam a compreender que a vida 

do proletariado (especialmente os mais paupérrimos), se figura numa relação dinheiro, 

condição de vida e existência, compondo um modo representativo. O referido autor 

denuncia a severidade da vida cotidiana do proletariado (no contexto inglês) e suas 

relações de consumo cultural. Conjunção esta que descortina a 

expressividade/representatividade das relações sociais na formação do sujeito 

proletário (pobre), sendo todo este cenário produzido e reproduzido nas interfaces 

midiáticas. 

HOGGART afirma (1973, p. 99, 100, 101, 106, 109) que:  

Os membros do proletariado sentem a necessidade de formar um grupo, porque a vida 
é dura (...) A maior parte desses rapazes e dessas raparigas sabem que não têm 
quaisquer possibilidades de promoção ou de fazer carreira... As canções do 
proletariado falam de amor, de amigos, e de um verdadeiro lar; afirmam sempre que o 
dinheiro não é a coisa mais importante. (...) Essas pessoas não conseguem geralmente 
sair da própria classe ou ascender a outra superior; limitam-se a agitar-se em vão, 
sempre dentro dos mesmos limites, recolhendo as insignificâncias que os outros 
desprezam. (...) A linguagem e os modos de falar do proletariado são mais abruptos. 
(...) No nosso bairro, os suicídios eram considerados como acontecimentos não muito 
excepcionais... 

 

É necessário abordar a naturalização, desconfiguração e a nova 

naturalização do pobre a partir de uma olhar histórico do pobre como sujeito social. 

Portanto, é imprescindível definir o termo pobreza e sua relação existencial, não 

apenas no campo financeiro-econômico. Como defende LAVINAS (2003, p. 29): “ser 

pobre é ter, portanto, sua humanidade ameaçada, seja pela não satisfação de 

necessidade básicas (fisiológicas e outras), seja pela incapacidade de mobilizar 

esforços e meios em prol da satisfação de tais necessidades”. Neste contexto de 

desumanização do sujeito em condição de pobreza é que se perde a condição de 

cidadania por si só. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A pobreza é, no contexto atual, um fator de diferenciação e 

depreciação – um estereótipo de incapacidade individualizada. Ser pobre, nesta 

modernidade tardia, é encontra-se desamparado socialmente – é perceber-se na 

condição de perda da cidadania. O pauperismo contemporaneamente desvela um 

estado de naturalização – uma contemplação do pobre como paisagem aceitável na 

urbanidade coletiva. A junção de todos estes fatores depreciativos fomentam a 

concepção hodierna das desigualdades sociais, que foram intencionalmente 

construídos histórica e socialmente. 

O pobre na Idade Média contava com o assistencialismo da 

religiosidade (especialmente da Igreja Católica e outras religiões cristãs). E, apesar 

de a pobreza ser vista como uma designação divina, havia uma interação (proposital 

ou impositiva) com o sujeito em estado de pobreza. Tal prática imerge-se no contexto 

das religiões fomentando uma tentativa de fraternidade e acolhida do pobre – 

obviamente que tal “inclusão social” apresenta muitas limitações e contradições, quer 

seja na antiguidade ou na contemporaneidade. 

A pobreza, apesar, de insistentemente estar numa condição de 

predisposição à naturalização, o Estado (a semelhança das religiões) também tenta 

imergir-se no contexto do pauperismo e fornecer-lhe políticas pública de acolhida e 

subsistência – estratégias estas que também perpassam pela obrigatoriedade da lei 

que impõem o assistencialismo (não espontâneo). Contudo, a insistência (imposta) 

em determinadas ações fraternas junto ao pobre desacelerou o processo de corrosão 

social advindo do Capitalismo.  

É válido destacar que, obviamente e contrariamente, tanto a igreja 

quanto o Estado não foram suficientes para reverter à naturalização da pobreza e 

suas desigualdades, pelo contrario, dá sinal que estes dois grupos (igreja e Estado) 

foram os principais agentes de manutenção e aceitação da naturalização. Isto fica 

notório com a passagem do período pré-Revolução Industrial para a consolidada 

Revolução Industrial. A forma de interagir com o pobre, de percebe-lo em seus 

espaços sociais e figuração destes faz-se preceder de uma desconstrução da 

cidadania da classe proletariada pauperizada. 

A pobreza é mais que ausência de recursos financeiros, é uma 

condição de denuncia da fragilidade das relações sociais. A pobreza não será 

superada com igualdade salarial, é preciso igualdade de condições. A pobreza não é 

um (des)arranjo natural, é uma indicação clara de que há 
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desigualdades/diferenciações/predileções. Faz-se necessário descobrir o pobre 

quanto sujeito de direitos, quanto pessoa grupal, quanto ser humano coletivo, e a partir 

desta concepção de cidadania circunscrever as relações sociais. 
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O LÚDICO NO ENSINO DE CONCEITOS JURÍDICOS APLICADO AOS 
ACADÊMICOS DO CURSO DE DIREITO DO 7º PERÍODO NOTURNO DA 

FACULDADE LIONS 
 

Luiz Antônio Santos Mesquita 
Profa. Ms Rosiane Dias Mota (Orientadora) 

RESUMO 
Vários são os fatores que dificultam um ensino de qualidade e que atinge o objetivo 
das instituições de ensino, que é a aprendizagem do aluno. Problemas como falta de 
atenção, desinteresse pelo conteúdo, ferramentas tecnológicas que concorrem a 
atenção do aluno com o professor e outros. Apesar destas dificuldades, as atividades 
lúdicas como os jogos, têm se apresentado como uma alternativa para aprimorar o 
processo de ensino e de aprendizagem. Estes são utilizados como opções 
metodológicas para a discussão de distintos conteúdos e conceitos científicos, o que 
facilita a compreensão dos alunos em relação ao conteúdo estudado. Teve-se com a 
presente investigação o objetivo de construir dois jogos lúdicos e, a partir de sua 
aplicação analisar a percepção de estudantes e professores sobre o aumento da 
compreensão dos conteúdos abordados nas aulas do 7º período do Curso de Direito 
da Faculdade Lions. Para desenvolver a pesquisa, utilizou-se levantamento 
bibliográfico e o trabalho de campo, onde realizou-se a coleta de dados, as 
observações feitas durante a aplicação dos jogos aplicados em sala de aula, como 
também os questionários preenchidos pelos alunos, que foi aplicado após as 
atividades. Obteve-se como resultados a percepção de alunos e professores sobre o 
aumento da fixação e aprendizagem do conteúdo, a partir do uso de atividades 
lúdicas, em relação às metodologias tradicionais de ensino. 
Palavras-chave: atividade lúdica, jogo, aprendizagem, sucessões 
 
ABSTRACT 
 
There are several factors that hinder quality education and achieves the goal of 
educational institutions, which is student learning. Problems such as lack of attention, 
lack of interest in content, technological tools that compete for attention of the student 
with the teacher and others. Despite these difficulties, play activities such as games, 
have been presented as an alternative to enhance the process of teaching and 
learning. These are used as methodological options for discussion of various scientific 
concepts and content, which facilitates students' understanding in relation to the 
content studied. It was taken with this research in order to build two fun games and 
from its application to analyze the perception of students and teachers about the 
increased understanding of the content covered in 7st class Course Faculty of Law of 
the Lions. To develop research, we used literature survey and field work, which was 
carried out data collection, observations made during application of applied games in 
the classroom, as well as questionnaires completed by students, which was applied 
after activities. Obtained results as the perception of students and teachers on 
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increasing fixation and learning content, from the use of recreational activities, 
compared to traditional teaching methods. 
Keywords: play activity, play, learning, succession 
 
1.INTRODUÇÃO 
 

Existem diversas formas de se expressar sobre as dificuldades que 

os professores possuem cotidianamente nas salas de aula das Instituições de Ensino 

Superior. Os docentes necessitam de constante atualização, tanto nos conteúdos 

quanto nas metodologias específicas de ensino voltadas para a apresentação de suas 

disciplinas aos seus alunos. Neste contexto, várias vertentes dificultam a construção 

do conhecimento por parte dos discentes a partir do conteúdo apresentado pelo 

docente responsável. 

Uma das dificuldades encontradas pelo professor em sala de aula é a 

falta de interesse do aluno pelo conteúdo ministrado, como também a ausência de 

interação deste com os colegas de curso para a progressão do conhecimento 

cognitivista. Além desta, outra problemática percebida tanto nas escolas quanto nas 

faculdades é a fácil distração do alunado ante das novas tecnologias disponibilizadas 

pelo mercado. Deste modo, se torna um desafio buscar alternativas que alcancem o 

interesse e a atenção do aluno contemporâneo, e que leve o desenvolvimento de sua 

energia potencial de aprendizado. 

Diante das complexidades supramencionadas, as atividades lúdicas 

se apresentam como alternativa para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. 

Elas aparecem como uma maneira de expor o conteúdo de forma distinta do modelo 

tradicional do professor ensinar. Além de serem utilizados como opções para discutir 

diversos conceitos, as atividades lúdicas podem também facilitar a compreensão dos 

alunos em relação ao conteúdo estudado e tornar as aulas mais dinâmicas, 

motivadoras. Elas possibilitam a maior integração dos alunos e favorecem também a 

construção do conhecimento. Desta forma, o lúdico desperta a atenção do aluno para 

a resolução do desafio exposto. 

Sobre este enfoque propôs-se como o objetivo geral para esta 

pesquisa construir dois jogos lúdicos e, a partir de sua aplicação analisar a percepção 

de estudantes e professores sobre o aumento da compreensão dos conteúdos 

abordados nas aulas do 7º período do Curso de Direito da Faculdade Lions.  
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2. METODOLOGIA 

 

Adotou-se como metodologia para esta investigação a pesquisa 

qualitativa com aspectos quantitativos. Levou-se em consideração a abordagem que 

partiu da concepção e do conhecimento já produzido, para um trabalho empírico de 

coleta direta e análise de dados, com inferências qualitativas e descrições 

quantitativas. Assim, esta pesquisa trata-se de um estudo de caso que visa explorar 

um caso singular, situado na vida real contemporânea, delimitado e contextualizado 

em tempo e lugar para realizar busca de informações sobre um caso específico 

(CHIZZOTTI, 2006). 

Observou-se a partir dos procedimentos metodológicos escolhidos, 

de que forma o método lúdico aplicado pode ajudar no processo de ensino e 

aprendizagem de uma Instituição de Ensino Superior. Desta forma foram criadas duas 

atividades lúdicas experimentais. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa dividiu-se os procedimentos 

metodológicos em quatro etapas. A primeira consistiu na pesquisa bibliográfica, 

momento que se buscou várias pesquisas já realizadas por autores como Soares 

(2008), Dohme (2003) e Kishimoto (1994). A segunda consistiu na definição do recorte 

espacial, que foi o 7º período do curso de Direito da Faculdade Lions e como sujeitos 

de pesquisa definiu-se os alunos matriculados na disciplina de Direito Civil VI, e fez-

se a solicitação de autorização (Apêndice A). A terceira etapa consistiu na produção 

dos instrumentos de pesquisa e aplicação dos mesmos. A quarta e última parte 

consistiu no tratamento dos dados anotados e observados. 

 

2.1 DETALHAMENTO DA METODOLOGIA DA APLICAÇÃO DOS JOGOS 

 

Os jogos foram construídos a partir dos conteúdos ministrados na 

disciplina de Direito Civil VI. Após a construção dos mesmos estes foram 

apresentados para a professora da disciplina que autorizou aplicação dos mesmos 

em sua aula. Após a aplicação dos jogos os alunos e professores participantes 

responderam um questionário para que fosse possível verificar a percepção dos 

mesmos sobre a atividade. 

Para a aplicação dos jogos a turma do 7° período do curso de Direito 

foi dividida em 6 grupos, sendo que 4 foram compostos por 5 componentes cada, os 
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quais jogaram o Jogo de Memória Jurídico. E os outros 02 grupos, foram compostos 

um por 3 jogadores e o outro por 4, os quais jogaram a Cruzada Jurídica. Em cada 

grupo um dos componentes era o Jurado do jogo. 

