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A capa deste número faz menção aos 500 anos da Reforma Protestante, 

movimento reformista cristão culminado no início do século XVI por Marti-

nho Lutero.   

Mais do que 500 anos de rompimento da unidade cristã no Ocidente e o 

início da liberdade convencional, o processo reformista iniciado por Marti-

nho Lutero na região do Sacro Império Romano Germânico, atual região da 

Alemanha, retratado na obra Life of Martin Luther and the heroes of the 
Reformation, 1874, simbolizou, nas palavras do Professor Danilo Marcon-

des, “a valorização da consciência individual, como dotada de autonomia 

e de uma autoridade que toma o lugar da Igreja e da tradição, por ser mais 

autêntica” (MARCONDES, 2001, p. 148). Tal variável, que se apresenta 

expressa no trecho do discurso do Reformador diante da Dieta de Worms, 

em 1521, pode ser considerada fundante para a futura discussão da liber-

dade de expressão e de pensamento, que culmina com o espírito de diver-

sidade de ideias, marcante em nosso tempo.

A ASA-Palavra, como revista acadêmica, é fruto desse processo de longa 

duração e partilha desse espírito, propiciando ao leitor percebê-lo em suas 

páginas ao apresentar artigos de áreas e temas diversos, fomentando, 

assim, o debate entre pares, autores e leitores.   
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Apresentação
O cientista, e todo que aquele que se debruça na busca do conhecimento, atravessa territórios A 

capa deste número faz menção aos 500 anos da Reforma Protestante, movimento reformista cristão 

culminado no início do século XVI por Martinho Lutero.   

Mais do que 500 anos de rompimento da unidade cristã no Ocidente e o início da liberdade con-

vencional, o processo reformista iniciado por Martinho Lutero na região do Sacro Império Romano 

Germânico, atual região da Alemanha, retratado na obra Life of Martin Luther and the heroes of 

the Reformation, 1874, simbolizou, nas palavras do Professor Danilo Marcondes, “a valorização da 

consciência individual, como dotada de autonomia e de uma autoridade que toma o lugar da Igreja 

e da tradição, por ser mais autêntica” (MARCONDES, 2001, p. 148). Tal variável, que se apresenta 

expressa no trecho do discurso do Reformador diante da Dieta de Worms, em 1521, pode ser consi-

derada fundante para a futura discussão da liberdade de expressão e de pensamento, que culmina 

com o espírito de diversidade de ideias, marcante em nosso tempo.

A ASA-Palavra, como revista acadêmica, é fruto desse processo de longa duração e partilha desse 

espírito, propiciando ao leitor percebê-lo em suas páginas ao apresentar artigos de áreas e temas 

diversos, fomentando, assim, o debate entre pares, autores e leitores.   

Boas leitura e boas reflexões

 

Huener Silva Gonçalves 

Sofia Martins Moreira Lopes





Epígrafe

“Vossa Majestade Imperial e Vossas Excelências exigem uma 

resposta simples. Aqui está ela simples e sem adornos. A menos 

que eu seja convencido de estar errado pelo testemunho das 

Escrituras ou (pois não confio na autoridade sem sustentação 

do papa e dos concílios, uma vez que é óbvio que em muitas 

ocasiões eles erraram e se contradisseram) por um raciocínio 

manifesto eu seja condenado pelas Escrituras a que faço meu 

apelo, e minha consciência se tome cativa da palavra de Deus, 

eu não posso retratar-me e não me retratarei acerca de nada, 

já que agir contra a própria consciência não é seguro para nós, 

nem depende de nós. Isto é o que sustento. Não posso fazê-lo 

de outra forma. Que Deus me ajude. Amém.”

(Lutero diante da Dieta de Worms, citado em Documents of the 

Christian Church, p. 285, apud MARCONDES, Danilo. Iniciação à 

história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar , 2001, p. 148)
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500 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE -   
CASTElO FORTE é O NOSSO DEuS

                                                                                         

Rafael Tallarico1 

                       Carla Pessanha Loque2

RESUMO: A manifestação de Deus na História ocorre sempre através dos seus eleitos. Deus é um, em Espirito e 

Verdade, e a sua escolha de um povo, no Antigo Testamento, caminhou com a universalização do conceito de 

pessoa através do cristianismo.  Após a Queda de Roma, em 476DC, o cristianismo tornou-se a religião oficial 

do Ocidente.  A Reforma Protestante foi o marco fundamental de afirmação da liberdade cristã na História, 

com predomínio principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos da América do Norte. Na Atualidade possui 

adeptos praticamente em todo o mundo. Chega aos seus 500 anos como uma realidade da condição humana 

em nível religioso e espiritual, com a característica da Tolerância e do Perdão.

PALAVRAS-CHAVE: Deus, Escrituras Sagradas, Condição Humana, Religião  e Protestantismo.

Quando Deus mandou que Abraão saísse de sua terra natal e fosse para uma terra na qual ¨mana 

leite e mel¨, a direção Divina teve o objetivo de eleger um povo que fosse a expressão do Plano Maior para a 

redenção da humanidade ao longo da História.  

Abandonando os antigos hábitos orientais do paganismo, Abraão tornou-se ¨o pai de uma grande 

nação¨, que veio a ser Israel, cuja religião caracterizou-se, muito originalmente, pelo monoteísmo, ou seja, a 

crença em um único Deus. 

Como narrado no livro de Genesis, à partir do capítulo 42, em razão da escassez de alimentos em 

Canaã, Jacó e seus filhos desceram para o Egito, país no qual José, filho de Jacó, era governador. A infante 

nação israelita estabeleceu-se no Egito.

Os reis egípcios, conhecidos como faraós, após a morte de José, escravizaram o povo israelita por 400 

anos.  O povo de Deus suplicava por um Libertador. 

Passados os referidos 400 anos, Deus levantou Moisés, para tirar o povo de Israel do Egito e leva-los 

uma vez mais para a ¨Terra Prometida¨.  Após muita resistência, como narrado no livro do Êxodo, o faraó dei-

xou seguir o povo. Foram 40 anos no deserto, para profunda doutrinação e abandono de costumes e práticas 

do mundo egípcio.  

Moisés foi o primeiro juiz e legislador da nação israelita.  Deus ensinou ao povo de Israel os ¨Dez 

Mandamentos¨.  São princípios basilares da ordem social em toda a face da Terra.  

1 O autor é bacharel pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É Mestre em Direito e Justiça pela Universidade Federal de Mi-
nas Gerais. É Professor de Direito Internacional Público, Direito Econômico, Hermenêutica Jurídica; Direito Empresarial e Sociologia Jurídica 
das Faculdades ASA de Brumadinho/MG e de Sabará/MG.

2 A autora é bacharel em Direito pela Faculdade Milton Campos. É Especialista em Direitos Humanos pelo Instituto Erik Carsten da Univer-
sidade de Helsink, Finlândia, Especialista em Direito Internacional Penal pelo Instituto de Altos Estudos de Direito Penal de Siracusa(Itália). 
Mestre em Direito Internacional Penal pela Universidade de Granada, na Espanha. É Funcionária da Organização das Nações Unidas (ONU).
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Os ¨Dez Mandamentos¨ constituem os princípios fundamentais das nações civilizadas, em sua ex-

pressão judaico-cristã.  

O povo de Israel, depois de 40 anos no deserto, retornou à Canaã.  Josué terminou o trabalho iniciado 

por Moisés. Chegaram a terra que ¨mana leite e mel¨. 

No meio das nações pagãs que habitavam o Crescente Fértil, o povo de Israel estabeleceu-se, sendo 

governados inicialmente por juízes, como Sansão, Débora e Samuel, sempre guiados pelos ¨Dez Mandamen-

tos¨ e por toda legislação da Torá.  

O primeiro rei de Israel foi Saul.  Ele foi ungido rei pela vontade do povo que queria um governante igual 

aos das demais nações.  ¨Queremos um rei de carne e osso, como as demais nações¨, disse o povo a Samuel. 

O reinado de Saul, em que pese ter unificado as tribos em volta do poder real, esfacelou –se pela 

falta de temor e obediência deste rei às ordens Divinas.  Samuel procurou Saul e lhe advertiu que Deus havia 

lhe retirado o Reino de Israel.  Saul terminou seu reinado se lançando sobre a espada no Monte de Gilboa.

Davi foi ungido rei no lugar de Saul.  O ¨homem segundo o coração de Deus¨.

Durante o reinado de Davi, o povo de Israel desfrutou de um poder antes nunca visto e de muita 

prosperidade.  No âmbito militar e econômico, Israel tornou-se a nação mais forte da Terra.  

O rei Davi soube conciliar a esfera política de Israel com o intenso fervor religioso, de gratidão e busca 

para com Deus. O judaísmo encontra-se plenamente alicerçado, em nível humano e político, na Lei Mosaica.  

A adoração de Davi para com Deus encontra-se presente no livro dos Salmos.    

¨Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo; estás vestido 

de glória e de majestade. 

2 Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende o céus como uma cortina.

3 Poe nas águas os vigamentos das usa câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as 

asas do vento.

4 Faz do ventos seus mensageiros, dos seus ministros, um fogo abrasador.

5 Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum.

6 Tu a cobriste com o abismo, como com uma veste; as águas estavam sobre os montes;

7 à tua repreensão, fugiram; à voz do teu trovão, se apressaram.

8 Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste.

9 Limite lhes traçaste, que nao ultrapassarão, para que nao tomem mais a cobrir a terra.

10 Tu, que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes.¨ (Salmo 104: 1-10)

 Após o reinado de Davi, ele foi sucedido por Salomão, o homem mais sábio e rico que já habitou na 

Terra.  Israel era o maior reino do mundo e era guiado espiritualmente pela religião judaica.  O Templo em 

Jerusalém era a expressão maior da convicção do povo de Israel na crença no único Deus e na esperança da 

chegada do Messias.  

No período do Velho Testamento ocorreu o estabelecimento e fortalecimento do judaísmo como re-

ligião de uma nação, assentada ela no monoteísmo.  Ao contrário das demais nações do mundo, que eram 
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pagãs, os israelitas tinham o único Deus que lhes governava a vida particular e as decisões políticas, através 

da boca dos profetas.

Com o surgimento do Ocidente na Grécia, e depois em Roma, as leis, primeiros nestes países, e 

depois de todo o hemisfério, caminharam para o reconhecimento da igualdade e da liberdade de todos.  O 

cristianismo foi o momento de universalização do conceito de pessoa e da afirmação, mais uma vez, da exis-

tência do único Deus. 