Aqueles que resolviam a cruzada ajudavam um ao outro enquanto 

que nos outros o Jogo de Memória Jurídico era feito individualmente. O objetivo foi de 

identificar o comportamento dos alunos, tanto de forma individual quanto em 

discussão em grupo, aos resultados das atividades lúdicas que foram elaboradas. 

Inicialmente as regras do jogo foram explicadas, de acordo com o 

descrito na metodologia, e, consequentemente, percebeu-se que, apesar das dúvidas 

em relação aos jogos, havia interesse dos alunos pela atividade. De acordo com o 

Soares (2008, p.24), o interesse não pode ser gerado, contudo, pode ser “despertado, 

pois já existe intrinsecamente, assim como o jogo”, neste contexto, “o interesse, nada 

mais é do que o resultado de uma carência especifica que gera uma necessidade de 

aprendizado”. No que diz respeito à aprendizagem, o interesse é o resultado de uma 

carência de conhecimento. 

A turma, aqui estudada possuía um histórico de boa participação em 

sala de aula e a maioria demonstrava interesse pelo curso de Direito, especificamente 

na disciplina Direito Civil VI. A partir daí, mesmo com a explicação das regras dos 

jogos, os alunos ainda tiveram dúvidas e dificuldades que foram sanadas no decorrer 

de cada jogo, impulsionados pelo interesse de participar da atividade. 

Em relação ao conteúdo, os alunos foram informados que se tratava 

de uma abordagem do Direito das Sucessões, conteúdo que era trabalhado pela 

docente responsável pela disciplina de Direito Civil. Desta forma, os discentes já 

tinham “contato” com o que foi apresentado no jogo, o que facilitou o processo durante 

a realização da partida que exigiu pré-requisitos fundamentados no que eles 

aprenderam em sala de aula. Neste âmbito concorda-se com Dohme (2003), na qual 

enfatiza que os jogos que requerem inteligência e raciocínio podem provocar o 

desenvolvimento intelectual do indivíduo de forma direta e, indiretamente, usando-se 

o raciocínio estratégico para a conquista de um determinado objetivo. 

 

2.2 DINÂMICA DOS JOGOS 
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Os jogos criados foram a Cruzada Jurídica e o Jogo de Memória 

Jurídico. Ambos desenvolvidos exclusivamente para esta pesquisa, e possuidores de  

regras próprias, que direcionavam as atividades dos grupos que a realizavam. 

 
2.2.1 Cruzada Jurídica  
 

A Cruzada ou Palavras cruzadas consiste em várias linhas formadas 

por quadrados em branco, algumas na vertical e outras na horizontal, que se cruzam. 

Cada linha deve ser preenchida por uma palavra, e cada palavra deve ser descoberta 

por meio dos conceitos jurídicos dispostos nos enunciados ao lado das cruzadas. Ao 

se preencher uma das linhas, automaticamente se preenche alguns quadrados das 

outras linhas que as cruzam, o que facilita a resolução das demais palavras. 

O Jogo foi confeccionado com o auxílio do docente da disciplina 

Direito Civil, e constituído de 14 temas que nortearam o Direito das Sucessões, com 

seus respectivos conceitos para que o acadêmico de direito encontrasse a solução do 

desafio. Os temas a serem descobertos estavam espalhados pelos quadrados que 

formavam a Cruzada, enquanto que os conceitos foram colocados em um quadro, 

conforme a figura supra mencionada. Assim era possível formar palavras tanto na 

horizontal como na vertical, a partir das dicas que foram apresentadas para elucidar o 

problema dispostos na “cruzadinha”. 

 
2.2.2 Jogo de Memória Jurídico 

 
O Jogo de Memória convencional se utiliza de cartas que apresentam 

uma figura em um dos lados. Assim, cada figura se repete em duas peças diferentes. 

O objetivo deste consiste na combinação de duas imagens iguais impressas cada uma 

em uma carta. Para começar o jogo, as cartas são viradas de forma que a figura fique 

voltada para baixo, a fim de que não sejam vistas. Cada jogador deverá, na sua vez, 

virar duas cartas e deixar que todos as vejam. Caso as figuras sejam iguais, o 

participante deve recolher consigo esse par e jogar novamente. Se forem cartas 

diferentes, estas devem ser viradas novamente, e sendo passada a vez ao jogador 

seguinte. Ganha o jogo quem descobrir mais pares, quando todos eles tiverem sido 

recolhidos. Baseado no Jogo de Memória tradicional, foi construído um Jogo de 

Memória Jurídico desenvolvido observando também o conteúdo encontrado no Direito 

Civil que dispõem sobre os Direitos das Sucessões. 
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No caso desta atividade, o jogo foi montado com o auxílio do docente 

da disciplina que cedeu tempo suas aulas e seu material de para a montagem do jogo 

com o referencial correto. Para este experimento baseou se no material didático 

elencados em Diniz (2009), Rodrigues (2006) e, Venosa (2009) para a criação deste 

jogo. Desta forma, foram escolhidos 14 conceitos importantes dentro do conteúdo e 

criou-se as fichas para o jogo (Figura 1 a 3). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 PERCEPÇÃO DOS DISCENTES 

 

Após a realização do jogo aplicou-se o questionário aos discentes 

(Apêndice D). A primeira questão visou verificar se o discente tinha algum 

conhecimento sobre o que é uma Atividade Lúdica. Desta forma, foi constatado que 

100%, mesmo sem conhecimento científico, tinha uma opinião formulada sobre o 

assunto, baseada no senso comum. Mesmo sem saber o conceito, souberam 

expressar o que seria uma atividade lúdica. Exemplos de comentários: “É uma 

atividade que incentiva as pessoas a ter conhecimento, sem promover o fardo do 

compromisso”; “Consiste em uma atividade em que há diversificação no processo de 

aprendizagem por meio de métodos diferenciados dos tradicionais”; “É uma atividade 

que visa o bem estar da pessoa, uma brincadeira, diversão”. Apesar de serem 

diversificadas as repostas, compreende-se aqui a ideia central de que os alunos 

entenderam o que seria uma atividade lúdica. 

   
Figura 1: Materiais 
necessários 
Fonte: Mesquita, 2014 

Figura 2: Pesquisador colando 
as impressões na cartolina 
Fonte: Mesquita, 2014 

Figura 3: impressão colada 
Fonte: Mesquita, 2014 
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Em seguida indagou-se ao discente sobre o grau de dificuldade 

apresentado na atividade Lúdica executada por eles. Assim 22,2% dos alunos 

responderam que estava fácil, 66,7% acharam que a atividade possuía um grau de 

dificuldade regular e por fim 11,1% dos alunos acharam difícil.  

Na terceira questão buscou-se descobrir a opinião do discente sobre 

o que eles acharam da atividade lúdica aplicada. Desta forma, 77,7% dos participantes 

responderam que a atividade foi excelente, 18,6% a consideraram como boa, e 3,7% 

marcou a alternativa regular. 

Na questão seguinte perguntou-se ao discente se o conteúdo 

associado à atividade lúdica foi compreendido durante a sua realização. Cerca de 

88,9% responderam que haviam compreendido “Totalmente”, apenas 7,4% dos 

discentes responderam que o conteúdo estava associado sim à atividade lúdica só 

que “em partes”. E 3,7% achou que estava “pouco” associado. 

Na quinta questão perguntou-se qual era a perspectiva do discente 

sobre a didática em relação ao corpo docente no Ensino Superior. E assim 62,96% 

achavam excelente, já 37,04% entenderam que estava boa a didática do corpo 

docente.  

Em seguida na sexta questão, indagou-se ao discente se eles sentiam 

dificuldades em se concentrar nas aulas expositivas apresentadas pelo docente: 

22,2% responderam que “sim”, 33,3% dos alunos responderam que “não”. E, 44,5% 

afirmaram que “as vezes” sentem dificuldade em se concentrarem em sala de aula. 

Na sétima questão indagou se o aluno se distrai com as novas 

tecnologias oferecidas pelo Mercado atual e se a reposta fosse afirmativa deveria citar 

alguns exemplos. A maioria, 59,26% dos alunos responderam que Sim, tendo 

destaque os celulares, smartphones, tablet’s e notebook’s. No entanto, 29,63% 

responderam que “não” se distraíam diante das tecnologias apresentadas pelo 

mercado. E, 11,11% confirmaram que “as vezes” se distraem com os aparelhos 

mencionados. 

Na questão seguinte indagou ao discente se a atividade lúdica 

apresentada, despertou seu interesse em relação ao conteúdo apresentado pelo 

docente. A maioria, 66,7%, concordou que despertou “bastante interesse pelo 

conteúdo”, e 33,3% afirmaram apenas que “despertou interesse”. Percebe-se então 

que 100% dos alunos se interessaram pela matéria quando jogaram as atividades 

lúdicas apresentadas ao discentes. 
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Na pergunta seguinte questionou-se ao aluno se durante a realização 

da atividade proposta, ele teve curiosidade em se aprofundar no assunto. A maioria 

(92,6%) opinou que “sim”, que tive a curiosidade de se aprofundar mais no assunto, e 

7,4% afirmaram não se sentiram motivados a se aprofundar no tema. 

Na questão dez apresentou-se, primeiramente, uma pequena reflexão 

sobre o que é uma atividade lúdica e, foi solicitado ao discente que o mesmo 

argumentasse sobre a atividade de acordo com sua respectiva opinião. Assim, obteve-

se respostas como: “trata-se de um método que se mostra mais eficaz que os atuais 

métodos que podem se passar por ultrapassados e engessados”; “Essa atividade 

interage o grupo no todo trazendo conhecimento esperteza e raciocínio rápido”; “essa 

atividade se mostra uma forma muito produtiva de aprendizado, acho que deveria 

alguns professores deveriam adotar esse método de estudo.” Desta forma, percebe-

se opiniões unânimes em que a atividade lúdica é um método eficaz que produz 

interatividade entre os alunos e que deveriam ser mais utilizadas em sala de aula. 

Na questão seguinte, perguntou-se ao discente se houvesse mais 

atividades lúdicas, como as aplicadas experimentalmente por esta pesquisa, em que 

se diferenciam dos modelos tradicionais utilizados pela maioria dos docentes nas 

Instituições de Ensino Superior, o poderia mudar no processo de aprendizagem dos 

respectivos discentes. Desta forma, obteve-se as seguintes respostas: “Poderíamos 

nos desenvolver na oratória, pois existem muitos colegas tímidos e a dinâmica usada 

ajuda bastante”; “ficaria mais fácil entender e gravar a matéria”; “um desenvolvimento 

entre os alunos gera uma busca pelo conhecimento”. Verificou-se que com a atividade 

lúdica, o aluno se torna capaz de desenvolver a oratória, o conteúdo ficaria mais fácil 

de ser compreendido, o debate entre os alunos a respeito da atividade produziria e o 

desenvolvimento cognitivo dos respectivos discentes. 

A próxima questão solicitou-se ao discente que o mesmo expressasse 

de que forma esta atividade contribuía com a construção do conhecimento em relação 

ao conteúdo exposto pelo Docente. Diante disto, os discentes daquela Instituição 

alegaram que: “a atividade contribui de forma construtiva em relação ao conteúdo 

exposto.”; “De uma forma muito positiva, trouxe uma maneira diferenciada de se 

estudar tal assunto. Adorei!”; “Achei mais fácil, para memorizar conceitos”. Assim 

comprova-se com esta e com as demais respostas que a atividade lúdica contribui de 

forma construtiva, facilita a compreensão de conteúdo, como também favorece a 

memorização de conceitos complexos no ponto de vista acadêmico. 
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Na última indagação do questionário, fez-se uma pequena avaliação 

dos docentes que ali trabalhavam, e se eles utilizavam este tipo de atividade, levando 

em consideração que aqueles alunos já estavam no 7º período. Desta forma 11,1% 

responderam que sim. Mas 81,5% discordaram, negando que os docentes da 

Instituição “não” utilizavam tal método. Já 7,4% acrescentaram esta alternativa no 

questionário alegando que “alguns aplicam”. 