O cristianismo nasceu na Judéia, ou seja, na antiga Israel, anteriormente à Diáspora ocorrida em 70DC.

O nascimento de Cristo é o marco inicial e fundamental do calendário Ocidental.  O Verbo de Deus 

que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade.

Cristo é o último Adão, ou seja, o cristianismo é o estágio religioso mais avançado e último da 

espécie humana.  

¨Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo¨.  

(1 Coríntios:15, verso 22)

Cristo teve os seus discípulos e apóstolos, Ele os incumbiu da tarefa de levarem o Evangelho a todos 

os cantos da Terra.   Esta foi a ordem que Cristo passou quando de sua Assunção aos céus, após a Ressureição.  

A Mensagem da Cruz foi o maior ensinamento de vida para a humanidade.  O cristianismo sucede o 

judaísmo, centrado no Único Deus, mas não através da Lei Mosaica, mas sim da doutrina do amor.  Essa foi a 

maior pregação de Cristo para a humanidade.   

¨1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o 
metal que soa ou como o sino que tine.

2 E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e 
ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, 
nada seria.

3 E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregas-
se o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.

4 O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não 
se ensoberbece.

5 Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal;

6 Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;

7 Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.

8 O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; 
havendo ciência, desaparecerá;

9 Porque, em parte, conhecemos, e em parte profetizamos;

10 Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado.

11 Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, 
mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.

12 Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face; agora conheço 

em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido.



14

13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o 

amor.¨ (1 Coríntios 13)

O Cristianismo surge como a religião da Tolerância. O próprio filósofo Voltaire classifica o Cristianismo 

como a religião que tem em sua essência a Tolerância para com as diferenças.   A Salvação não é apenas para 

o hebreu, mas para os gentios também.  Há uma universalização do pensamento religioso, com base no amor 

e na caridade. 

O Cristianismo tornou-se a religião oficial de Roma.  

O Império Romano que outrora combatia e perseguia os cristãos, passa a ser regido e direcionado 

pela autoridade política e espiritual que se dizia alicerçada na vontade Divina.  Mas tudo era política.

Com a queda de Roma em 476DC, os bárbaros assumem a posição de poder da antiga civilização 

romana, inclusive incorporando os costumes de Roma, que eram superiores aos seus.  Os césares tornaram-

-se papas.

Como assevera Hegel, a Idade Média foi um período no qual o espirito era estranho a si mesmo.  

Hegel entendeu que todo o desenvolvimento da Grécia e Roma, da antiguidade clássica, foi sucedida pela 

doutrina medieval, na sua versão patrística e tomista.  Todavia, a condição humana passou a ser dirigida 

por uma vontade estranha à própria essência do ser humano.  Neste momento da História manifestou-se no 

Direito Canônico. 

A Idade Média colocou a condição humana em confronto com si mesma, através dos métodos inquisi-

toriais, que traduziam apenas a vontade da elite dominante na época.  Os papas eram os grandes detentores 

do poder político e econômico, e a igreja católica era a instituição mais rica de toda a Europa.  

A igreja católica chegou a possuir dois terços das terras da Europa.  

O feudalismo tinha como único resquício de racionalidade do período romano, a figura do senhor 

feudal, que com as devidas proporções, substituiu o papel outrora exercido pelas autoridades de Roma.

O senhor feudal protegia, dava trabalho, alimentação e moradia para os servos e vassalos dentro das 

muralhas.  Fora das muralhas havia apenas o espanto e terror da inquisição. Era uma vida guiada pelo medo.

Em 1382 o inglês John Wycliffe foi o primeiro a desafiar e por em questionamento a exclusividade da 

igreja católica no que diz respeito ao monopólio das traduções das escrituras sagradas e de seus respectivos ri-

tos. Questionava também a venda das indulgências, e até mesmo as formas de culto praticadas pelo catolicismo. 

Lutero foi um monge que nasceu na Alemanha.  

Lutero, em que pese ter-se formado padre, não concordava com os ritos das autoridades católicas, 

pois para este religioso o que deveria valer era a sinceridade e o arrependimento perante Deus.  

A criação da imprensa foi largamente utilizada por Lutero para a divulgação de suas ideais. Nas 95 

teses ele defendia claramente um novo posicionamento das autoridades religiosas para com os cristãos e uma 

maior liberdade para se professar a fé. 
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Autoridades políticas da Europa estavam muito incomodadas com a constante interferência do papa 

nos assuntos internos dos seus países.   Queriam maior liberdade para o tratamento dos assuntos políticos, 

sem tutela alguma da igreja.

Alguns príncipes europeus aderiram às ideias de Lutero.  

No pensamento filosófico de Hegel, depreende-se que o espirito, ao longo da História, sempre buscou 

conhecer a si mesmo. Mais importante do que ser livre é conhecer da própria liberdade. O homem, ser racio-

nal, ao longo de toda História, lutou e luta para ser livre.

A Reforma Protestante foi o momento no qual o homem buscou o reconhecimento de sua liberdade 

através da religião, como a maior independência para compreender o caminho que leva à Deus.

João Calvino foi outro reformador.  Nasceu na França e teve uma postura menos formalista do que 

Lutero.  Seu pensamento teve ampla aceitação no Norte da Europa.  

As 95 teses de Lutero, que foram o marco inicial da Reforma Protestante, representaram uma ruptura 

com o catolicismo,  e não sua reforma.  

Alguns pensadores entendem que a Reforma Protestante obrigou as autoridades católicas a moder-

nizarem-se em alguns aspectos.  

Lutero foi declarado herege em 1521, por ordem do imperador Carlos V. Não foi fácil a assimilação do 

protestantismo, no que diz respeito à sua aceitação como doutrina religiosa, pelo catolicismo. Mas a obra de 

Lutero deu seus frutos.

¨1. Ein’ feste Burg ist unser Gott, 

Ein’ gute Wehr und Waffen; 

Er hilft uns frei aus aller Not, 

Die uns jetzt hat betroffen. 

Der alt’ böse Feind, 

Mit Ernst er’s jetzt meint, 

Groß’ Macht und viel List 

Sein’ grausam’ Rüstung ist, 

Auf Erd’ ist nicht seins Gleichen.

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär’ 

Und wollt’ uns gar verschlingen, 

So fürchten wir uns nicht so sehr, 

Es soll uns doch gelingen. 

Der Fürst dieser Welt, 

Wie sau’r er sich stellt, 

Tut er uns doch nicht, 

Das macht, er ist gericht’t, 

Ein Wörtlein kann ihn fällen.

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, 

Wir sind gar bald verloren; 

Es streit’t für uns der rechte Mann, 

Den Gott hat selbst erkoren. 

Fragst du, wer der ist? 

Er heißt Jesus Christ, 

Der Herr Zebaoth, 

Und ist kein andrer Gott, 

Das Feld muss er behalten.

4. Das Wort sie sollen lassen stahn 

Und kein’n Dank dazu haben; 

Er ist bei uns wohl auf dem Plan 

Mit seinem Geist und Gaben. 

Nehmen sie den Leib, 

Gut, Ehr’, Kind und Weib: 

Lass fahren dahin, 

Sie haben’s kein’n Gewinn, 

Das Reich muss uns doch bleiben.¨ 

(Ein feste Burg ist unser Gott )
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¨ 1. Castelo forte é nosso Deus. 

Espada e bom escudo; 

Com seu poder defende os seus 

Em todo transe agudo. 

Com fúria pertinaz 

Persegue o mal, 

Com artimanhas tais 

E astúcias tão cruéis, 

Que iguais não há na terra.

3. Se nos quisessem devorar 

espíritos maus não contados, 

Não nos podiam assustar, 

Nem somos derrotados. 

O grande acusador 

Dos servos do Senhor 

Já condenado está; 

Vencido cairá 

Por uma só palavra.

 

2. A nossa força nada faz, 

Estamos, sim, perdidos; 

Mas nosso Deus socorro traz 

E somos protegidos. 

Defende-nos Jesus, 

O que venceu na cruz, 

Senhor dos altos céus; 

E, sendo o próprio Deus, 

Triunfa na batalha.

 

4. Sim, que a palavra ficará, 

Sabemos com certeza, 

E nada nos assustará 

Com Cristo por defesa. 

Se temos de perder 

Filhos, bens, mulher; 

Embora a vida vá, 

Por nós Jesus está 

E dar-nos-á seu reino.¨ 

(Castelo Forte é o nosso Deus)

Passados quinhentos anos da Reforma Protestante, o protestantismo tem hoje no mundo oitocentos milhões 

de seguidores, nas suas mais diferentes concepções, mas que se unificam na adoração e doutrina do Único Deus.  

O Luteranismo deu origem ao Pietismo. 

O Calvinismo deu origem ao Presbiterianismo. 

O Anglicanismo, de Henrique VIII, deu origem aos Batistas, aos Metodistas, e aos Pentecostais. 

Todos são um só povo, um só Pastor.  

A Reforma Protestante, tal qual o Renascimento, e o Iluminismo, constituiu um movimento que enfa-

tizou a evolução do homem como ser livre e dono da sua vontade, ou seja, de seu arbítrio.

Na atualidade, os Estados Unidos da América do Norte são a maior nação protestante do mundo.  

O Brasil, em que pese ainda prevalecer a população adepta ao catolicismo, possui uma grande parcela 

da população adepta ao Protestantismo. Ambas as posições dizem respeito à concepção particular de cada 

uma do cristianismo.  Todavia, o Protestantismo representa uma maior liberdade de ritual e busca para com 

o Absoluto, que é Deus. 

Passados 500 anos da Reforma Protestante, observa-se que as nações adeptas ao Protestantismo 

desenvolveram-se no sentido de maior igualdade de oportunidades e prosperidade para os cidadãos, tal pre-

coniza Max Werber na sua obra ¨A Ética Protestante e o Espirito Capitalista¨.  

A obra iniciada com o judaísmo permanece firme e assim permanecerá com o Protestantismo. 

Deus é um e o seu povo também. 
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MARCO lEGAl DA PRIMEIRA INFÂNCIA: uMA ANálISE DA 
PRIORIDADE ABSOluTA DA CRIANÇA E A SITuAÇÃO DAS 

MulHERES NO SISTEMA PRISIONAl BRASIlEIRO

Talita Lima Lopes1 

Sofia Martins Moreira Lopes2

RESUMO: Este trabalho tem objetivo de analisar os parâmetros da Lei 13.257 de março de 2016, com ênfase 

no sistema penal feminino. Buscou apresentar dados de pesquisas anteriores para demonstrar a realidade 

de mães privadas de liberdade. Exaltou-se a prioridade absoluta da criança, elencada no artigo 227 na Cons-

tituição Federal de 1988 como base norteadora para a aplicação do Marco Legal da Primeira Infância. Foram 

abordados a tradução das Regras de Bangkok, as mudanças na aplicação penal de mãe em situação de prisão, 

a manutenção do poder familiar da pessoa presa e a importância da genitora nos primeiros 6 anos de vida 

da criança. Aponta-se um judiciário começando a priorizar a primeira infância na interpretação das normas 

vigentes. Por fim a necessidade emergente de projetos para a convivência familiar eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: Primeira Infância, Sistema Prisional Feminino,  Absoluta Prioridade.