 

3.2 PERCEPÇÃO DO DOCENTE 

 

O questionário entregue à docente foi semelhante ao respondido 

pelos discentes, porém com o objetivo de saber a percepção do docente sobre a 

atividade lúdica. Desta forma, ao ser indagada sobre o que era uma atividade lúdica, 

a mesma soube responder sobre o tema e inclusive citou que já experimentou 

atividades diferenciadas do método tradicional de se ensinar, já citado anteriormente. 

Acrescentou, ainda, que sempre que realiza estas atividades lúdicas em sua aula, os 

alunos conseguem com maior facilidade um conhecimento acerca do conteúdo 

apresentado.  

Sobre a opinião formulada pela docente diante da atividade 

experimental aplicada, foi constatado que a mesma gostou muito de ter participado e 

que foi uma dinâmica diferente e um método eficaz para concretizar o conhecimento 

jurídico ao aluno. Citou, ainda, que poderia utilizar atividades como essa em aulas 

posteriores, pois os jogos agradaram a turma e que, como participante, ela percebeu 

que os alunos estavam interessados e entrosados com aquela “novidade” 

apresentada a eles. 

Indagou-se à docente se os colegas de profissão, costumam utilizar-

se de tal método para expor conteúdo em sala de aula. Ela respondeu que raramente 

ocorrem atividades como estas no ensino superior, devido ao fato de que grande parte 

do corpo docente alega possuir pouco tempo para o preparo destas atividades. Ela 

ressaltou também que os professores têm um plano de ensino a ser cumprido e que 

demandaria de muito tempo para o mesmo fosse cumprido em sua totalidade se 

associado a atividades lúdicas.  

 
3.3 DIFICULDADES ENCONTRADAS 
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O 7º período noturno do Curso de Direito da Faculdade Lions possui 

uma aula semanal de Direito Civil VI. Essa aula ocorreu todas as quintas-feiras do 1º 

semestre letivo de 2014. Uma das problemáticas encontradas para aplicação do jogo 

foi a questão do tempo, pois os jogos necessitavam de tempo para a organização dos 

alunos, separação dos grupos e explicação das regras que definira o jogo. Segundo 

Kishimoto (1994), o jogo não existe sem regras. São elas que permitem identificar, em 

qualquer jogo, uma estrutura sequencial que especifica a sua modalidade. Essas 

estruturas permitem diferenciar cada jogo, como também uma superposição com a 

situação lúdica. 

 
Figura 4: Aluna jogando Cruzada Jurídica 

Fonte: Mesquita,2014 

 

Em relação ao pouco tempo, a solução encontrada foi delongar parte 

do intervalo com a concordância dos alunos e da professora que também aceitou, e 

assim, o jogo foi aplicado com mais tempo e disposição. O Jogo de Memória Jurídica 

levou mais de 45 minutos, tendo como base que o primeiro grupo terminou a 

elucidação deste Jogo neste tempo. Por outro lado, os demais grupos se delongaram 

durante vários minutos.  

Acrescenta-se essa situação ao fato de como os alunos não 

conheciam o jogo e muito menos as suas regras, o tempo necessário foi maior. Porém 

se o jogo fosse aplicado novamente com outro conteúdo, e com os alunos já sabendo 

das regras impostas, certamente o tempo seria reduzido e os jogos cumpririam seu 

mesmo objetivo que é de o aluno alcançar o aprendizado do conteúdo proposto.  

 

CONCLUSÃO 

Verificou-se durante as partidas realizadas pelos alunos que essas 

atividades lúdicas podem contribuir com a construção do conhecimento dos 

estudantes universitários. Os discentes perceberam que o jogo se apresenta como 
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um método de estudo e que proporciona a interatividade entre docente/aluno e 

aluno/aluno durante a partida dos jogos. Nesta aula a interação entre o docente e os 

alunos aumentou devido o acompanhamento de ambas as partes. 

Outro fator a ser destacado é que esse tipo de atividade não envolve 

o autoritarismo existente nas aulas tradicionais. Já em relação a interação 

aluno/aluno, o jogo proporciona um trabalho em equipe para alguns grupos. A 

competitividade dá lugar ao companheirismo, e os alunos exercitam e entendem a 

importância de ajudar o colega a solucionar o problema que estava diante deles. Em 

alguns grupos, percebeu-se que havia a competição entre os jogadores, contudo, isso 

se torna um resultado positivo, pois demonstra que estavam interessados em 

responder primeiro, para ganhar o jogo. 

Desta forma, verificou-se que mesmo propondo uma atividade lúdica 

na perspectiva da interação entre os alunos acompanhados pelo pesquisador, com o 

objetivo de aumentar o grau de compreensão do conteúdo de Direito, pequena parte 

dos alunos não se dedicou à atividade, realizando-a de qualquer forma sem se 

importar com os demais colegas que estavam interessados no jogo. Com isso, pôde-

se concluir que, ainda assim o professor necessita refletir constantemente sobre suas 

estratégias, pois por melhor que seja a atividade nunca conseguirá prender a atenção 

de todos os alunos em sala de aula. Mesmo assim foi possível analisar que o Jogo 

aumentou a curiosidade dos estudantes para o conteúdo apresentado. Sendo assim, 

torna-se importante introduzir métodos diferenciados de ensino para ampliar o 

interesse e atenção dos alunos. Procurar por jogos, brincadeiras ou até mesmo fazer 

os alunos se levantarem da cadeira e andar um pouco pela sala já é um começo para 

ajudar a esses alunos a perceberem que existem diferentes formas de construir o 

conhecimento. 
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RESUMO: sendo o treinamento e a integração ferramentas capazes de oferecerem 
benefícios para a organização e aos funcionários, o presente artigo tem como objetivo 
analisar as ações realizadas pela empresa estudada no processo de integração do 
novo colaborador. Esta análise foi realizada por meio da observação pessoal e análise 
de documentos. Os documentos analisados evidenciaram os processos internos da 
organização, a divisão dos departamentos e o relacionamento entre empresa e 
funcionários. Com a conclusão da pesquisa foram constatados retrabalhos, gastos 
desnecessários, insatisfação dos clientes internos e externos e cobranças de multas 
e glosas11 por descumprimentos de cláusulas contratuais. Ao final, foi proposta a 
elaboração de um breve treinamento, que visa oferecer informações claras do 
funcionamento de cada departamento, dos direitos e obrigações do colaborador e da 
empresa, assim como sua política de qualidade. Sugere-se ainda a disponibilização 
de uma ferramenta para reforçar o treinamento oferecido, que se apresentará por um 
manual do colaborador. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão de pessoas, Manual do Colaborador, Treinamento. 

 

ABSTRACT: being the training and integration tools able to provide benefits to the 
Organization and to employees, this article aims to analyze the actions taken by the 
company studied in the process of integration of the new employee. This analysis was 
performed by means of personal observation and analysis of documents. The 
documents analyzed showed the internal processes of the Organization, the Division 
of departments and the relationship between company and employees. With the 
completion of the research had been evidenced rework, unnecessary expenses, 
dissatisfaction of the internal and external clients and charges fines and glosses for 
breaches of contractual clauses. At the end, it was proposed the preparation of a brief 
training, which aims to provide clear information on the operation of each Department, 
the rights and obligations of the employee and the company, as well as its quality 
policy. It also suggested providing a tool to reinforce the training offered, which will be 
pitched by a developer's manual. 
KEYWORDS: Employee Manual, Personnel management, Training. 

 
11 Glosa: é toda cobrança efetuada que não coincide com os acordos e regras firmadas entre o 
serviço contratado e a empresa contratante. Disponível 
em:<http://www.dicionarioinformal.com.br/glosa/>Acesso em 19 nov. 2014. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/glosa/
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1. INTRODUÇÃO 

 

A empresa estudada foi fundada em 1958, atua no ramo de vigilância 

patrimonial e transporte de valores, está sediada em Brasília e possui filiais em Minas 

Gerais, Tocantins e Goiás. A filial estabelecida em Aparecida de Goiânia – GO foi 

objeto deste estudo. 

O tema elaborado refere-se a procedimentos que facilita a adaptação 

do novo colaborador ao local de trabalho e assimilação mais rápida na função a fim 

de mostrar retorno no desempenho e adquirir uma convivência agradável com os 

demais colaboradores. Tudo isso está ligado à gestão de pessoas que faz parte da 

área administrativa. 

A administração possui quatro fases no processo de gestão, que 

devem ser seguidas para que a organização alcance seus objetivos, são elas: o 

planejamento, a organização, a direção e o controle. A organização tem como 

princípio ordenar os recursos e as funções com a finalidade de facilitar a execução 

das tarefas, ela ordena o espaço, o tempo, o trabalho, as pessoas e os recursos 

financeiros. 

Para que ocorra a ordenação das pessoas dentro das organizações, 

as empresas atuais contam com a gestão de pessoas, e começam a atuar no 

recrutamento e seleção, e com o desenvolver de seu trabalho chegam ao treinamento 

de pessoas que aborda a integração do colaborador na empresa, item que 

fundamenta o trabalho elaborado. Gil (2011, p. 17) diz que: Gestão de pessoas é a 

função gerencial que visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações 

para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais. 

Um dos processos da gestão de pessoas é o recrutamento, que é a 

divulgação no mercado da vaga disponibilizada pela empresa. Segundo Gil (2011, 

p.93) o recrutamento, consiste num processo que visa atrair candidatos 

potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Após 

o recrutamento acontece a seleção de pessoas,quando ocorre a análise de currículo, 

entrevistas, dinâmicas e procedimentos internos específicos que podem variar de 

acordo com a política de cada empresa com vista à obtenção de maiores informações 

sobre o candidato à vaga pretendida. Ao final da seleção de pessoas, o ideal é que a 

organização adote a prática de treinamento para que o novo colaborador obtenha 
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informações necessárias para a execução de suas atribuições, e é nesta fase que 

acontece a integração entre o novo colaborador e a organização. 

Para Idalberto Chiavenato (2009, p.42), no sentido usado em 

administração, treinamento envolve a transmissão de conhecimentos específicos 

relativos ao trabalho, atitudes frente a aspectos da organização, da tarefa e do 

ambiente, e desenvolvimento de habilidades. Na integração devem ficar claro ao 

colaborador as políticas da organização, sua hierarquia, as funções a desenvolver, os 

procedimentos e normas a serem seguidas. 

Boog (1999, p. 440)afirma que, 

As empresas têm investido nos programas de integração com o objetivo de 
facilitar a ambientação do recém-contratado à nova organização. Um 
programa bem estruturado e conduzido apressa a assimilação da cultura 
organizacional e ajuda a estabelecer um vínculo entre o funcionário e a 
empresa. Assim entendido, pode estar a serviço da melhoria das relações de 
trabalho e fazer parte do conjunto de ações que têm o mesmo objetivo.  

 
Após o processo de recrutamento, seleção e contratação inicia-se a 

fase em que a intenção de ambas as partes é influenciar o outro para que seus 

objetivos sejam alcançados. Chiavenato (2009, p. 10) utiliza o termo socialização e 

diz que, nas empresas, a socialização organizacional é um processo de aplicação que 

visa à criação de um ambiente imediato de trabalho receptivo e favorável durante o 

período inicial do emprego e que envolve uma variedade de métodos. 

Ele cita cinco métodos e o último é o programa de integração, que 

especifica claramente a finalidade de instruir o novo colaborador sobre os valores da 

organização e o que ela espera que ele desenvolva para que ambos tenham um 

retorno satisfatório. No Quadro1 está demonstrado os principais itens do programa. 
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Sendo o treinamento e a integração ferramentas capazes de 

oferecerem benefícios para a organização e aos funcionários, o presente artigo tem 

como objetivo analisar as ações realizadas pela empresa estudada no processo de 

integração do novo colaborador. Finalizado este estudo, propõe-se um modelo de 

treinamento que integre o colaborador na organização de forma eficiente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para alcançar o objetivo proposto foram utilizadas como ferramentas 

metodológicas de pesquisa, a bibliográfica, a observação pessoal e a análise de 

documentos.  

A pesquisa bibliográfica é utilizada no suporte de conceitos que dão 

embasamento ao tema que é tratado no desenvolvimento deste texto. Consistem em 

coletar informações e dados extraídos de livros, artigos, revistas, publicações 

eletrônicas, entre outras. (MARCONI & LAKATOS,2011). 

Outro método empregado é o da observação pessoal, pelo qual foram 

acompanhados os procedimentos realizados e conhecidas as normas internas da 

organização. Luiz Carlos M. D’Ascenção (2012, p.102) afirma que a técnica da 

observação direta, ou pessoal, consiste na verificação in loco de tudo o que acontece 

Quadro 1: Principais itens de um programa de integração. 
Fonte: Chiavenato (2009, p.12) 
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no ambiente em que se desenvolve o processo em estudo, de forma sistemática e 

planejada. 

Na análise documental foram analisados os seguintes documentos: 

folha de frequência individual, notificações recebidas das empresas clientes, 

advertências aplicadas aos colaboradores, rescisões trabalhistas por justa causa e 

processos trabalhistas. 

A folha de frequência permite verificar o grau de conhecimento que o 

colaborador tem da forma que deve preenchê-la ou como registrar seu ponto 

eletrônico minimizando correções no fechamento do mês. As notificações recebidas 

de empresas clientes informando as irregularidades cometidas na prestação de 

serviço possibilitam analisar o grau de desempenho e execução das tarefas pelo 

colaborador, atendendo às normas da organização e o cumprimento dos acordos 

contratuais. 

As advertências e punições aplicadas também foram analisadas. Elas 

indicam a falta de comprometimento que o colaborador tem sobre suas atribuições, 

direitos e obrigações. Outros registros verificados foram os relacionados às demissões 

por justa causa em consequência de punições, conforme mencionado anteriormente. 

E por fim foram vistos os processos trabalhistas que indicam o grau de insatisfação 

em que o colaborador acaba adquirindo ao longo do período que prestou serviços à 

organização. Os documentos analisados referem-se ao período de janeiro a junho de 

2014. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A partir da observação pessoal e acompanhamento dos processos 

diários da empresa foram elaborados um organograma da filial e um fluxograma do 

processo de contratação. Elaborou-se também um quadro de cargos e funções o que 

torna mais clara a proposta do artigo. A fim de conhecer melhor o ambiente de trabalho 

dentro da organização fora acompanhados os procedimentos de cada departamento, 

o que possibilitou verificar dados e chegar às informações necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa que embasou este trabalho. 

A empresa estudada é estruturada em vários departamentos e para 

determinar esta departamentalização é elaborado um organograma demonstrado na 
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Figura1que apresenta a hierarquia da organização, o organograma facilita ao novo 

colaborador conhecer a estrutura organizacional. Wagner Luiz Marques (2014, p. 234) 

afirma que, para representar a estrutura organizacional, deve ser utilizado o gráfico 

universal denominado organograma. O organograma é considerado como a 

representação gráfica e abreviada da estrutura da organização. 

 

 

 

A partir das observações feitas, foi elaborado o fluxograma, que 

detalha o processo de contratação utilizado na organização. Nele são demonstrados 

os passos que devem ser seguidos para a execução das tarefas exercidas de forma 

clara e objetiva a fim de ser compreendido por qualquer pessoa ao ponto de que esta 

mesma pessoa seja capaz de executar a tarefa nele demonstrada. Ver Figura 2. 

Para Oliveira (2000, p.243), 

Ele representa com racionalidade, lógica, clareza e síntese rotinas ou 
procedimentos em que estejam envolvidos documentos, informações 
recebidas, processadas e emitidas, bem como seus respectivos responsáveis 
e/ou unidades organizacionais. 

 

Gerente Filial

Departamento 
Operacional

Departamento 
de Pessoal

Departamento 
de 

Faturamento
Almoxarifado

Transporte de 
Valores

Tesouraria

Supervisor 
Operacional

Supervisor 
Operacional

Figura 1: Organograma  
Fonte: Dados da empresa, 2014. Construção, AUTORA. 
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INICIO

COMERCIAL, 
OPERACIONAL 

DIRETORIA, 
DEMANDA 

CONTRATAÇÃO

RECRUTA  NO SITE  
E CONVOCA

IMPRIMI A FICHA  
CADASTRA O 

CANDIDATO NO 
SITE 

JUNTA 
DOCUMENTOS 
ADMISSIONAIS

VERIFICA 
DOCUMENTOS E  
PESQUISA SOCIAL

INFORMA PARA 
DIRETORIA

APROVOU?

CADASTRA NO GESP

ENCAMINHA PARA 
ADMISSÃO

FIM

CANCELA 
CONTRATAÇÃO

SIM

NÃO

 

Figura 2: Fluxograma de contratação. 
Fonte: Dados da empresa, 2014. 
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Com a utilização de quadros, é possível demonstrar os dados e 

informações observados durante a pesquisa realizada na organização, o que torna o 

artigo rico em detalhes e mais fácil de ser compreendido. No Quadro 2, a seguir, foram 

especificados os departamentos da organização, as principais funções exercidas em 

cada um deles e a pessoa responsável pelo departamento. Com isso objetiva-se 

esclarecer e facilitar aos novos colaboradores a quem eles devem se reportar em cada 

situação. 

 

Departamento 

 

Funções Exercidas 

 

Responsável 

 

Gerência Acompanhar todos os procedimentos e 

acontecimentos da filial, delegar tarefas e tomar 

decisões. 

 

Adenildo 

Supervisor Operacional Implantar postos de serviços, disponibilizar 

material de serviço dentro das especificações 

legais, aplicar advertências, suspensões, 

desligamentos e tomar decisões na ausência da 

gerencia. 

 

Lucas Afonso 

Supervisor Operacional Receber, acompanhar e conferir folhas de ponto 

para o devido pagamento dos benefícios dos 

colaboradores, lançar em planilha horas extras 

efetuadas para que sejam faturadas e tomar 

decisões na ausência da gerencia. 

 

Eduardo Assis 

Departamento Operacional Acompanhar a cobertura dos postos de serviço e o 

trabalho desenvolvido pelos fiscais dos postos. 

 

Nunes 

Departamento Operacional Contratação de funcionários, recebimento de 

documentação para contratação e programação de 

férias. 

 

Esmarlei 

Departamento de Pessoal Efetivação de contratações, folha de pagamento, 

disponibilização e esclarecimentos de benefícios, 

efetivação de desligamentos. 

 

Eliane 

Departamento de Faturamento Emissão de notas, envio de processos de 

faturamento e cobranças referentes aos serviços 

prestados. 

Rosalme 



 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume IV. Número 2. Ano 2 – 2015/2 - ISSN 2358-6079 
121 

 

Almoxarifado Aquisição entrega e controle de 

mercadorias/materiais de expediente e controle de 

uniformes. 

 

Eduardo 

Transporte de Valores Controle das rotas de atendimento e 

acompanhamento da frota. 

 

Murillo 

Tesouraria Manuseio e guarda dos valores transportados. 

 

Walber 

 

 

Mediante análise, os documentos utilizados foram considerados 

esclarecedores e ricos em informações para a construção deste artigo. Como a 

empresa possui um quadro com mais de trezentos funcionários faz-se obrigatório o 

registro manual, mecânico ou eletrônico da frequência dos colaboradores, conforme 

determina a lei. De acordo com a CLT (art. 74. § 2º), 

Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a 
anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou 
eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do 
Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. (Redação 
L. n. 7.885, 24. 10.89, DOU 25.10.89, LTr 53/1418). (COSTA, FERRARI, 
MARTINS, 2012) 

É disponibilizado, para o cliente interno, duas formas de registro da 

carga horária cumprida sendo, uma delas, a eletrônica com o reconhecimento da 

digital e,a outra, preenchida manualmente. Para o registro eletrônico, o cadastro da 

digital é feito no momento da admissão. 

O controle é feito diariamente dentro do horário de cada colaborador: 

na entrada; no intervalo para almoço, na saída e na entrada; na saída ao final do 

expediente; e quando for o caso, entrada e saída de horas-extras. Este procedimento 

é válido apenas para os funcionários que trabalham na base da empresa. A folha de 

ponto digital ilustrada no Quadro 3 é impressa com todas as informações registradas 

ao final de cada período de fechamento o que ocorre do dia 21 ao dia 20 do mês 

subsequente. 

 

Quadro 2: Cargos e Funções 
Fonte:Dados da empresa, 2014. Construção, AUTORA. 
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Para os demais, que tem seu posto de serviço em outro local ou 

município, a folha de ponto é enviada ao colaborador por fiscais de rota ou via correios, 

deve ser preenchida manualmente e diariamente e, ao final do período, devolvida sem 

erros ou rasuras para que sejam conferidas e confirmadas as horas trabalhadas. O 

modelo da folha de ponto manual pode ser observado pela ilustração do Quadro 4. 

 

Quadro 3: Folha de ponto digital 
Fonte: Documentos internos da empresa, 2014. 
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Após serem conferidas e corrigidas, são anexadas ao relatório de 

justificativa das horas-extras como demonstra o Quadro 5 e encaminhados à Brasília 

para o fechamento da folha de pagamento. 

 

Quadro 4: Folha de ponto manual 
Fonte: Documentos internos da empresa, 2014. 
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Quando não há a devida instrução sobre a forma correta de registro 

da presença no local de trabalho, ela acaba sendo feita de forma errada, o que gera 

retrabalhos, atrasos e transtornos no desenvolvimento da rotina de cada 

departamento envolvido no processo. Pois, as folhas de ponto preenchidas de forma 

errônea devem ser devolvidas para novo preenchimento e nova conferência. 

Outros documentos analisados na pesquisa desenvolvida para a 

elaboração deste artigo foram às notificações12 recebidas dos clientes, que informam 

o descumprimento de cláusulas contratuais, constando: a data, o posto de serviço da 

ocorrência, qual foi a falha cometida, assim como o prazo para justificativa e defesa e 

que haverá glosa no valor a ser faturado. 

 
12Notificação: Medida cautelar nominada com a qual é dada ciência ao requerido para que pratique ou 
deixe de praticar determinado ato, sob pena de poder sofrer ônus previstos em lei. Disponível em: 
<http://www.dicionarioinformal.com.br/notifica%C3%A7%C3%A3o/> Acesso em: 19 nov. 2014. 

Quadro 5: Justificativa de horas extras 
Fonte: Documentos internos da empresa, 2014. 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/notifica%C3%A7%C3%A3o/
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Dos serviços prestados na área de vigilância, foi constatado o maior 

número de reclamações recebidas na cobertura de postos, quando o vigilante chega 

atrasado por várias vezes consecutivas, ou deixa de informar à área operacional a 

impossibilidade de cobertura do seu posto, e o cliente fica desprotegido. Já na área 

do transporte de valores, a maior incidência se concentra nos atrasos de 

abastecimentos que é quando a equipe chega após o horário programado sem uma 

justificativa plausível para o atraso ferindo as normas contratuais, em ambos os casos. 

Por meio da análise feita, nota-se a importância de conhecer a forma 

como a organização espera que as obrigações sejam cumpridas, com 

responsabilidade e comprometimento, o que possibilita uma parceria entre as partes 

que agregue valor às diretrizes de cumprimento das normas e contratos, constantes 

em sua política de qualidade. Leva-se em consideração, também, a questão 

financeira, pois minimiza gastos desnecessários para que os postos sejam cobertos 

por colaboradores reservas, processo esse que se torna mais oneroso, e com a 

diminuição de glosas no faturamento. 