1 O QuE é O MARCO lEGAl PRIMEIRA INFÂNCIA?

A Lei 13.257/2016, que entrou em vigor no mês março de 2016, teve a atenção voltada a ações que 

resguardam a primeira infância e os interesses das crianças em faixa etária de 0 a 6 anos. Consistem em 

vários projetos voltados a políticas públicas que promovam prioridade absoluta de crianças que se encontram 

na primeira infância inclusive os nascituros. Apesar de ser recente publicação do Marco Nacional da Primeira 

Infância, o conteúdo proposto na lei teve o objetivo de fortalecer tudo o que já havia sido estabelecido sobre 

o assunto e organizar todas as medidas a serem tomadas para privilegiar e resguardar as crianças. Além dis-

so, a lei também define que sejam realizados projetos para melhoria de sua execução, visando, sobretudo à 

criança como cidadã brasileira de absoluta prioridade. Para isso, determina que sejam criadas políticas públi-

cas para um atendimento mais satisfatório dos Direitos da primeira infância, nas áreas da saúde, educação, 

assistência, alimentação, convivência familiar e com a comunidade, o acesso à cultura e ao lazer, e a devida 

proteção contra toda forma de violência; isto inclui a pressão consumista e suas imposições. 

Este avanço na legislação determinou a atenção prioritária do Estado com brasileiros da concepção 

aos 6 anos de vida, tornando-os sujeitos de direitos. Em seu art. 7º determina a União, os Estados, os Municí-

pios e o Distrito Federal, como responsáveis pela instituição e manutenção de políticas públicas, que possam 

garantir a promoção dos Direitos da criança.

Art. 7o  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir, nos respectivos 

âmbitos, comitê intersetorial de políticas públicas para a primeira infância com a finalidade de 

assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e à promoção dos direitos da criança, 

garantida a participação social por meio dos conselhos de direitos.

1 Graduanda em Direito pela Faculdade de Sabará-MG.

2 Doutora em Estudos Linguísticos. Docente na Faculdade Asa de Brumadinho e na Faculdade de Sabará.
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§ 1o  Caberá ao Poder Executivo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios indicarem o órgão responsável pela coordenação do comitê intersetorial previsto no 

caput deste artigo.

§ 2o  O órgão indicado pela União nos termos do § 1o deste artigo manterá permanente articulação 

com as instâncias de coordenação das ações estaduais, distrital e municipais de atenção à 

criança na primeira infância, visando à complementaridade das ações e ao cumprimento do 

dever do Estado na garantia dos direitos da criança. (artigo retirado da lei 13.257/2016)

A responsabilidade do Estado não se restringe em formular e aplicar políticas públicas destinadas à 

primeira infância está determinado em seu art. 10º também o acesso garantido dos profissionais atuantes na 

aplicação das políticas e projetos à qualificação prioritária, visando à promoção da primeira infância nos dife-

rentes ambientes de atuação. Tal prerrogativa é uma forma de incentivo para a especialização de profissionais 

que contribuem de forma efetiva para a realização destes projetos. 

O legislador vem, ao longo de seus artigos, direcionar e envolver a sociedade num todo, a fim de ga-

rantir os interesses da infância. O projeto que deu vida ao marco primeira infância contou com a participação 

de vários profissionais, como assistentes sociais, economistas, psicólogos, neurocientistas. Estabelece como 

prioridade a formação dos indivíduos através do vínculo familiar e da participação da comunidade, assistindo 

de igual modo as gestantes e todos os familiares envolvidos de forma solidária nos projetos que orientem a 

importância da atenção à primeira infância.

Além de disciplinar sobre políticas públicas, o Estatuto da Primeira Infância também gerou automati-

camente diversas modificações na legislação, alterando e incluindo textos nos artigos do ECA,  da CLT, da lei 

11.770/2008 e do CPP. A lei 13.257/2016 entrou em vigor na sua data de publicação (09/03/2016), não possuin-

do, então,  vacatio legis.

2 AS REGRAS DE BANGKOK

A publicação da legislação específica para a primeira infância se deu posteriormente à tradução das 

regras de Bangkok promulgadas na ONU e visando medidas alternativas para a melhoria de vida para a po-

pulação carcerária de mulheres no mundo. Devido ao aumento generalizado do encarceramento feminino e 

as condições em que se encontram essas mulheres, as referidas regras foram discutidas na ONU e ratificadas 

como Tratado Internacional. Tais normas possuem diretrizes para serem aplicadas no que diz respeito ao gê-

nero e sua especificidade, dispondo de medidas específicas que resguardam a mulher e seus descendentes 

participantes deste sistema. Nas regras de Bangkok o Brasil foi signatário. 

Desde o ano de 1955 existem diretrizes internacionais que tratam do aprisionamento e dignidade. 

As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento Presos foi discutida pela ONU no 1° Congresso das 

Nações Unidas sobre a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes e aderida dois anos mais tarde pelo 

Concilio Social e Econômico da ONU.

As regras descrevem vários aspectos a respeito do cárcere, dentre eles, a questão do aprisionamento 

feminino. O artigo 23 das Regras Mínimas de 1955 determina o princípio básico da criança vivendo em prisões 

com sua progenitora:

Art. 23:(1) Nos estabelecimentos penitenciários para mulheres devem existir instalações es-

peciais para o tratamento das reclusas grávidas, das que tenham acabado de dar a luz e das 
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convalescentes.(...)(2) Quando for permitido às mães reclusas conservar seus filhos consigo, 

devem ser tomadas medidas para organizar um inventário dotado de pessoal qualificado, onde 

as crianças possam permanecer quando não estejam no cuidado das mães.3

Em 1995, a ONU publicou as regras mínimas para as Nações Unidas direcionadas ao tratamento de 

prisioneiras. Tais regras humanizam o cárcere de maneira geral, porém teve pouca explanação sobre a questão 

específica de gênero, até porque nesta data pouco se relatava a respeito do cárcere feminino no mundo. Foi 

então que, em 2010, com os altos números de mulheres, mães e crianças vivendo dentro de unidades prisio-

nais, o olhar ficou mais direcionado a elas. No Brasil, o aumento da prisão de mulheres se deu posteriormente 

à lei de tóxicos entrar em vigor4.

Visando complementar as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de prisioneiras, no 

dia 15 de outubro de 2010 a ONU proclamou as Regras de Bangkok, após o terceiro comitê na Assembleia Geral 

da ONU, no qual muito se discutiu sobre a especificidade de gênero para o encarceramento mundial. Tal norma 

recebeu o nome de Bangkok por ter a cidade de Bangkok sediado a reunião que discutiu sobre o tema. A cida-

de tailandesa recebeu diversos profissionais que elaboraram estudos sobre o caso de interesse internacional e 

teve forte influência dos discursos feministas que já permeavam as relações internacionais e seus interesses. 

3 MuDANÇAS NAS NORMAS VIGENTES

O Marco Nacional da Primeira Infância fortaleceu o rol dos direitos fundamentais elencados no artigo 

227 da CRFB/88, que assegura à pessoa humana total prioridade em seus primeiros anos de vida. Na sua 

vigência determinou diretrizes específicas para assuntos relativos à primeira infância, o que provocou altera-

çõesno Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.096 de 13 de julho de 1990), no Código de Processo Penal 

(decreto-lei nº 3689 de 13 de outubro de 1941), na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na lei º 11.770 de 

9 de setembro de 2008 e na lei nº 12.662 de 5 de junho de 2012.Todos esses dispositivos apresentam atual-

mente condições e direções para uma aplicabilidade eficaz em todas as situações que definem a prioridade 

dos interesses pertinentes aos cidadãos na primeira infância.Este capítulo visa apresentar de forma sucinta e 

objetiva quais foram as principais modificações ocorridas nesses dispositivos jurídicos.

Um dos dispositivos que mais sofreu alterações após a lei 13257/2016 foi o Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Alteraram-se os artigos que disciplinam sobre políticas públicas e interesses 

prioritários da primeira infância.

4 SISTEMA PRISIONAl E APlICABIlIDADE DA lEI 13.257/2016

Vários autores e doutrinadores tratam deste tema como uma situação emergente no Brasil. Uma 

pátria que adota os direitos humanos em seus tratados internacionais e na sua Constituição 

Federal desde 1988 não pode negar, aos filhos e filhas, o princípio da isonomia, ao reconhecer 

a diferenciação de gêneros para punir, tratando os desiguais na forma de suas desigualdades.

Em se tratando da história da população feminina no cárcere, o Brasil iniciou o aprisionamento e pena 

para mulheres que cometessem crimes relacionados à bruxaria ou prostituição. Antes do século XVI, a prisão 

3 USP, Direitos Humanos. Disponível em < http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-na-Administracao-da-Justica.-
-Protecao-dos-Prisioneiros-e-Detidos.-Protecao-contra-a-Tortura-Maus-tratos-e-Desaparecimento/regras-minimas-para-o-tratamento-dos-
-reclusos.html>. Acesso em 03 de junho de 2017.

4 Mulheres Política de Drogas e Encarceramento.



20

não passava de um local para custódia. Nela ficavam apreendidas pessoas que aguardavam a pena em decor-

rência de algum crime e pessoas que haviam cometido alguma conduta fora do padrão social pré-estabelecido 

como, por exemplo, as prostitutas ou mendigos e também presos políticos. Com a criação do Código Penal de 

1940, positivou-se o local para cumprir a pena. O artigo 29§2° descreve sobre o estabelecimento prisional para 

mulheres e especifica a diferenciação de local, de modo a adequar às especificidades femininas. 