Observando uma sequência de acontecimentos, o descumprimento 

das normas estabelecidas gera punições, que são dadas através de advertências e 

suspensões. Diante disso, foram verificados registros que evidenciam que após ser 

advertido verbalmente por não seguir as normas, o funcionário se tornou reincidente 

em suas ações e foi advertido por escrito, suspenso e até desligado por justa causa. 

De acordo com a CLT, Decreto Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 (art. 482), 

Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo 
empregador: 
a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do 
empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual 
trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço; 
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha 
havido suspensão da execução da pena; 
e) desídia no desempenho das respectivas funções; 
f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer 
pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem; 
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 
empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, 
própria ou de outrem; 
l) prática constante de jogos de azar.(COSTA, FERRARI, MARTINS, 2012) 
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As rescisões trabalhistas também foram avaliadas, e tornou possível 

ter uma noção da quantidade de desligamentos que ocorreram por vários motivos, 

dentre eles os considerados de maior interesse no estudo realizado que são: o término 

do contrato de experiência, muitas vezes pelo fato de a empresa não ter o interesse 

de continuar com o colaborador que trará problemas futuros, e por justa causa, por 

comportamentos não admitidos na execução da função. Esta análise torna clara outra 

questão de fundamental importância, que é o alto grau de rotatividade ocorrido no 

período analisado. Ver Quadro 6. 

 

 

Rescisões Trabalhistas na Empresa no Período Janeiro a Junho 2014. 

 

Motivo da 

Rescisão 

(Quant.) 

Término do 

Contrato de 

Experiência 

Dispensa Sem 

Justa Causa 

Pedido de 

Demissão 

Dispensa Com 

Justa Causa 

Mês 

Janeiro 02 07 02 00 

Fevereiro 00 04 02 01 

Março 01 06 05 01 

Abril 01 05 03 02 

Maio 03 06 05 01 

Junho 03 50 04 03 

 

 

Outro tipo de documento analisado para elaboração do artigo foram 

os processos trabalhistas abertos por colaboradores insatisfeitos e não conformados 

com a forma do seu desligamento. Este fato também traz custos para a empresa, são 

despesas com o deslocamento de funcionários para o acompanhamento de 

audiências, muitas vezes em municípios distantes, que deixam de cumprir suas 

tarefas gerando atrasos nos processos e gastos com combustível, alimentação e 

horas-extras.  

O Quadro 7 demonstra as ocorrências observadas no período de seis 

meses e com uma estimativa em quantidades das ações realizadas. 

Quadro 6: Recisões Trabalhistas. 

Fonte: Dados da empresa, 2014. Construção, AUTORA. 
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Levantamento de Ocorrências no Período de Janeiro a Junho de 2014 

 

 

Ocorrência 

(Quant.) 

 

Notificações 

Recebidas 

 

Advertências e 

Punições 

 

 

 

Rescisões 

Trabalhistas 

 

Processos 

Trabalhistas 

 
Mês 

 

Janeiro 

 

04 

 

15 

 

11 

 

03 

 

Fevereiro 

 

00 

 

05 

 

07 

 

06 

 

Março 

 

02 

 

10 

 

13 

 

00 

 

Abril 

 

03 

 

07 

 

11 

 

03 

 

Maio 

 

01 

 

13 

 

15 

 

04 

 

Junho 

 

00 

 

12 

 

60 

 

02 

 

 

 

Todos os fatos observados e acompanhados durante a elaboração do 

artigo foram importantes para que fosse possível demonstrar as informações aqui 

apresentadas. 

Um treinamento após a contratação do colaborador capaz de integrá-

lo à organização possibilitará o ganho de conhecimentos essenciais ao bom 

desenvolvimento de suas atribuições. A observação pessoal tornou visíveis pontos 

que podem ser trabalhados, o que possibilita a melhor execução e compreensão das 

tarefas realizadas e das obrigações a serem cumpridas.  

Para a execução do treinamento será necessário disponibilizar uma 

sala de reunião com equipamentos para que ocorra a apresentação, e móveis para 

Quadro 7: Ocorrências observadas no período de seis meses. 
Fonte:Dados da empresa, 2014. Construção, AUTORA. 
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acomodação dos treinados e treinadores. A disponibilização de um funcionário para 

ministrar o treinamento também se faz necessário, seja ele um colaborador que já 

faça parte do quadro de funcionários ou com a contratação de um que desempenhe 

esta função. 

A apresentação de um slide contendo os valores, políticas, 

conhecimento dos serviços oferecidos, dos departamentos existentes na organização, 

seus respectivos responsáveis e as principais funções desempenhadas em cada um 

deles, dos horários e locais de trabalho, da forma correta de preenchimento da folha 

de frequência, da importância de conhecer a empresa para qual vai disponibilizar seus 

serviços e dos benefícios que receberão pelos serviços prestados é indispensável. 

Isso desenvolverá no colaborador a consciência da importância que 

tem a execução com excelência de suas obrigações para que o cliente externo da 

empresa seja bem atendido, e tenha o seu nível de satisfação aumentado.  

 

CONCLUSÃO 

 

O artigo tornou evidente que os problemas enfrentados pelos 

departamentos na execução dos processos podem ser otimizados quando os 

colaboradores ao realizarem suas tarefas tenham segurança do que estão realizando 

por conhecer bem o ambiente de trabalho, suas atribuições e a empresa para qual vai 

trabalhar conhecimentos esses que podem ser adquiridos através de treinamentos. 

O gasto que a empresa terá para implantar a proposta sugerida 

retornará como benefícios no longo prazo com a redução de custos e satisfação de 

seus clientes. Um fator importante que não foi mencionado e que fica como sugestão 

e a elaboração de um manual do colaborador com as informações apresentadas no 

slide do treinamento que facilite a compreensão e pesquisa por parte do colaborar a 

qualquer momento que houver necessidade. 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objeto a análise do sistema carcerário brasileiro e a 
ressocialização no contexto atual, pela pesquisa bibliográfica em meios físicos e 
eletrônicos, artigos, teses e dissertações. Trata-se de uma abordagem acerca do 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e sobre a reintegração do 
detento ao convívio social, enfatizando os dispositivos constantes da Lei de Execução 
Penal. Tem como finalidade, verificar qual o sentido almejado ao conceito de 
“dignidade humana”, sua importância como princípio fundamental e sua efetivação por 
parte do Estado, especialmente no que se refere à ressocialização do condenado 
submetido à pena privativa de liberdade. Conclui-se que se deve estabelecer um 
sistema carcerário eficaz, com instituições capacitadas que tratem o interno como ser 
humano que errou, levando em consideração os direitos constitucionais que lhes são 
reservados e respeitando a integridade física e moral de cada um, promovendo meios 
que garantam a sua reeducação. 

PALAVRAS-CHAVE: Lei de Execução Penal. Princípio da dignidade da pessoa 
humana. Ressocialização. Sistema penitenciário.  

ABSTRACT 

The present article has as its object the analysis of the prison system Brazilian and the 
resocialization in the current context, by bibliographic research in physical and 
electronic means, articles, theses and dissertations. It is a approach about the 
constitutional principle of the dignity of the human person and on the reintegration of 
the inmate to social life, emphasizing the devices listed in the Law of Criminal 
Enforcement. Has as its purpose, check which direction the target concept of "human 
dignity", its importance as a fundamental principle and its realization on the part of the 
State, especially as regards the resocialization of condemned submitted to deprivation 
of liberty. It is concluded that there should be a prison system effective, with institutions 
capable to treat the internal as a human being who has done wrong, taking into account 
the constitutional rights that they are reserved and respecting the physical and moral 
integrity of each one, promoting means to ensure their rehabilitation. 

KEYWORDS: Principle of human dignity. Prison system. Resocialization. The Prison 
Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

Historicamente, a realidade do sistema penitenciário brasileiro 

mostra-se não ressocializadora. Grande parte da doutrina e dos gestores do sistema 

admitem que ele apresenta falhas, como a superlotação, a insalubridade das celas, a 

falta de condições de reeducação, a corrupção, dentre outros problemas, apesar do 

artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal, prever que é assegurado aos presos o 

respeito à integridade física e moral, na qual, observa-se que o exemplo de 

desvirtuações no ambiente do cumprimento da pena dificulta o cumprimento do 

objetivo da execução penal e violam o princípio ressocializador. Segundo Silva (2003), 

a maioria das unidades prisionais representa para o apenado um verdadeiro martírio, 

repleto de sofrimentos e angústias fazendo com que essa instituição perca sua 

essência. 

Como previsto no artigo 59 do Código Penal, percebe-se que o nosso 

sistema, adota ambas as teorias, já que se conjuga a necessidade de reprovação com 

a prevenção do crime. 

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984) 
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie 
de pena, se cabível. 

Em relação às finalidades da pena, o Direito Penal Brasileiro 

apresenta duas teorias que se relacionam com a questão, a teoria absoluta e a teoria 

relativa. Na teoria absoluta, a finalidade da pena tem caráter retributivo. E para a teoria 

relativa, os fins da pena são estritamente preventivos. O estudo das teorias da pena 

tem estreita relação com as finalidades da pena. Pode-se até dizer que “as teorias 

inerentes aos fins da pena relacionam-se com a própria origem do Direito Penal” 

(MASSON, 2014, p. 571).  

No entanto, a sociedade brasileira encontra-se em momento de 

extrema perplexidade em face do paradoxo que é o atual sistema carcerário brasileiro. 

Conforme ensina Mirabete (2014, p.24):  
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A ressocialização não pode ser conseguida numa instituição como a prisão. 
Os centros de execução penal, as penitenciárias, tendem a converter-se num 
microcosmo no qual se reproduzem e se agravam as grandes contradições 
que existem no sistema social exterior (...). A pena privativa de liberdade não 
ressocializa, ao contrário, estigmatiza o recluso, impedindo sua plena 
reincorporação ao meio social. A prisão não cumpre a sua função 
ressocializadora. Serve como instrumento para a manutenção da estrutura 
social de dominação. 

Ao invés de proporcionar mudanças na vida do preso, inclui-se nesse 

processo a ressocialização e reintegração à sociedade, na verdade, proporciona 

aquisições de valores piores do que ele tinha antes de entrar na unidade que pode 

estar relacionado aos maus-tratos, em função do problema da superpopulação 

carcerária, à falta de higiene, à falta de trabalho, à carência médica, à carência 

jurídica, ao uso de drogas, à corrupção, aos abusos sexuais e a outras violências. 

Portanto, não se pode falar em ressocialização, sem trabalhar as vulnerabilidades 

desses indivíduos. 

A importância deste artigo é fazer uma análise crítica sobre o sistema 

carcerário no Brasil atualmente, e como estão sendo tratados os presidiários, 

mediante pesquisa bibliográfica. O sistema prisional não atende a tudo que está 

escrito no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, o que se vê, são pessoas 

sendo tratadas diariamente com desrespeito aos princípios dos Direitos Humanos, e 

a cada dia aumenta a indignação com a ausência do Poder Executivo em fazer valer 

as leis.  

A ressocialização dos detentos parece não ser uma prioridade. Para 

evitar tragédias sociais, tais como a rejeição e o preconceito aos ex-detentos na 

sociedade após sua saída da prisão, seria interessante que o Estado criasse uma 

política de promoção e garantia dos direitos básicos da pessoa humana, tais como 

atividades culturais, cursos profissionalizantes, incentivo ao ingresso no mercado de 

trabalho, capacitação técnica, entre outras ações. Este trabalho se justifica na 

necessidade de fornecer dados sobre a realidade que permeia o sistema carcerário. 

Estes dados se proporiam em ser uma imagem desta realidade, fornecendo ainda 

subsídios na elaboração de uma nova proposta ressocializadora mais eficaz. 