O Rio Grande do Sul foi o estado que planejou, em 1937, o Instituto Feminino de Readaptação Social, 

a primeira penitenciária com diferenciação de gênero no Brasil. Logo após, em São Paulo, foi inaugurado, em 

1941, o presídio de mulheres. No ano seguinte, o Distrito Federal criou a Penitenciária Feminina do Distrito Fe-

deral. A finalidade dessas penitenciárias não era exatamente diferenciar as questões de gênero e/ou preservar 

a dignidade dessas mulheres. O intuito era tentar uma readaptação da moral e dos bons costumes, muitas 

vezes direcionando a entidades religiosas, como a convivência com irmãs de caridade, o papel de modificação 

da mentalidade humana. Desse modo, havia privações de direitos, como o da livre sexualidade. Estas mulhe-

res eram vigiadas constantemente para não atender os desejos hormonais. Nota-se, então, que tais mulheres 

eram privadas não só de sua liberdade, mas também de exercer sua sexualidade. 

Tentativas frustradas devolvem ao Estado a responsabilidade de direcionar e reger os presídios fe-

mininos. O primeiro estabelecimento penal que se destinou a mulheres com filhos se estabeleceu no estado 

do Paraná em 13 de maio de 1970. Alguns anos depois inaugurou-se uma creche no local e adaptações foram 

realizadas para destinar uma área de lazer e um ambiente agradável às crianças. (Informações obtidas pelo 

DEPEN, 2010) 

Alguns investimentos de infraestrutura e assistência às presas e filhos tornaram o Paraná o estado 

com maior número de redução de mulheres no sistema prisional nos anos de 2007 a 2014, segundo levanta-

mentos do Departamento Penitenciário Nacional em 2015. 

Em maio de 2012, o Brasil foi sabatinado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra e re-

preendido pelas condições do sistema prisional feminino. Conforme a ONU, o Brasil ignorava a perspectiva de 

gênero no aprisionamento e,consequentemente, ignorava os Tratados Internacionais,dos quais é signatário, 

como as regras de Bangkok. Na referida convenção, o Brasil foi representado pela ministra Maria do Rosário 

Nunes, a qual pontuou que o Brasil ainda estava longe de alcançar a igualdade de gênero. 

O público feminino foi o que obteve a maior taxa de crescimento dentro do sistema prisional. O INFO-

PEN apresentou dados importantes sobre a população carcerária em dezembro de 2014, ao relatar que havia 

31 mil mulheres presas no Brasil. Fazendo um parâmetro com os anos 2000, o crescimento foi de 503%. São 

40.1% de mulheres em prisão provisória e sem sentença declarada em julgamento5. Apesar deste aumento 

exorbitante nos números, não houve mudanças significativas sobre a questão de gênero no sistema. Nem 

as unidades prisionais nem mesmo os agentes que atuam dentro delas possuem preparação específica e 

tampouco infraestrutura capaz de garantir direitos já positivados às presas.Segundo o INFOPEN, 50% da popu-

lação feminina nos presídios possui o ensino fundamental incompleto e apenas 11% delas concluiu o ensino 

médio. Fica evidenciado, então, o sistema penal elitista, onde permanece no cárcere mulheres sem escola-

ridade, sem conhecimento de seus direitos, sem emprego fixo, sem moradia digna ou apoio familiar. Outro 

dado respeitável no relatório supracitado é a tipificação dos crimes das encarceradas: 68%por tráfico e suas 

demais ramificações. As mulheres que estão privadas de liberdade no Brasil em sua maioria não empregaram 

violência para cometer crime.

5 Levantamento Nacional de Informações penitenciárias.
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O Instituto Terra Trabalho e Cidadania apresentou, em evento no campus da USP, o relatório «Mulher 

sem Prisão», no qual citou a atual realidade das mulheres e crianças no cárcere no Brasil. A pastoral carce-

rária de São Paulo concedeu dados importantes de pesquisas sobre a realidade dessas mulheres e filhos nos 

presídios. Elencou questões de higiene, saúde e dignidade básica dentro das unidades e pontuou com ênfase 

a maternidade como uma realidade comum entre as presas.6

Em 1995, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher adotada pela ONU desde 1993, a qual definiu a violência como:

[..] qualquer ato de violência baseado no gênero, que resulte, ou possa resultar, em dano físico, 

sexual ou psicológico ou em sofrimento para mulher, inclusive as ameaças de tais atos, coerção 

ou privação arbitrária de liberdade, podendo ocorrer na esfera pública ou privada (OEA,2010, 

extraído da Revista Àrtemis,Vol. XXVIII nº1; jul-dez, 2014, p. 212-227)

A vigente lei de Execução Penal nº7210/84, em seu artigo 3º, legisla sobre os direitos dos condenados. 

Apesar de não fazer diferenciação de gênero, engloba toda a população do sistema carcerário no Brasil: “Ao 

condenado e ao interno serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”. Obser-

vando tal legislação, não se pode contradizer a norma já positivada e privar as condenadas de seus direitos 

adquiridos, como saúde, educação, e todos os previstos sobre o princípio da dignidade humana, dentre eles 

há um que está em destaque neste trabalho: a manutenção do pátrio poder. Este direito é notoriamente vio-

lado no Sistema Penal aplicado no Brasil, em específico quando não há distinção do agente que é aprisionado 

ao cometer um fato típico, ilícito e culpável e a sua condição de gênero. Encarcerar mulheres pelo crime de 

tráfico, cuja prática foi secundária à realizada pelo seu companheiro e continuada para a manutenção da sub-

sistência da casa, devido ao aprisionamento de seu companheiro, não há razoabilidade. Esse citado exemplo 

é real, segundo os dados do INFOPEN de 20147, os quais mostram o encarceramento feminino pela tipificação 

do crime de tráfico, que decorre da associação com o companheiro. O fato é que a mesma pena imposta ao 

“o arquiteto e mandante” do crime é dada ao agente passivo. É preciso um judiciário atento às questões de 

gênero, antes do encarceramento em massa de mulheres secundárias na prática ilícita. As drogas 8são as prin-

cipais responsáveis pelo aumento feminino nas unidades prisionais, crime previsto na lei nº 11.343/06, art.33:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 

oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a 

consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.

O autor Luiz Flávio Gomes discorre sobre o tema das mulheres encarceradas e condiciona o aumento estron-

doso da mulher no crime de tráfico e consumo de drogas. Segundo ele, em boa parte dos casos, a mulher 

dá continuidade à prática exercida anteriormente por seus maridos. Sustenta o referido autor esta linha de 

raciocínio exibindo dados:

Em 2005, os presos por entorpecentes representavam 13,4% dos detentos do país, posicionando 

o tráfico de drogas como o segundo crime mais encarcerador. Em 2011, eles passaram a compor 

24% do total de presos no país, o que colocou o tráfico de drogas em primeiro lugar dentre os 

delitos que mais encarceram no Brasil.

6 INSTITUTO,Terra Trabalho e Cidadania, pesquisa de campo presencial realizada na publicação do Relatório Mulher Sem Prisão, Março de 
2017.

7 INFOPEN, dados de 2014.

8 MULHER, política de drogas e encarceramento.
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Dessa forma, nesses seis anos, houve um crescimento de 282% nas prisões por tráfico de entor-

pecentes. No tocante às mulheres presas, o aumento foi ainda maior, alcançando 300%, tendo 

em vista que em 2005 haviam apenas 4.228 presas por tráfico, montante que alcançou 16.911 

em 2011. (Disponível em <http://www.conjur.com.br/2012-jul-26/coluna-lfg-trafico-drogas-enrai-

zou-sociedade-brasileira#author>acesso>Acesso  em 03 de junho de 2017.)

Com o crescimento alarmante das mulheres nos presídios nos tempos atuais, principalmente após a 

lei de tóxicos e suas penalidades no ordenamento jurídico, aumenta-se o número de filhos crescendo dentro 

das unidades prisionais ou participando inteiramente da vivência de suas mães nas visitas. 

Com base no livro escrito pela jornalista Nana Queiroz “Presos que Menstruam”, existem vários 

relatos de mulheres sem condições mínimas de higiene e saúde e gestantes vítimas de violência policial. 

(QUEIROZ, 2015). Grande parte dos presídios possui problemas para oferecer condições dignas às mulheres 

de acordo com as suas peculiaridades. São frequentes problemas como superlotação, condições insalubres 

e sem estrutura, falta de recursos para higiene necessária e o auxílio precário à saúde. Na apresentação do 

relatório de pesquisas realizadas dentro das unidades prisionais “Mulheres sem prisão” do Instituto Terra 

Trabalho e Cidadania, foram exibidas evidências alarmantes de controle social por ingestão de medicamentos 

controlados, o que é, muita das vezes, uma violência psíquica para a manutenção da ordem. 

Devido à tamanha precariedade vivenciada por mães e filhos no Brasil por trás dos muros dos presí-

dios o Código de Processo Penal sofreu modificações, em 2011, com a inclusão da lei de Medidas Cautelares 

(lei 12.403 de 4 de maio de 2011), a qual permite que o juiz, ao achar necessário, substitua a pena privativa de 

liberdade pela prisão domiciliar, alterando os artigos 317 e 318 do código citado. Sem que haja muitos pedidos 

para que tal medida fosse utilizada, pouco se constou de conversão da pena para as mães. No ano de 2016, a 

presidência da república sancionou a lei 13.257, mais conhecida como o Marco Nacional da Primeira Infância. 

A rede da primeira infância muito trabalhou para que após anos de pesquisas interdisciplinares e evidências 

sociais houvesse uma lei específica para a proteção integral de crianças desde o ventre até a os 6 anos de vida. 

Esse dispositivo alcançou, também, a prioridade absoluta no que se refere aos filhos das mulheres aprisionadas 

no Brasil. Modificou as hipóteses de prisão domiciliar para gestantes e mães, abolindo da redação os requisitos 

para que esses direitos lhes fossem alcançados. Anteriormente à vigência do Marco Nacional Primeira Infância, 

constava que a gestante, para ter direito à conversão de pena em prisão domiciliar, deveria estar no sétimo mês 

de gravidez ou se encontrar em casos de situações de gravidez de risco. Na redação atual da referida lei, verifica-

-se apenas a palavra gestante, sem menção ao tempo de gestão. Sendo assim, todas que pleitearem esse direito 

o alcancem, ainda que de maneira retroativa à vigência da legislação, porque a lei só pode retroagir em benefício 

do réu. Neste caso, não só a gestante condenada recebe o benefício como também a criança que está gerando, 

o que é de suma importância para a gestação saudável. É necessário para essas mulheres um ambiente propício 

com condições dignas para gerarem, pois questões de saúde físicas e emocionais podem atingir diretamente o 

feto. O art. 318 do CPP também determina que a prisão domiciliar pode ser atendida para mulheres com filhos 

de até 12 anos e homens que sejam os únicos responsáveis pela criação dos filhos. 