O principal objetivo da ressocialização é que após o cumprimento da 

pena, a aplicação da punição pela infração que cometeu, o detento esteja pronto para 

retornar a sociedade, sem recorrer ao caminho do crime. Assim, muitos 

estabelecimentos prisionais, com o objetivo de ressocializar, reeducar e reintegrar o 
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indivíduo à sociedade implanta no interior de seus estabelecimentos, postos de 

trabalho, bibliotecas, e outras medidas previstas na Lei de Execução Penal. 

Os juristas NERY e JÚNIOR (2013, p.164), admitem que: 

Presos e direitos humanos. Tanto quanto possível, incumbe ao Estado adotar 
medidas preparatórias ao retorno do condenado ao convívio social. Os 
valores humanos fulminam os enfoques segregacionistas. A ordem jurídica 
em vigor consagra o direito de o preso ser transferido para local em que 
possua raízes, visando a indispensável assistência pelos familiares.  

O presente artigo objetiva verificar a problemática do sistema 

carcerário brasileiro, investigando fatos e eventos existentes que dificultam a 

ressocialização dos detentos. Analisando os aspectos relevantes que bloqueiam a 

ressocialização do detento tanto na aplicabilidade da Lei de Execução Penal quanto 

na postura da sociedade e do próprio reeducando (Lei 7.210/84). 

 

2 METODOLOGIA 
Na presente pesquisa utilizou-se o método bibliográfico com a 

redação de caráter qualitativo. Segundo Gil (2010, p. 45) “esse gênero atribui 

importância maior às fontes bibliográficas (legislação, jurisprudência, súmulas, etc.). 

A pesquisa bibliográfica desenvolve-se ao longo de várias etapas. Diversos fatores 

vão influenciar a pesquisa ao do seu curso”. 

A investigação foi realizada mediante análise determinada da 

literatura aplicada, extraindo-se os pontos relevantes ao tema mencionado, com o fim 

de justificar as ações apresentadas. A pesquisa exploratória se deu através de 

pesquisa bibliográfica em meios físicos e eletrônicos, artigos, teses e dissertações, 

doutrina e jurisprudência. Baseando-se no Código Penal vigente e diante da Lei de 

Execuções Penais. 

Contudo, foi feita uma análise sobre a Lei de Execução Penal, 

partindo-se de um breve levantamento sobre os princípios da Dignidade da Pessoa 

Humana, bem como do Princípio Individualizador da Pena e outros princípios 

referentes ao tema. Em seguida, um breve estudo sobre a realidade do sistema 

prisional brasileiro e a problemática da ressocialização do apenado. Os fracassos dos 

métodos existentes refletem a realidade do sistema carcerário brasileiro que se 

depara diariamente com a superlotação, a falta de projetos educativos, péssimas 

condições de vida e de higiene e a ineficiência no cumprimento dos direitos humanos. 



 

Revista Eletrônica Faculdade Lions, Volume IV. Número 2. Ano 2 – 2015/2 - ISSN 2358-6079 
134 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

No Brasil contemporâneo, pela Lei de Execução Penal, Lei n° 7.210, 

de 11 de julho de 1984, o sistema penitenciário adota a progressividade da execução 

da pena, onde podem ser cumpridas em três espécies de regime, quais sejam, 

fechado, semiaberto e aberto. O apenado passa do regime mais severo para outro 

mais brando, não sendo admitido o chamado salto do regime fechado para o regime 

aberto. Para a progressão de regime são necessários alguns requisitos, são eles o 

bom comportamento carcerário e que tenha cumprido 1/6 (um sexto) de sua pena. 

Segundo Silva (2003, p.31): 

O nosso sistema penitenciário apresenta-se bastante complexo, no que se 
refere à estrutura física, uma vez que envolve variados modelos de unidades 
prisionais, isto é, como unidades penitenciárias e extra-penintenciarias, pois 
para cada delas deve-se verificar sua distinção, tendo o legislador definido os 
estabelecimentos do sistema, destinando cada qual a um fim. 

A prisão deveria representar um dispositivo disciplinar em que os 

apenados se veriam isolados da sociedade como forma de repensar seus atos torpes 

e ilegais. No entanto, representa uma relação de hierarquia de uns em detrimento de 

outros, onde os primeiros vigiam, reprimem, isolam, enquanto estes se submetem a 

todo tipo de tratamento desumano em consequência de sua má conduta. Nesse 

sentido, posiciona Coelho (2003): 

A nossa realidade é arcaica, os estabelecimentos prisionais, na sua grande 
maioria, representam para os reclusos um verdadeiro inferno em vida, onde 
os presos se amontoam a outros em alas (seria melhor dizer em jaulas) sujas, 
úmidas, anti-higiênicas e superlotadas, de tal forma que, em não raros 
exemplos, o preso deve dormir sentado, enquanto outros revezam em pé. 
(COELHO, 2003, p. 1). 

Na penitenciária há projetos para reduzir a pena do condenado, no 

entanto, apesar de serem importantes instrumentos para garantir dignidade ao 

apenado, ainda não é capaz de, por si só, garantir sua ressocialização, eis que de 

caráter mais social que jurídico. 

O doutrinador Capez (2014) esclarece que a fase da execução penal 

tem por intuito propiciar a exultação efetiva e concreta da aspiração punitiva, 

doravante denominada pretensão executória, constituindo etapa posterior a sentença 

judicial condenatória, transitada em julgado, pronunciada respeitando os ditames do 

devido processo legal, a qual impõe uma pena ao autor de um fato típico e ilícito. 
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Conforme Nucci, (2014) execução penal é a etapa do processo penal, 

onde são obedecidas as regras estabelecidas na sentença condenatória penal, 

impondo-se ao sentenciado as pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou 

pena de multa, que são as medidas repressivas aplicadas para refrear as condutas 

delituosas no Brasil. Entretanto, nos importa destacar a pena privativa de liberdade e 

sua figura de execução penal.  

Em relação à finalidade da execução penal Nucci (2014, p.1006) nos 

ensina que: 

Em vários dispositivos da lei 7.210/84, a começar pelo 1º, ser um objetivo 
precípuo da execução penal a reintegração social do condenado e do 
internado, apesar de serem eles retirados do convívio em comunidade por 
algum tempo, mormente no caso de início de cumprimento de pena no regime 
fechado. 

Nesse sentido posiciona a jurisprudência: 

Ementa: E M E N T A-AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA 
MINISTERIAL - REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - ART. 126, § 1º, 
INCISO I, DA LEP - IMPROVIDO. O artigo 126, da LEP contempla o princípio 
da humanização da pena, visa a reinserção social do reeducando, com sua 
recuperação e reintegração comunitária. Como em sede de execução penal 
é aplicável o princípio da legalidade estrita, bem como, a remição é um direito 
do reeducando adquirido ao longo do tempo, não há como afastar a remição 
de 2 dias pelo tempo de estudo com a imposição de requisitos não previstos 
em lei, tais como frequência escolar superior a 75% no ano letivo e 
rendimento escolar satisfatório. 

Com a sentença condenatória que motivou a aplicação de pena 

privativa de liberdade transitando em julgado, ordenará o juiz a expedição de guia de 

recolhimento determinando a unidade prisional na qual a pena será cumprida, bem 

como, delineando o regime inicial de cumprimento da pena e a quantidade da pena a 

ser cumprida, conforme leciona Capez (2014). 

De acordo com o artigo 1º, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, "a 

execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado 

e do internado”. 

No entanto, a realidade carcerária no Brasil mostra claramente a falha 

do Estado na aplicabilidade da Lei de Execução Penal. Completando, esclarece 

Mirabete (2014) que embora se reconheça o que rege na Lei de Execução Penal 

sejam louváveis e acompanhem o desenvolvimento dos estudos a respeito da matéria, 

estão longe da realidade nacional, o que a transforma em muitos aspectos, em letra 

morta, por causa do descumprimento e total desconsideração do governo tanto pela 
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ausência dos recursos materiais, como humanos necessários para a sua efetiva 

implantação. 

O condenado é possuidor de direitos, os quais devem ser invioláveis, 

pois o legislador constituinte, na elaboração da Constituição Federal de 1988, 

estabeleceu norma, prevista no Título II, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, 

Capítulo I, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, prevenindo o tratamento 

desumano e degradante. Prescreve no art. 5º, III, da nossa Constituição Federal 

estabelecendo que: “III – ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante”. 

 Nota-se que a própria Constituição Federal de 1988, chamada Carta 

Magna, considerada lei hierarquicamente superior às demais normas que regem o 

país, estabeleceu a exclusão de todo e qualquer tipo de tratamento desumano e 

degradante, porém não é isso o que a realidade carcerária do Brasil nos aponta. 

A Lei de Execução Penal demonstrou um grande avanço nas normas 

de Direito Penal, em total compatibilidade com os Direitos Humanos, garantindo aos 

detentos saúde, alfabetização, oportunidades de trabalho, recreação, assistência 

psicológica e social, religiosa e jurídica. Porém esse dever do Estado não é cumprido 

na íntegra, tornando a execução penal forma de segregação e discriminação. 

Além do exposto, a Execução Penal apresenta princípios e garantias 

constitucionais estabelecidas à aplicabilidade das regras presentes na defesa dos 

apenados. Cabe destacar que um dos princípios considerados importantes na defesa 

dos apenados é o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o princípio 

da individualização da pena, princípio do contraditório e da ampla defesa, princípio da 

legalidade e irretroatividade da lei e o princípio da publicidade. 

Em relação ao princípio dignidade humana exige que alguns direitos 

sejam efetivados e protegidos para a pessoa. São fundamentais para o pleno 

exercício da cidadania os direitos políticos, sociais e civis fundamentais como direito 

à vida, à liberdade, à igualdade de oportunidades, à saúde, à educação, à moradia, a 

um trabalho justo e a um meio ambiente sustentável. Contudo, Neto e Silva (2012, p. 

61) dão um exemplo de que, quando se constata as péssimas condições dos cárceres 

em todo país, torna-se inevitável analisar que a realidade está dissociada das linhas 

constitucionais aludidas no art. 1°, inciso III, da Constituição. 

Nesse sentido, o conceito de dignidade da pessoa humana não pode 

ser relativizado a pessoa humana, enquanto tal, não perde sua dignidade quer por 
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suas deficiências físicas, quer mesmo por seus desvios morais. Deve-se, nesse último 

caso, distinguir entre o crime e a pessoa do criminoso. O crime deve ser punido, mas 

a pessoa do criminoso deve ser tratada com respeito, até no cumprimento da pena a 

que estiver sujeito. Se o próprio criminoso deve ser tratado com respeito, quanto mais 

a vida inocente. A dignidade da pessoa humana, como princípio e como fundamento 

da República Federativa do Brasil encontra-se previsto no art. 1º, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988. Concebe a valorização da pessoa humana como sendo 

razão fundamental para a estrutura de organização do Estado e para o Direito. Assim 

entende-se que por isso, independe da qualidade e condição pessoal de cada um para 

ser considerado. 

Destarte, Feitosa (2010), descreve que se vivencia uma execução 

penal insana, pois ao passo em que é notória a superlotação carcerária, as condições 

insalubres a que são submetidos os presos, a falta de assistência à saúde nos 

estabelecimentos penais, e apenas à realização de providencias paliativa não 

realizadora de correção das distorções, associado à aplicação com todo o rigor dos 

deveres do recluso e das respectivas punições, demonstram bem esse quadro. 

Neto e Silva (2012, p. 62) consideram que o princípio da dignidade da 

pessoa humana, do qual se irradia os demais princípios para formar um todo 

principiológico, vetor de todas as atividades administrativas e judiciais, no âmbito da 

execução da pena deve ser aplicado de forma eficaz para que possa sanar ou ao 

menos minimizar as mazelas encontradas hoje dentro do cárcere. Em sede de 

Execução Penal, os autores, asseguram a importância de necessidade de se buscar 

pelos agentes nela envolvido à máxima efetividade do ditame legal da reinserção 

social, previsto no art. 1º da Lei de Execução Penal, desiderato que só será alcançado 

com o respeito do apenado como ser humano. 