O Estado ao colocar em vigor a lei 13.257 se torna responsável por elaborar projetos para a efetivação 

dos direitos de cidadãos na primeira infância, desta forma responsabiliza a autoridade policial responsável 

pela prisão a expor nos autos se existem filhos e o paradeiro destes. Devido à falta de informações nos pro-

cessos sobre a realidade dos filhos e o paradeiro deles, muito é observada a questão do abandono afetivo 

involuntário e a perda do poder familiar. Brasileiros criados sob esta ótica de abandono e de ausência de para-

deiro fixo tendem a tornarem-se pessoas civilmente desequilibradas e com conduta duvidosa. Psicólogos e as-

sistentes sociais que atendem no projeto Casa Alma Livre relataram na elaboração deste trabalho a dificuldade 

de restabelecer o vínculo entre os filhos que saíram do cárcere e as egressas no sistema prisional. Assim como 



23

também os filhos que ficaram extramuros. Tais crianças quando retornam para convivência familiar de origem 

chegam com várias demandas que já comprometeram a formação do caráter ou o desenvolvimento psíquico. 

4.1. MÃES NO SISTEMA PRISIONAl

Antes da publicação em português das regras de Bangkok e da vigência do Marco Nacional primeira 

Infância no Brasil já havia legislação em vigor sobre a relação das mulheres com filhos no presídio:

“Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-

-parto, extensivo ao recém-nascido” (art. 14. § 3o da Lei Nº. 7210/84, com as alterações da Lei 

Nº. 11942/09). 

“(...) a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente (...)” (art. 

89 da Lei Nº. 7210/84, com as alterações da Lei Nº. 11942/09). 

“Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período 

pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puer-

peral” (art. 8º, §4º da Lei 8069/90, com as alterações da Lei Nº. 12.010/2009). 

“A assistência referida no § 4º deste artigo deverá ser também prestada a gestantes ou mães 

que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção” (art. 8º, §5º da Lei 8069/90, com 

as alterações da Lei Nº. 12.010/2009).

Um dos temas que recebe maior atenção das Regras Internacionais é a maternidade, já que a grande 

maioria das mulheres presas tem filhos. Todo o documento permeia-se na ideia de maternidade no que se 

refere à saúde, à socialização e à dignidade mínima. Como dispõe o Marco Nacional Primeira Infância, que evi-

dencia a importância da convivência familiar nos primeiros anos de vida, é de suma importância a aplicação 

dos tópicos relacionados nas Regras de Bangkok para o benefício dos filhos das presas. 

As mulheres quando se tornam mães em uma unidade prisional são duplamente afetadas pelas con-

dições indignas dos estabelecimentos prisionais.

[...] a mulher quando inserida no contexto de privação de liberdade apresenta uma série de par-

ticularidades que se relacionam ás suas próprias condições biogenéticas: o “ser mãe”, o período 

de gestação, a fase de lactação, a separação dos filhos que nasceram em ambiente intramuros 

e extramuros. (SANTA RITA, 2007, p. 75).

Com o crescimento do encarceramento em massa no Brasil, cresce o número de filhos dentro do 

cárcere e também o número de filhos que perdem a presença da mãe pelo aprisionamento eletivo.

Desde 2009, Minas Gerais se tornou referência em todo o país por ter um presídio construído exclusi-

vamente para gestantes e mães com filhos até 1 ano de idade. O Centro de Referência para Gestantes Privadas 

de Liberdade está localizado na cidade de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte; este abriga 

entre 60 e 70 mulheres. No Centro de Referência para Gestantes, o trânsito dentro da unidade é feito sem alge-

mas, o ambiente é colorido e contém uma infraestrutura diferente, para proporcionar melhores condições às 

crianças e gestantes. No interior dessa unidade, a criança pode ficar até comemorar seu primeiro aniversário. 

Essa comemoração é realizada com parcerias de ONG filantrópicas e programas de auxílio espiritual, como a 

Convenção Batista Mineira, que envia pessoas para prestar a assistência espiritual e também proporciona um 

aniversário coletivo com bolo e lanche vindo de doações.  9

9 Pesquisa de campo realizada em Abril de 2016, no foi entrevistada, Delma Soares e Mônica Peixoto , participantes dos projetos no Centro 
de Referencia em Vespasiano e na Casa Alma Livre em Belo Horizonte.
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“Infelizmente a despedida das mães com seus filhos é algo que choca os nossos corações, os 

dois convivem um ano, após este período, restam tristezas, lagrimas, dor e traumas. Eu mesmo 

já presenciei dias assim e não pude conter as lágrimas.” 

(DELMA SOARES, idealizadora de trabalhos sociais no Centro de Referência á gestante, em 

Vespasiano/MG.)

Quando o bebê completa um ano é feita a despedida entre mãe e filho. Essas crianças são levadas 

pra longe de sua genitora, pessoa que durante o primeiro ano de vida foi sua companhia exclusiva, autora de 

todos os cuidados e único familiar com a qual mantinha laços afetivos. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

prioriza o convívio familiar para o desenvolvimento equilibrado e saudável. Cabe ao Estado preservar este 

convívio para que a aplicação da Lei de Execução Penal seja razoável com o princípio da prioridade absoluta. 

Após essa separação, a guarda é destinada aos familiares, porém existem aqueles que se recusam 

a prestar os cuidados devidos ao infante. Quando se perde a possibilidade de a família cuidar, destina-se ao 

Conselho Tutelar, o qual pode encaminhar essa criança para o Ministério Público, que o representa perante o 

Poder Judiciário.Este pode determinar que a criança seja guardada ou colocada em família substituta.

Em maio de 2012, a ONU, através do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, realizou a 

revisão periódica (RPU) e discutido o fato de as mulheres estarem em total desvantagem no que se refere aos 

Direitos Humanos no país. Tal revisão constatou as condições precárias no sistema prisional feminino e a falta 

de diferenciação pelo gênero. O Brasil passou por uma sabatina e foi duramente repreendido pelas violações 

dos Direitos Humanos no sistema penal, especificadamente no que diz respeito às mulheres. Esta repreensão 

deu-se por ser o Brasil signatário de vários tratados internacionais, inclusive das Regras de Bangkok. As Regras 

de Bangkok trazem como ponto principal a vulnerabilidade de mulheres presas e sua descendência. 

A maternidade no cárcere é relatada como tema direcionado pelas Regras de Bangkok em seus artigos 

48 e 52. As presas grávidas devem receber tratamento adequado de saúde, como pré-natal e acompanhamen-

to multidisciplinar. A regra 24 determina que nenhuma mulher deverá ser algemada durante o trabalho de 

parto e nem nos primeiros momentos após a chegada do bebê.    

4.2 O DRAMA DO VÍNCulO ROMPIDO EXTRAMuROS

A Constituição é a carta magna de um país, ela norteia os princípios a serem considerados antes de 

cada projeto de Lei. Uma Constituição tem o poder de assegurar direitos e garantias dos indivíduos, dentre 

outros poderes competente a ela como lei Suprema. Todos os demais ramos normativos devem considerar 

que são hierarquicamente inferiores a ela. No Brasil, desde 1988, está vigente a Constituição da República 

Federativa do Brasil. Ela considera a proteção da dignidade humana como um pilar para a Democracia. 

A magnitude dos direitos fundamentais do indivíduo se associa de forma permanente à dignidade 

da pessoa humana, uma servindo como norteadora para outra. O direito à convivência familiar, juntamente 

com os princípios da dignidade humana e a prioridade absoluta, estruturam o Estado, pois este descreve a 

família como base da sociedade. A legislação máxima também relata a doutrina da proteção Integral prevista 

no artigo 227, que dispõe que o direito à convivência familiar e a proteção integral da criança somam-se aos 

princípios essenciais para qualquer aplicação legislativa vigente no país. Constitucionalmente esta deve ser a 

base prioritária para as demais leis do ordenamento jurídico. Não pode haver inconstitucionalidade nas nor-

mas. O Direito penal, em regra, deveria analisar os princípios norteadores da Constituição ao aplicar as suas 
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normas. Conforme a Constituição, que é superior hierarquicamente que às leis penais, ao afastar a genitora 

da convivência com seu filho fere-se o princípio constitucional da convivência familiar. O afastamento da ge-

nitora com filhos em idade de primeira infância poderá ocasionar problemas futuros apara a criança sujeito 

de Direitos. A restrição de liberdade no modelo brasileiro de encarcerar mulheres retira o direito à convivência 

familiar, limita o principio da prioridade absoluta, a ponto de se tornar invisível para o Estado os brasileirinhos 

com mães no cárcere. O Estado, ao permitir a recessão dos direitos do indivíduo que estão elencados em sua 

legislação máxima, causa dano às famílias atingidas pelo resultado da ação e se torna imprudente para com 

a mãe presa. Tais atos ilícitos estão discriminados no Código Civil no artigo 186. Para quem comete estes atos 

cabe a responsabilização civil descrita no artigo 927 do Código Civil. Ao Estado cabe então prevenir o dano e 

elaborar políticas públicas para priorizar a primeira infância. E se falhar na aplicação de sua norma caberá a 

ele a responsabilização pelo Dano.

despejou o leite devagarzinho no copo de café, curtindo cada gota que caía  com aquela satis-

fação que as pessoas sentem quando veem o mar pela primeira vez, conhecem o amor de suas 

vidas ou descobrem que se curaram de uma doença grave. Depois  de quase seis anos, era a 

primeira vez que Safira podia fazer o café da manhã dos seus dois filhos_ um de seus desejos 

imediatos na sua primeira saída do presídio(...) Colocou os copos na mesa, sorridente. Um dos 

meninos olhou aquilo com estranheza.

- Mas você não sabe, mãe, que a gente não toma café, só toma Toddy?”(QUEIROZ, 2015, p. 22)

Além das mulheres que geram e estão em período de aleitamento dentro dos presídios, existem inú-

meras delas que possuem filhos extramuros. Esse é um aspecto de difícil contabilização devido falta de relatos 

de filhos no processo do preso. Entretanto, faz-se importante destacar que o impacto dessas rupturas pode 

ser mais bem trabalhado no cotidiano das unidades prisionais e dos serviços de acolhimento. É emergente 

a capacitação adequada de profissionais que convivam diretamente com mães e filhos dentro do Sistema 

Prisional. O genitor tem direitos assegurados para perpetuar o poder familiar. E não os perde ao ser privado 

de liberdade, cabe ao Estado, a Família e a Comunidade  cuidarem para que os vínculos não sejam rompidos.

O Marco Primeira Infância envolve-se diretamente com o tema, direciona e responsabiliza o Estado 

e a comunidade a manter a prioridade absoluta às crianças na faixa etária estabelecida, inclusive no que se 

refere aos filhos dentro e fora do cárcere, que estão nessas condições por erros de terceiros. Não existe razo-

abilidade da pessoalidade da pena, uma sanção não pode ser aplicada a duas ou mais pessoas pelo erro de 

uma. Não houve concurso de crimes para que o indivíduo na primeira infância sofresse dano solidariamente. 

O Estado não aplica pena somente à mãe, ele torna invisível o filho ao deixar de garantir os direitos funda-

mentais necessários para seu desenvolvimento progressivo. Um filho na primeira infância é um cidadão em 

desenvolvimento. Ao se interromper o convívio familiar originário pode se comprometer a formação de um 

cidadão e ocasionar danos futuros para a sociedade. Alguns traumas causados na infância comprometem o 

indivíduo na fase adulta.

Recentemente a jornalista Natália Martini e o fotógrafo Léo Drumond publicaram um livro, o qual 

apresenta uma pesquisa feita durante 12 meses no presídio das gestantes na cidade de Vespasiano/MG. O livro, 

cujo título é “Mães do Cárcere”, teve colaboração da população carcerária, para que fosse publicado e lançado 

em maio de 2017. Durante um ano os dois conviveram com as internas da unidade, acompanhando todo o coti-

diano interno do local. Eles presenciaram e registraram partos, audiências, o momento de separação dos filhos 

ao completar um ano, o alvará de soltura, entre outros. Além de dar voz às mães, eles também fotografaram 

os momentos marcantes dos acontecimentos. Constam no livro histórias reais de dez mulheres entrevistadas 
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intramuros. Cada capítulo é uma história, preservando as particularidades das internas. O livro relata também 

a vivência dos autores nesta realidade, que imergiram no universo real de rotina de 72 mulheres.

De acordo com os pesquisadores supracitados neste trabalho, uma carência visível no processo e 

no inquérito era a falta de informação sobre filhos e seus cuidados. A partir de março de 2016 compete ao 

delegado ou policial anexar nos autos todas essas informações. Quando se verifica a existência de filhos pelo 

judiciário, é definido que se aplique as medidas menos danosas a essas crianças. O relatório do ITTC (Instituto 

Terra e Cidadania), publicado em março de 2017, intitulado “Mulher sem prisão”, demonstra que dos 287 

processos analisados, nenhum deles continham informações sobre filhos de mulheres presas. Nas entrevistas 

feitas com elas evidenciou-se que a grande maioria desconhece a situação dos filhos após sua prisão. Relatam 

que nos interrogatórios não foram indagadas sobre informações a respeito de seus filhos. Assim, de forma 

inconsciente, essas mulheres deixam de obter o poder familiar. De acordo com a Dra. Michael, diretora da 

Pastoral Carcerária de São Paulo, “há perda de direitos, além dos que já foram restritos devido à condenação 

pela tipificação penal”.10

5  PROJETO CASA AlMA lIVRE 

Para a realização deste trabalho foi realizada visita e entrevista na instituição Casa Alma Livre. O pro-

jeto Casa Alma Livre foi lançado em 2010, pela parceria da Convenção Batista Mineiro com a Junta de Missões 

Nacionais e situa-se na cidade de Belo Horizonte, à rua Machado, no bairro Floresta, próximo ao Colégio Ba-

tista. A visão do projeto é ser uma casa que recebe mães em situação de risco social ou advindas do sistema 

prisional. Para a permanência das mães nessa casa é necessário que tenham filhos que com elas residam. Ao 

contrário de abrigos, este projeto busca dar um lar às mães e filhos, a fim de preservar os vínculos entre os 

filhos e a genitora e também reinserir à sociedade essa mulher, através da maternidade assistida. 

5.1 ENTENDENDO O PROJETO 

O projeto se iniciou dentro dos presídios femininos de Belo Horizonte e região metropolitana e no 

centro de referência à gestante, localizado em Vespasiano/MG. Lá as mulheres são assistidas em trabalhos 

como o tratamento de dependência química e auxílio religioso. A necessidade de dar continuidade ao projeto 

e diminuir a reincidência gerou uma inquietação nos idealizadores (que sempre quiseram maior intensidade 

no acompanhamento) e os levou a alugar um local que funcionasse como um lar para nutrir os vínculos ma-

ternos e capacitá-las para uma autonomia de reinserção social. Há 7 anos11, a instituição recebe mães e filhos 

que aderem ao acompanhamento com o intuito de terem uma melhoria na vida e conduta. No local, recebem 

abrigo e cuidados. As crianças e adolescentes são matriculados na escola e, também, acompanhados por uma 

equipe multidisciplinar que analisa os comportamentos, investiga a existência de problemas e estabelece 

as soluções para possibilitá-los ao convívio familiar e social convencional e saudável. Os resultados, após a 

retomada de autonomia das mulheres, são evidenciados através da diminuição da reincidência, e do viés de 

vínculo materno, auxílio religioso, capacitação e trabalho.

A própria instituição prisional analisa os perfis que possam se inserir na Casa Alma Livre, após ser 

lavrado o Alvará de soltura. A casa recebe mães que queiram estar com seus filhos menores de 16 anos e 

10 Dados da pesquisa do ITTC (Instituto Terra e Cidadania)  de acordo com o INFOPEN, de dezembro de 2014. Disponível em <http://bit.ly/
infopendez14>. Acesso em 25 de maio de 2017.

11  Pesquisa de campo com análise documental dentro do projeto, dados disponibilizados por Mônica Peixoto, em Abril de 2017.
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estabelecer o vínculo da maternidade. Fora perguntado nas entrevistas sobre a quantidade de mulheres que 

já passaram pela Casa: ”A casa tem 5 vagas destinadas às mulheres egressas do sistema prisional e recebe 

em média 20 mulheres por ano, juntamente com seus filhos”. ( Mônica Peixoto, diretora do projeto )

A Casa Alma Livre é um projeto que trabalha as particularidades de cada mulher. Segundo Mônica, 

elas recebem tratamento para dependentes químicos e contam com vários profissionais para auxílio nesta 

etapa. Esses profissionais são voluntários e se mobilizam unicamente pelo cunho social. Atualmente, o projeto 

possui 5 funcionários contratados, para proceder aos cuidados e acompanhamentos das famílias com escala 

fixa de trabalho. Este número não é suficiente para a atual demanda, que possui inúmeros voluntários de 

apoio, como dentistas, assistentes sociais, estudantes de diversas áreas, psicólogos etc. A manutenção do 

projeto é custeada pela Junta de Missões Nacionais, a Convenção Batista e doações de várias espécies. Volun-

tários de diversos ramos apoiam o projeto com doações. Muitos prestam mão de obra voluntária e se tornam 

parceiros a auxiliar a grande demanda de trabalho da casa. 

5.2 POSSIBIlIDADE DE A lEI 13.257/2016 SER COMPlEMENTADA COM O PROJETO CASA 
AlMA lIVRE

Dados e relatos do funcionamento e do quantitativo da Casa Alma Livre evidenciam que em sete anos 

apostando em um estabelecimento que auxilia na ressocialização e na retomada da autonomia assistida e 

acompanhada, todos os casos analisados na instituição e todos com acompanhamento posterior a saída delas 

da casa resultou  na diminuição significativa da reincidência. Durante o tempo de existência do projeto, so-

mente duas voltaram a cometer crime, um número irrisório pelo tempo de trabalho da equipe com as mães. A 

coordenadora relatou que as duas reincidentes possuíam problemas psiquiátricos graves, o que impossibilitou 

a manutenção delas no projeto. Averiguando os dados oficiais da instituição, o quantitativo gira em torno de 

vinte mulheres por ano atendidas dentro do estabelecimento. Nesses sete anos de existência, foram atendi-

das aproximadamente 140 mulheres com seus respectivos filhos, sem contabilizar as que são atendidas pela 

equipe nos presídios e as que não aderem ao projeto de ir para a Casa, porque decidem permanecer com 

parentes, mas solicitam auxílio e acompanhamento do projeto.

O projeto pode receber e acompanhar as gestantes que recebem penas alternativas ou já cumpriam 

o tempo necessário da pena. Por isso, é um forte aliado para a manutenção da infância saudável, uma vez 

que todas as crianças têm a manutenção da prioridade absoluta e seus direitos fundamentais resguardados. 

O Marco Primeira Infância direciona diversas maneiras de proteger e priorizar a primeira infância, uma 

delas é a manutenção do poder familiar e a permanência da criança com seus genitores. Muitas mulheres es-

tão há bastante tempo afastadas de seus filhos devido ao cárcere e restabelecer este contato não é uma tarefa 

fácil. Muitas crianças chegam a Casa sem possuir referência materna. Muitos desses menores se encontravam 

com parentes que na maioria vezes não nutriram o vínculo com a genitora através de visitas nas unidades 

prisionais. As psicólogas trabalham em parceria com outros profissionais para tornar esta reaproximação mais 

prazerosa. Nos estudos psicossociais realizados com as crianças já foram evidenciados casos de suspeita de 

abusos e maus tratos durante a ausência da genitora.

Ao alterar o Código de Processo Penal no que se refere à prisão domiciliar de mães, ficam vagas as 

hipóteses em que esta medida pode ser eficaz para a criança. Muita das vezes o retorno da mãe após diversas 

experiências ruins vividas nas unidades prisionais torna-se traumático para ambas as partes. Sem um auxilio 
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externo de retomada de rotina e manutenção da vivência familiar. O que se evidencia é a rejeição dos filhos 

para com a genitora. A mudança de mente e de atitude se tornam extremamente difícil. Em famílias que não 

possuem condições de providenciar tratamento com profissionais capacitados, não se consegue reparar os 

danos causados pela distância forçada e o rompimento dos laços afetivos. 

Se a maior intenção do legislador ao elaborar a mencionada Lei era priorizar a primeira infância, faz-se 

necessário projetos auxiliares que completem sua finalidade na prisão domiciliar. Se a mãe recebe esta medida 

alternativa de pena é preciso direcionar  profissionais que assistam esta família de perto, que estejam atentos 

às reações dos filhos durante a aproximação da mãe e vice versa. É fundamental para minimizar os danos 

causados pelo cárcere que se estabeleça um projeto de acompanhamento familiar eficaz. O modelo Casa Alma 

Livre pode ser replicado como um modelo alternativo para o Estado, assim como se tornou a APAC (Associação 

de Proteção e Assistência aos Condenados), um modelo humanizado do Sistema penitenciário devidamente 

amparado pela Constituição Federal.A primeira APAC foi inaugurada em São José dos Campos (SP), no ano de 

1972 pelo advogado e jornalista Mario Ottoboni, em conjunto com amigos cristão.Através da iniciativa dele, o 

método foi espalhado por todo o território brasileiro e também pelo exterior com o reconhecimento da ONU.  