Nessa linha de pensamento, Neto e Silva (2012, p. 63) asseguram 

ainda que: 

Novos paradigmas devam ser analisados. Premissas como: a) no 
cumprimento da pena não cabe mais se perquirir a gravidade do crime 
cometido, salvo no seu momento inicial para fins de individualização daquela; 
e) o apenado não é inimigo do Estado e da sociedade, antes é uma vítima do 
descaso estatal com a educação e outros direitos fundamentais básicos; é 
um começo para se realizar a execução de forma profícua.  

Ademais, para abordar os direitos do homem, no sentindo de 

assegurar seus direitos e sua liberdade como cidadão, necessita rever o principio da 
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individualização da pena. Pois, esse permite dar a cada apenado a exata medida 

punitivo pelo que fez e a possibilidade de ressocializar-se. 

O princípio da individualização da pena, prevista na Lei de Execução 

Penal n. 7.210/84 prevê que a pena deve ser individualizada no plano legal, judicial 

ou de aplicação que é consagrada no emprego do prudente arbítrio e discrição do juiz 

e de execução quando processada no período de cumprimento da pena e que 

abrange medidas judiciais e administrativas, ligadas ao regime penitenciário, à 

suspensão da pena, ao livramento condicional, de forma a evitando assim a 

padronização da sanção penal. Assim, para cada crime tem-se uma pena de 

execução em que a sanção penal deve ser adaptada ao preso. Respeitando a 

cominação legal, o juiz deve aplicar a quantidade que, no caso concreto, atenda à 

finalidade da pena, ou seja, a recuperação social do apenado.  

É esse o objetivo do art. 5º, inciso, XLVI, da Carta da Republica de 

1988. Neto e Silva (2012) asseguram que “a fase legal impõe limitações ao legislador, 

quando, por exemplo, impede que ele legisle para criar leis infraconstitucionais 

destoantes dos preceitos constitucionais”. 

A execução penal garante ao réu o direito ao contraditório e também 

da ampla defesa, como reza o art. 5°, LV da CF/88.  O contraditório, portanto, junto 

ao princípio da ampla defesa, institui-se como a pedra fundamental de todo processo 

e, particularmente, do processo penal. E assim é porque, como cláusula de garantia 

instituída para a proteção do cidadão diante do aparato persecutório penal, encontra-

se solidamente encastelado no interesse público da realização de um processo justo 

e equitativo, único caminho para a imposição da sanção de natureza penal. 

O princípio da legalidade estabelece garantia constitucional, não 

decorre apenas do devido processo legal, mas tem fonte autônoma conforme art. 5°, 

II da CF/88 que estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. Do princípio da legalidade decorre o princípio 

da irretroatividade da lei, no intuito de garantir efetividade a garantia da legalidade dos 

meios executivos, trata-se de segurança jurídica, firmando então que não existe pena 

sem lei anterior que o defina.  

Ainda, conforme estabelecido no art. 93, IX da CF/88 a execução 

penal é pública, sendo restringida apenas em hipóteses excepcionais. A CF/88 no 

artigo 93 estampa que os atos judiciais que tiverem conteúdo decisório no processo 

de execução penal devem ser fundamentados, sob pena de nulidade. Isso na verdade 
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é uma garantia ao cidadão propiciando-lhe segurança jurídica e protegendo-o de 

arbitrariedades. 

A execução penal brasileira, segundo Mirabete (2014) prevalecer-se 

de um sistema de aplicação da pena chamado modelo ressocializador, este adota a 

natureza social do problema criminal, com o objetivo de dirimir os resultados negativos 

e danosos advindos do cumprimento da pena e da execução, propondo-se interferir 

de forma positiva no condenado tentando livrá-lo de traumas e distúrbios recorrendo 

para a aplicação da pena de forma correta, e por fim tentando reinseri-lo ao convívio 

social. No entanto, é notório que a ressocialização, teoricamente, constitui o instituto 

capaz de tornar o sujeito preso capaz de viver harmoniosamente no ambiente social, 

de forma que o sua conduta seja condizente com o comportamento socialmente 

aceito. Apresentaria aquela, a finalidade de reverter os atos criminosos e nocivos 

cometidos pelos condenados contra a sociedade e bens juridicamente tutelados em 

atitudes úteis e de acordo com os ditames e normas jurídicas e sociais. 

Na realidade, infelizmente, o ideal ressocializador é considerado 

como uma falácia, uma fraude para a maioria das pessoas e uma utopia, apenas um 

discurso ou declaração ideológica para aqueles que esperam que todo ser humano 

tem direito à dignidade e respeito, isto é, até os que cometeram delitos. Os presídios 

brasileiros encontram-se num estado preocupante onde faltam muitas vezes as 

condições mínimas indispensáveis para se tratar da recuperação desses sujeitos. 

Desta forma, segundo Teixeira, et al. (2012) a situação nas instituições prisionais é 

cada vez pior e a falta de políticas e ações que tenham por finalidade melhorar tal 

situação são determinantes para agravar o problema e trazer a desordem para mais 

próximo do cidadão. 

Comumente os apenados ficam à mercê do próprio destino e dos 

agentes e guardas penitenciários que são, em regra, mal remunerados, em condições 

precárias de trabalho e não sendo difícil estarem submetidos às ameaças de 

organizações criminosas. Desse modo, habitam em local imoderado, ou que segue às 

regras internas, existindo uma espécie de “justiça interna”, sem a subordinação à lei 

e aos princípios penais e processuais penais atinentes à execução da pena, sendo 

expostos a castigos distintos. Segundo Teixeira, et al. (2012): 

Uma das implicações mais aparentes da realidade nas prisões, ou seja; da 
pena aplicada de forma cruel é a reincidência, que se manifesta como um dos 
principais indicadores da falha de qualquer sistema de atendimento jurídico-
social, porque, por meio dela, será possível compreender que as pessoas 
ingressam nas instituições por apresentarem certas carências, que vão desde 
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a falta de moradia digna, da deficiência na escolaridade, falta de qualificação 
profissional ou de caráter e personalidade, e que, independente do tempo que 
tenham passado sob os cuidados das instituições, ao saírem exibem as 
mesmas deficiências que acarretaram sua entrada no sistema.  

 

Magnabosco (2010), afirma que em relação à violência cometida 

pelos presos, pode-se assegurar que, em razão das celas serem compartilhadas por 

muitos condenados, os estupros e demais violências acontecerão sempre na 

presença de terceiros, sendo que os presos mais moços são as maiores vítimas. 

Tentam opor-se inicialmente, mas acabarão cedendo por medo do que lhes poderá 

acontecer. Não são raros os casos em que o preso será abusado por todos os demais 

presos que dividem com ele a cela. Tais situações absurdas e deprimentes muitas 

vezes se reproduzem com a anuência dos próprios guardas, ou agentes penitenciários 

em troca de propinas.  A vigilância com os presos julgados violentos e perigosos, e 

repressão de situações abusivas por partes dos agentes penitenciários e das 

violências causadas e sofridas por presos são formas de tutelar a dignidade humana 

e aplicar a pena privativa de liberdade com justiça. 

Em decorrência de tais fatores, Capez (2014) afirma que se faz 

imprescindível a adoção de medidas que visem amenizar a crise no sistema 

carcerário, oportunizando a recuperação e reinserção social do condenado. Tais 

medidas poderão ser chamadas Políticas Públicas que busquem a conservação da 

vida e da saúde do encarcerado nas modalidades de alimentação, assistência médica, 

educação física, oportunidade de trabalho, realização de atividades 

profissionalizantes objetivando à inclusão social e afastar a ação corruptora das 

prisões, além de influenciar de forma positiva a respeito da personalidade do 

encarcerado para recuperá-lo. Por meio do ensino, ou seja; através da Educação, 

qualificação profissional e atuação de entidades como a família, a comunidade e a 

sociedade, que são instrumentos hábeis a inserir o sujeito encarcerado à sociedade, 

o apenado tem chance de reeducação e reinserção na sociedade. Além da adoção de 

Políticas Públicas voltadas para a ressocialização do apenado, bem como ações de 

inclusão social, convém destacar a relevância da assistência ao encarcerado. 

O artigo 10 da LEP descreve que a assistência ao preso é dever do 

Estado, devendo este prevenir o crime e orientar o retorno do preso à convivência em 

sociedade. A assistência ao preso deve ser compreendida de forma extensa, de modo 

a abarcar a assistência material que incide no fornecimento de alimentação 
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apropriada, vestuário e instalações higiênicas; a assistência à Saúde que inclui 

atendimento médico, farmacêutico e odontológico; a assistência jurídica que é 

proposta aos encarcerados que não possuem condições financeiras de contratar 

advogado e arcar com qualquer gasto ou custas, sendo o Estado obrigado a prestar 

tal serviço de forma integral e gratuita; a assistência educacional visando promover o 

regresso à sociedade, que é um direito garantido pela CF e compreende o ensino de 

1º grau, e é facultado o ensino profissional, além de cursos, etc.; a assistência social 

deverá ser oferecida pelo serviço social penitenciário, podendo ser auxiliado por 

entidades particulares.  

Os deveres de Assistente Social estão basicamente contidos no art. 

23 da LEP, compreendendo:  

Art. 23 [...] I - conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; 
II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as 
dificuldades enfrentados pelo assistido; 
III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas 
temporárias; 
IV - promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; 
V - promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, 
e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; 
VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência 
Social e do seguro por acidente de trabalho; 
VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado 
e da vítima. 

 

Contudo, Capez (2014) afirma que esse rol não é taxativo, devendo 

os deveres de Assistência Social serem vistos de forma integral e extensa; finalmente, 

cite-se além disso a assistência religiosa em atendimento às necessidades do 

apenado, não sendo imperativo a nenhum encarcerado professar qualquer religião, 

pois a finalidade de tal assistência é outorgar a liberdade de culto e crença assegurado 

pela nossa Constituição. 

No entanto, convém confirmar a importância das Políticas Públicas de 

inclusão e assistência social, assim como a assistência integral que deve ser oferecida 

ao encarcerado, pois com a consolidação de tais medidas o processo de 

ressocialização seria bastante facilitado durante o cumprimento da pena, favorecendo 

não só o apenado, como também toda a sociedade, por que, sem dúvidas, os índices 

de criminalidade e acréscimo populacional carcerário diminuiriam de forma 

significativa. 
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CONCLUSÃO 

Perante a realidade exposta nesse artigo e considerando as 

dificuldades encontradas para a realização desta tarefa, é possível a compreensão de 

que o sistema penitenciário brasileiro carece de uma reestruturação voltada 

imediatamente para a humanização. Concluiu-se, com a pesquisa, que as instituições 

existem para garantir a ordem social na sociedade e, que o Estado, como garantidor 

de direitos fundamentais deve garantir tal ordem, decorrendo pela assistência ao 

preso e ao internado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência 

em sociedade conforme expresso no art. 10 da Lei de Execução Penal. 

É possível construir um sistema prisional eficaz e que produza 

resultados efetivos, através da reforma e aplicação de uma legislação atualizada e de 

acordo com a realidade associada a investimentos necessários na melhoria das 

estruturas e instalações prisionais, voltadas para reeducação e ressocialização, onde 

exista um planejamento para a melhoria dos condenados, como oferecer serviços 

básicos que garantam a dignidade humana como: educação, saúde, lazer, trabalho e 

respeito. 

É importante ressaltar a questão das Penas Alternativas que podem 

ser uma opção para a melhoria do sistema prisional no Brasil no sentido de não gerar 

mais especialistas do crime. Se for realizado um estudo aprofundado sobre o tema, 

com boa vontade e bom senso, amparado pela legislação, será, sem dúvida, uma 

excelente oportunidade que o Estado terá para vencer a superlotação e condições 

precárias de estabelecimentos prisionais e, com isso, ter uma metodologia de punição 

mais adequada e eficaz à realidade de cada crime, dando a cada condenado o 

tratamento de acordo com o delito cometido. 