As APACs, além de terem um cunho social e humanizado, têm um custo beneficio para o Estado, que 

paga para cada preso em torno de 4 salários mínimos no sistema convencional, enquanto na Apac ele custa 

menos de 2 salários mínimos. Outro beneficio é o baixo índice de reincidência. Nesse modelo ele é bem infe-

rior ao do sistema penitenciário comum. O Estado custeia como conveniado, não arcando com todos os gastos. 

A comunidade e alguns parceiros ajudam na manutenção do projeto, que resulta em trabalhos prestados para 

a comunidade como merenda escolar e produção de móveis para escolas públicas.12A Lei apresentada neste 

trabalho de conclusão de curso deixa como responsabilidade do estado, dos municípios e do Distrito Federal 

elaborar e aprovar projetos que visam à garantia de políticas públicas direcionadas à primeira infância. Assim 

como o Estado viabiliza o modelo Apac, sendo um dos parceiros que mantém o projeto no cumprimento de 

pena humanizada, apresenta-se nesta pesquisa o projeto CASA ALMA LIVRE, que com um apoio maior pode 

replicar o modelo de ressocialização assistida, promovendo a prisão domiciliar com total assistência para as 

mães, buscando diminuir a reincidência através dos laços maternos e a responsabilização assistida das mães 

para com os filhos.  Através da iniciativa da Casa Alma Livre a prática de conduta ilícita destas mulheres foi 

deixada para trás, com todo o auxílio religioso e multidisciplinar voltam para a sociedade muito mais prepa-

rada e se tornam mães verdadeiras. Após a autonomia ser recuperada, elas vão viver suas vidas em conjunto 

com seus descendentes. Muitas aprendem um oficio e já vão para a terceira fase empregada ou com alguma 

fonte de renda. Elas são encorajadas a retomar suas vidas de forma diferente através de capacitação para o 

trabalho. No período em que elas ainda requerem a assistência da instituição existe a tentativa de doações 

que ajudam arcar com aluguel, mobília, alimentos, ao saírem de dentro da Casa. E recebem auxilio até sua 

total autonomia. O Estado, ao apostar em um projeto que deu certo com quantitativos e qualitativos, bus-

cando profissionais capazes para desenvolver de forma macro a prisão domiciliar que é relatada na alteração 

do CPP, terá sua eficácia plena. E, consequentemente, ocorrerá o desencarceramento de mulheres em grande 

escala. Cabe ao Estado, à comunidade e às famílias colocar em prática um projeto que atenda os requisitos 

da Lei 13.257/2016.

12 Dados acima colhidos no site www.apacitauna.com.br. (Acesso em 28 de maio de 2017), também em conjunto com a visita à Apac de 
Nova Lima e as aulas ministradas pela ilustríssima professora Edmar, que lecionou Direito Penal na faculdade de Sabará.
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Dentro da Casa as crianças são acompanhadas por profissionais que atendem cada uma de forma 

individual e ao mesmo tempo lúdica. Nessas crianças ficam evidentes que a separação do convívio o familiar 

e o rompimento de laços causam diversos transtornos psicológicos, que são tratados durante a permanên-

cia delas no estabelecimento. Na primeira infância está se formando o cidadão e quando existe este brusco 

rompimento com sua família originária rompe-se também com os efeitos naturais de sua formação. Ele se 

desestrutura e fica mais suscetível ao déficit de caráter neste período de formação inicial.

“ ...O Estado não tem conhecimento do projeto, cabe à sociedade provocar e demonstrar a sua 

importância, tanto na viabilidade de economia de verbas publicas , quanto na proteção integral 

das crianças...”(PEIXOTO, Mônica coordenadora do projeto Casa Alma Livre)

“ Através de projetos da iniciação Alma Livre dentro da unidade prisional onde passei conheci 

uma das idealizadoras do projeto, após sair do presídio busquei ajuda espiritual, porque sabia 

que sozinha não conseguiria lembre-me então dos ensinamentos que aprendi e hoje desde 

2012 em liberdade , voltei a estudar e estou no 2° período da faculdade de teologia...” ( Juliana 

, ex-presidiária hoje atua como voluntaria no projeto, não chegou a ir para a casa porque ainda 

não tem filhos. Entrevista concedida para a realização deste trabalho no dia 10 de abril de 2017)

Não basta conceder prisão domiciliar, é preciso dar continuidade e assistir de perto este restabeleci-

mento do convívio entre mães e filhos.

6 CONSIDERAÇõES FINAIS

Conforme exposto no decorrer deste trabalho, a primeira infância é um assunto presente em vários 

ramos do Direito. O Brasil teve grande influência do Direito Internacional para reconhecer a necessidade de 

legislar especificamente para a criança, como as regras das Nações Unidas e seus tratados direcionados 

a proteger as crianças. A ONU, através de convenções, advertiu e orientou o Brasil a aplicar os tratados 

internacionais em seu solo. As regras de Bangkok, das quais o Brasil é signatário, tiveram uma longa espera 

por sua tradução em português depois de serem ratificadas. Até então, eram pouco conhecidas pelo judiciário. 

Após sua tradução, surgiu a publicação do Marco Primeira Infância, assunto principal deste trabalho. 

O Brasil apesar de ter uma legislação para crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adoles-

cente), a atenção à primeira infância era pouco descrita nele. Através da Lei da Primeira Infância, o infante 

desde a sua concepção até os 6 anos de vida se tornou sujeito com direitos específicos em diversas normas 

jurídicas. Disciplinou sobre a prioridade das políticas públicas para esta faixa etária, abordou diversos tópicos 

polêmicos para sua aplicabilidade, dentre eles, a lacuna sobre a destinação de verbas para a primeira infância. 

Nesta, o legislador ao caracterizar o Estado e os entes federados como responsáveis pela primeira infância, 

não exemplificou como seria esta destinação de verba. As mudanças na CLT também foram essenciais para 

garantir um tempo maior dos genitores após o nascimento, porém o incentivo no programa empresa cidadã 

para iniciativa privada é bem tímido, razão pela qual existem poucas empresas inseridas neste programa e 

consequentemente não resulta na garantia deste direito para todos os bebês, mas sim para a minoria.

Após toda a abordagem histórica e das mudanças na legislação chega-se ao problema deste trabalho: 

as mudanças no Código de Processo Penal e os benefícios para a primeira infância. Para chegar à apresenta-

ção de dados históricos, quantitativos e qualitativos, foram necessárias várias pesquisas de campo para se 

entender melhor sobre a importância da mudança no Código de Processo Penal  para garantir a aplicação da 

Lei 13.257/2016.  O ITTC foi o principal responsável pelas informações no curso deste trabalho, as quais foram 
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obtidas, sobretudo, através da participação no seminário Mulher Sem Prisão, realizado em março de 2017 na 

USP, campus São Francisco. Este instituto auxiliou diante da demanda popular a traduzir as Regras de Bangkok 

e publicá-las junto ao Conselho Nacional de Justiça. Realizou pesquisas científicas sobre o encarceramento 

feminino no Brasil, apresentando soluções para diminuição deste problema social e identificando os danos à 

primeira infância causados por um encarceramento eletivo que retira Direitos não somente da pessoa presa 

como também de toda a família. Atenção foi dada, em específico, às gestantes e seu tratamento em prisão 

por diversos Estados no país. 

A Lei estudada neste trabalho inovou vários quesitos do processo penal, dos quais o mais polêmico 

está contido no artigo 318 do CPP, que possibilita a prisão domiciliar em várias hipóteses. Com base no artigo 

227 da CRFB/88,  a lei 13.257/2106 faz referência à prioridade absoluta para crianças, em todos os aspectos da 

legislação e políticas públicas. Apesar de não haver entendimento majoritário sobre o assunto e por abranger 

princípios subjetivos para sua aplicabilidade, devido a sua recente publicação, muito já se discute a respeito 

da doutrina, que em seu maior posicionamento considera facultado ao Juiz que decrete a conversão da pena 

privativa em prisão domiciliar. Por esta razão, após mais de  um ano da vigência da referida lei, os presídios 

femininos ainda continuam lotados, filhos perdem sua genitora para o sistema prisional, resultando em di-

versos danos para sua formação.

A lei só deve retroagir para benefício do réu. Após um ano diversos processos não foram analisados 

para beneficiar as acusadas que estão em período de gestação ou com filhos dentro do cárcere. Por estar 

previsto na Constituição que a criança deve ter prioridade absoluta é dever de o Estado dar celeridade para 

analisar cada caso que possuir condições para a conversão da pena em prisão domiciliar. Em outras pala-

vras, o judiciário também tem o dever de priorizar a primeira infância, proferindo de forma liminar e célere 

a substituição do regime em beneficio do cidadão em formação. Garantir direitos para toda a população na 

primeira infância está inclusos a melhor atenção à saúde das gestantes, o ambiente saudável para levar uma 

gestação sem danos ao feto, correta alimentação da gestante, humanização no tratamento no pré e pós-parto, 

dentre outros fatores óbvios para a melhor atenção da gestação. O legislador, ao aprovar o Marco Legal da 

Primeira Infância, não discrimina que os direitos da primeira infância só serão aplicados e respeitados para 

determinada parcela da população, pelo contrário abrange todas as crianças até completarem 72 semanas de 

vida. Ao citar em específico as mães privadas de liberdade dá ênfase ao direito para que sua aplicabilidade 

seja integralmente igualitária. Por mais que ainda se discuta a conversão de pena em prisão domiciliar para 

benefício da primeira infância e ainda analise cada caso concreto, concedendo o direito só nos casos onde 

não fere o bem jurídico protegido como a ordem pública e onde existe a razoabilidade necessária na análise 

de cada caso e se negue providências às mães que  não se enquadram nestes requisitos, contraria a Carta 

Magna no tocante à absoluta prioridade.