Dentro da atual conjuntura dos ambientes carcerários, o remédio para 

manter a ordem social seria a implementação de políticas públicas voltadas para a 

formação profissional e intelectual com perspectiva de ressocialização e posterior 

reintegração do apenado dos regimes fechado e semiaberto à sociedade, bem como, 

a sensibilização de órgãos públicos e da sociedade civil sobre a importância de sua 

participação nesse processo. Torna-se, então, responsabilidade do Estado criar 

condições para que iniciativas públicas e privadas possam atender, de maneira 

satisfatória e sustentável, às necessidades sociais. Esta é uma tendência mundial, 

que no Brasil, é seguida na busca de caminhos alternativos para o desenvolvimento 

de políticas sociais consonantes com a realidade que se impõe. 
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O livro “Geografia e Percepção: uma interpretação introdutória a partir 

da fenomenologia de Merleau-Ponty”, de Marquessuel Dantas de Souza, consiste em 

uma publicação que surge com a proposta de “discutir como um todo a influência da 

Filosofia na Geografia, em especial a Fenomenologia” (p.13). Para tal o autor propõe 

analisar a influência do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, principalmente com a 

obra “Fenomenologia da Percepção” nas teses de doutorado de Amélia Regina Batista 

Nogueira (UFAM), de Samarone Carvalho Marinho (USP) e de Ulisses da Silva 

Fernandes (UFF). A presente obra é dividida em cinco capítulos que o presente texto 

propõe resenhar e comentar. 

O autor introduz o assunto ao explicar que pouco se tem estudado no 

que se refere a influência de Merleau-Ponty nos estudos geográficos. A relação da 

Filosofia com a Geografia e vice-versa é o ponto principal que instiga o leitor a 

continuar a leitura do texto. De acordo com Souza a “Geografia necessita da Filosofia, 

do mesmo modo que esta última necessita da Geografia” (p.14) fato apresentado e 

reafirmado ao longo de todo o texto. 
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O texto descreve parte da biografia de Merleau-Ponty e a relação 

deste com Sartre. O autor considera desafiadora a filosofia Merleau-Pontyana, que 

iniciou-se em 1938. E explica que Merleau-Ponty foi criador de uma filosofia 

denominada como interrogativa, que “buscava questões novas que a metafísica não 

buscava no seio de suas discussões [...] [o que] levou-o a interrogar por várias vias 

possíveis do conhecimento a realidade” (p.23). 

Merleau-Ponty utilizou de diferentes formas de linguagem para 

expressar seus pensamentos filosóficos. Neste livro as principais formas de expressão 

discutidas são “o papel do corpo e da percepção e da experiência no espaço de 

existência” (p.17), por estas estarem presentes nas teses estudadas por Souza. As 

obras publicadas pelo filósofo são “A estrutura do comportamento - 1942” e em 

seguida “Fenomenologia da Percepção - 1945”, juntas estas dão a ideia de corpo 

como estrutura. Nesta segunda Merleau-Ponty faz um aprofundamento sobre a 

relação de comportamento, corpo e forma. 

Souza após uma apresentação de Merleau-Ponty e sua trajetória trás 

à tona o pensamento Merleau-Pontyano acerca do que é a percepção à partir do 

corpo. A percepção é entendida por Souza como uma “porta de entrada - e de saída 

- para o mundo exterior” (p.27), desse modo todo conhecimento obtido estaria ligado 

à percepção, e esta por sua vez só existe por meio do corpo. Sendo assim, o corpo e 

a percepção estão interligados. 

O autor chama a atenção ainda, para que não se confunda percepção 

com representação. Para isso apóia-se em Schopenhauer (2001) e explica que o 

mesmo concebe o mundo como representação, mas que esta última está fora da 

leitura Merleau-Pontyana. Da mesma forma, a percepção difere-se de um conjunto de 

recordações. E atem-se ao corpo, a percepção e as experiências do mundo vivido. 

Souza por meio de citação de Merleau-Ponty explica “meu corpo tem seu mundo ou 

compreende seu mundo sem precisar passar por ‘representações’, sem subordinar-

se a função ‘simbólica’ ou ‘objetivamente’” (MERLEAU-PONTY, 2006a, p.195 apud 

SOUZA, 2012, p.42).  

Souza, parafraseando Merleau-Ponty, explica que o corpo é, portanto, 

um “veículo do ser no mundo”, desse modo, só há espaço se houver o corpo. Assim 

como só há experiência corporal se houver a vivência do indivíduo, o que demanda 

também tempo. Com essa reflexão Souza conclui o capítulo 1 do livro. Em seguida, 

discutimos o conteúdo do segundo, terceiro e quarto capítulo no qual o autor faz uma 
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apresentação de como a obra de Merleau-Ponty aparece nas teses que ele propôs 

analisar. 

A tese de doutorado, defendida em 2001, “Percepção e 

Representação Gráfica: a ‘Geograficidade’ nos Mapas Mentais dos Comandantes no 

Amazonas” de Amélia Regina Batista Nogueira, é a primeira, de um conjunto de três, 

escolhida pelo autor para analise devido sua relação com a influência Merleau-

Pontyana. Souza faz uma leitura detalhada de como Nogueira discute a 

fenomenologia de Merleau-Ponty.  

O autor descreve que Nogueira (2011) inicia com um estudo sobre a 

categoria lugar a partir de uma perspectiva fenomenológica. De acordo com o autor a 

geografia de Nogueira segue “na perspectiva da fenomenologia de Merleau-Ponty, de 

tal modo a explicar direta ou indiretamente a ideia de pertencimento e identidade local 

por aqueles que vivem em determinado lugar” p.49. 

A tese analisada por Souza segue com uma leitura da percepção, 

onde Nogueira (2011) escreve sobre experiência vivida e a relaciona com os 

comandantes das embarcações do Amazonas. De acordo com Souza é a partir da 

ideia de percepção que a autora reflete sobre mapas mentais e explica como estes 

ajudam a compreender a percepção dos comandantes amazonenses quanto ao seu 

espaço de vivência, como rotas e práticas diárias. 

Souza apresenta a relevância da obra de Nogueira (2001) e concorda 

com a pesquisadora ao citar um trecho de sua tese na qual esta afirma que as 

“pesquisas na Geografia perdem muito em não começar a estudar os lugares ou suas 

áreas de pesquisas a partir dos que pensam sobre seus habitantes” (NOGUEIRA, 

2001, p.161 apud SOUZA, 2012, p.63). 

No capítulo 3, Souza analisa a tese de Samarone Carvalho Marinho, 

intitulada “Um homem, um lugar: geografia da vida e perspectiva ontológica” (2010). 

Souza explica que esta investigação está pautada na relação Geografia e Literatura, 

e tem na fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty sua base para as reflexões e 

ideias defendidas. Um ponto comum, identificado por Souza durante a análise das 

teses, é o fato dos autores iniciarem suas discussões a partir da geograficidade de 

Eric Dardel. 

Souza explica que a partir da concepção de geograficidade Marinho 

(2010) expõe o espaço de existência, pautado em Merleau-Ponty. Este espaço 

“permite ao homem desenvolver suas habilidades cognitivas na existência histórico-
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geográfica” p.66. Marinho (2010) justifica que a importância da poesia no mundo da 

existência está diretamente ligada a relação existente entre o corpo do poeta e o 

poema, para ele ambos se completam. 

Souza (2012) explica que Marinho (2010) faz uma análise da obra 

“Poema Sujo” escrito por Ferreira Gullar. É baseado neste que Marinho (2010) faz 

uma leitura sobre corporeidade e espaço de existência. De acordo com Souza (2012, 

p.75) “É através do corpo que o homem é no espaço-tempo histórico-geográfico”. 

No desenvolvimento deste capítulo Souza (2012) explica a relação da 

vida do poeta Ferreira Gullar e seu poema. São as experiências vividas pelo poeta, o 

exílio, enfim todas as relações espaciais, que fundamentaram as linhas escritas, a 

construção do “Poema Sujo”. A existência é espacial, tudo que o ser humano vive é 

espacial, contudo, parafraseando Merleau-Ponty, “tocar não é ver”. “O que nunca vi e 

jamais experienciei para mim não existe” (SOUZA, 2012, p.85). 

No capítulo 4 Souza analisa a tese de Ulisses da Silva Fernandes, 

intitulada como “Paisagem: uma prosa do mundo em Merleau-Ponty”, defendida em 

2009. Esta última tese estudada divide-se em uma discussão sobre a noção do 

conceito de natureza, a relação da paisagem com a estética, uma leitura da paisagem 

por meio do olhar, e como esta entendida na dimensão subjetiva.  

De acordo com Souza, Fernandes (2009) aborda a relação do homem 

com o espaço de existência apresentado por Merleau-Ponty. Souza (2012, p.94) 

explica que “a geografia da vida no espaço de existência se faz perceber sob uma 

perspectiva do olhar”. É nesta vertente que Fernandes (2009) reflete sobre a forma de 

olhar, ler e interpretar a paisagem. 

São abordados ainda sobre a paisagem, elementos relacionados a 

sua totalidade, uma discussão sobre a geograficidade e sua ligação ao estudo e a 

interpretação da paisagem. Além disso, da mesma forma que nos capítulos anteriores, 

a questão da percepção também aparece na tese de Fernandes (2009), o que reafirma 

a possibilidade de utilização dos diálogos de Merleau-Ponty na abordagem geográfica. 

No último capítulo deste livro Souza escreve um “pequeno esboço” 

sobre a noção de espaço em Merleau-Ponty. O espaço para o filósofo é considerado 

lugar no qual se tem experiências vividas. Nesta parte do livro Souza explica as três 

maneiras que Merleau-Ponty percebe o espaço e como estas podem ser 

compreendidas dentro dos estudos geográficos. De acordo com Souza (2012, p.108) 
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o filósofo “nos direciona para uma abordagem do espaço onde há um confronto entre 

nós mesmo com o espaço como ‘ser’ já constituído”. 

O presente livro é concluído com a afirmação de que a obra de 

Merleau-Ponty constitui em um desafiador manual de ontologia, que tem contribuído 

de forma singular para a construção do que Souza chama de “Um Novo Momento da 

Geografia Brasileira”. O autor encerra com a certeza de que esta obra não tem a 

pretensão de esgotar o assunto, mas realizar uma introdução à discussão da temática. 

Para a construção desta obra o autor retoma leituras tanto de 

Merleau-Ponty e das teses propostas quanto de outros autores que refletem sobre a 

temática como Tuan (1983) na discussão de lugar, Dadel (2011) sobre geograficidade, 

Relph (1979) e Santos (2008 e 2009) sobre espaço geográfico, entre outros. E, utiliza 

de várias citações para completar, contextualizar, sua linha de pensamento ao longo 

do texto. 

De modo geral, o autor sublinha e chama a atenção dos leitores para 

a discussão da fenomenologia de Merleau-Ponty na Geografia brasileira. O autor é 

Graduado em Licenciatura em Geografia pelas Faculdades Integradas Tereza Martin 

(FATEMA), com ênfase em Geografia Humana, e participa do grupo de pesquisa 

Geografia, Literatura e Arte (GEOLITERART/DG) da Universidade de São Paulo. Seu 

Trabalho de Conclusão de Curso, orientado pelo Prof Ms Alexandre Claro Mendes, 

deu origem a presente obra resenhada.  O autor demonstra domínio ao fazer suas 

reflexões sobre a fenomenologia de Merleau-Ponty. 

Para concluir, esta publicação consiste em uma obra introdutória que 

desperta no leitor interesse em aprofundar os estudos sobre o assunto. É indicada 

para estudantes, professores, pesquisadores e profissionais das ciências humanas. 
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