 Afastar o infante de um de seus genitores, em período de formação de identidade, permitir que se 

gerasse uma criança protegida pelo direito à absoluta prioridade em uma unidade prisional insalubre, sem 

o acesso devido á saúde, sem acompanhamentos necessários durante este período, sem estrutura física ou 

mínimas condições de higiene, permitir que esta entre em trabalho de parto sem garantir o principio da dig-

nidade humana, sem a preparação necessária dos agentes penitenciários para lidar com gestantes, mães no 

pós-parto e as crianças, permitir uma separação após o filho nutrir vínculos afetivos com sua genitora e um 

longo afastamento no período em que o filho mais necessita de sua presença, conceder a outro o poder fami-

liar devido ao encarceramento do genitor, todas estas situações contrariam a constituição e não caracterizam 

proteção e atenção necessária que é direito da criança.
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Negar a prisão domiciliar nas hipóteses elencadas nos incisos dos artigos 318 do CPP é ferir a supre-

macia que uma constituição possui na democracia. Ao impedir tal convívio familiar por tipificação penal di-

vergente aos crimes cometidos contra o menor impúbere, o poder judiciário comete dano contra ele, devendo 

ser responsabilizado, conforme se especifica no Código Civil. 

Dentre as pesquisas de campo realizadas para análise deste, cita-se o centro de referência às ges-

tantes situado em Vespasiano. Atualmente, ele é considerado um presídio modelo para o país, construído 

especificamente para gestantes e seus filhos até um ano de idade. Ainda assim não pode ser considerado 

totalmente eficaz para garantir o melhor interesse da criança por inúmeros motivos, dentre eles a imputação, 

ainda que de forma mais humana, de pena aos infantes desde o ventre até completarem seus 12 meses de 

vida, em  desacordo com a lei 13.257/2016, no que designa que a criança conviva com a família e a comu-

nidade. Sendo assim, não é coerente este confinamento, que pode gerar danos aos bebês como o medo, 

a dificuldade de socializar com estranhos, entre outros. É fundamental que em toda a primeira infância a 

criança conviva com familiares e com sua comunidade e que possua um laser extramuros, já que a criança é 

totalmente inimputável.

Por fim, na fase posterior à decisão de conversão de regime em prisão domiciliar, o legislador foi 

omisso ao tratar dos fatos que acontecerão após as mães receberem o direito de cumprir a pena em prisão 

domiciliar com seus filhos. Como uma ex-detenta, que muito se contaminou no ambiente hostil do crime e 

do sistema penitenciário brasileiro, poderá conviver de forma sadia com seu filho a ponto de assegurar a ele 

a prioridade e atenção devidas?

Muitas mulheres não sabem como recomeçar, como reconquistar o afeto dos filhos que ficaram 

de fora após sua prisão, não sabem como conseguir o sustento de forma digna. Para muitas mulheres que 

estiveram envolvidas com o crime retornar é a única opção que conseguem visualizar para garantir a sobre-

vivência da família. Como enviar uma mãe que sofreu a vida inteira violência domestica para o encontro com 

quem tanto dano lhe causou?  Estes são apenas alguns casos em que o legislador não deu continuidade após 

determinar a conversão da pena. 

Como forma de dar continuidade a esta grande inovação penal foi apresentado o Projeto Casa Alma 

livre que assiste a mãe e a criança neste período de transição até que ocorra a devida responsabilização e a 

retomada da autonomia. Esta assistência objetiva nutrir vínculos familiares com o auxílio da espiritualidade 

em parceria com o auxílio multidisciplinar de profissionais capacitados para a demanda.

A publicação após a aprovação deste conteúdo visa provocar o judiciário para um olhar direcionado a 

apoiar a ideologia do projeto Casa Alma Livre, baseado nos dados desta Instituição em contribuir de forma efe-

tiva para diminuir a reincidência. Faz-se necessário adequar tal projeto da melhor forma possível para expandir 

a iniciativa da Casa Alma Livre, acreditando que financiar um projeto como este e expandir para os demais esta-

dos é muito mais viável economicamente do que custear o retorno desta mulher para o sistema prisional, pois 

se sabe que o país gasta parte significativa de sua riqueza mensalmente com pessoas em situação de prisão.
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RESUMO: A História Mundial é permeada pela  constante luta do reconhecimento da liberdade individual e 

coletiva. O caminhar do espírito da liberdade se dá no Ocidente, e vai da Grécia e Roma até os idos da Revo-

lução Francesa de 1789, elevando o homem de pessoa universal a cidadão, sem nada destruir, pois a dialética 

especulativa é uma constante positivação de momentos. No século XX, os direitos sociais, em nível de política 

de Estado, se disseminaram e aperfeiçoaram através da atuação do grande estadista norte-americano Franklin 

Delano Roosevelt, que soube levar seu povo do isolacionismo a um papel de atuação mundial. A contribuição 

deste estadista  não foi apenas para os EUA, mas para toda a humanidade.

PALAVRAS-CHAVE: Liderança, Diplomacia, História e Dialética 

A racionalidade, ao longo do caminhar do espírito universal na História, sempre implicou no agir pelo 

conhecimento, em um primeiro momento pelo entendimento, passando posteriormente pela lógica, e depois 

pelo movimento especulativo, que é a própria dialética. 

O pensar e o ser, que durante milênios foram considerados separadamente, pela própria distinção de 

sujeito e objeto, à partir do Idealismo Alemão do século XIX, cujo maior expoente foi Hegel, passam a constituir 

a mesma unidade. Não há distinção entre ser e pensar, porque somente o homem pensa e o pensamento habita 

exclusivamente no homem. Daí ser o homem a primazia da criação, ou seja, o homem é a imagem de Deus.

O caminhar da História teve como palco, até a Revolução Francesa de 1789, a luta do homem contra 

a escravidão, no sentido de ser o homem senhor do seu próprio arbítrio. Não é porque o escravo não detinha 

a sua liberdade, manifestação da vontade, que ele deixou de lutar pela referida liberdade ao longo de todo o 

caminhar da História.

A moral do senhor e a moral do escravo constituem a parábola da civilização ocidental. Com o pro-

cesso revolucionário francês de 1789, todos se tornam livres, senhores de seu próprio arbítrio. Todavia, a 

liberdade de todos teve como exigência primeira a igualdade de todos.

A igualdade se concretizou em nível político e jurídico no constitucionalismo, que foi a expressão do fim 

do poder absoluto do monarca. Em um mundo industrial, dirigido por uma burguesia capitalista, não mais se 
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concebia privilégios e estamentos que somente impediam a livre circulação de mercadorias, capitais e pessoas. A 

riqueza foi feita para circular, como bem anuncia a obra “ A Causa da Riqueza das Nações” de Adam Smith (1776).

A racionalidade da História tem seu caminho na civilização europeia. Somente a Europa vê o movimento 

contínuo do espírito da liberdade, que nasceu na Grécia Clássica, passou pelas praças e jardins de Roma, atra-

vessou a Idade Média, com o pensamento cristão, navegando posteriormente pelos mares iluminados da Idade 

Moderna e chegando no momento fundamental da História, a essência da humanidade, a Revolução Francesa. 

A França, no século XVIII, era a maior nação da Europa. Enquanto os Estados papais viviam sob a 

égide da condução política feudal, a França já possuía um poder político centralizado e não dependente de 

liderança religiosa. Mais um motivo para o enaltecimento da Revolução Francesa de 1789, que levou ao poder 

a personificação individual do espírito da liberdade montado em um cavalo, Napoleão Bonaparte.

Figuras isoladas representaram, ao longo de toda História, o espírito universal da liberdade, mesmo não 

sabendo que eles eram a expressão de tal movimento do espírito, que é a  cultura ocidental em perpétuo “devir”, 

no dizer de Heraclito. Exemplos foram Alexandre o Grande, Júlio Cesar, Carlos Magno, Napoleão Bonaparte e Franklin 

Delano Roosevelt. Cada qual representou, no seu momento histórico o evoluir do espírito ocidental da liberdade.

Somente o Ocidente conhece da liberdade e por isso somente este hemisfério é capaz de fazer Filosofia 

e História, sendo o primeiro o mais alto e último dos conhecimentos, a ave de minerva que alça vôo ao anoitecer. 

Os orientais não conhecem o conceito de liberdade, por isso não produzem filosofia. São sábios, mas não filósofos.

“ A consciência chegou até aqui, e esse é o principal momento da forma na qual o princípio 
da liberdade se concretizou, pois a História universal nada mais é que o desenvolvimento do 
conceito de liberdade. Todavia, a liberdade objetiva – as leis da liberdade real – exige a submis-
são da vontade fortuita, pois esta última é meramente formal. Quando a objetividade é racional 
em si mesma, a visão da razão tem que lhe corresponder, e assim existe também o momento 
essencial da liberdade subjetiva. Observamos apenas esse progresso do conceito, tendo que 
renunciar ä tentação de abordar mais detalhadamente a felicidade, os períodos de florescimento 
dos povos, a beleza e a grandeza dos indivíduos, os interesses relacionados ao seu destino, no 
sofrimento e na alegria. A filosofia diz respeito ao esplendor da ideia que se reflete na história 
universal. Na realidade, ela tem que se abster dos movimentos tediosos das paixões. Seu inte-
resse é conhecer o processo de desenvolvimento da ideia, ou seja, da ideia da liberdade que é 
somente a consciência da liberdade.

A história universal é o processo desse desenvolvimento e do devir real do espírito no palco 
mutável de seus acontecimentos – eis ai a verdadeira teodiceia, a justificação de Deus na histó-
ria. Só a percepção disso pode reconciliar a história universal com a realidade: A certeza de que 
aquilo que aconteceu, e que acontece todos os dias, não apenas não se faz sem Deus, mas é 

essencialmente a Sua obra.” (HEGEL, 1995).

Desde os primórdios da civilização, na Antiguidade Oriental, o conceito de liberdade é encontrado nas 

relações políticas, às vezes permeado pela religião, outras pela força militar, pelo poderio econômico e por fim pela 

Lei, cujo maior exemplo é o constitucionalismo. Todavia, a razão exige, nos tempos contemporâneos, a igualdade 

através do império da lei, pelo menos na civilização ocidental, que é a única que conhece o conceito de liberdade. 

Na História Ocidental, o cristianismo constituiu uma fenda, uma cisão, no conceito de pessoa do 

Direito Romano. Em que pese a extensa legislação romana, concretizada na Lei das XII Tábuas, no Direito 

Pretoriano e na Jurisprudência, ter estendido o conceito de pessoa para todos os cantos do império, foi o 

cristianismo que universalizou o tratamento do homem como pessoa. Primeiro na versão teológica, depois 

construtivamente  na figura do súdito e depois na figura do cidadão, que denota o amadurecimento do Estado 

Democrático de Direito. Este exige a igualdade de todos perante a lei, o que é a expressão maior da cidadania, 

em seu sentido universal.
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O mundo germânico foi o maior legatário do império romano. Nele a consciência da liberdade atinge 

patamares não apenas jurídicos, mas principalmente científicos, sob o prisma do conhecimento do homem, 

do mundo e da religião.

Esta intimidade do mundo germânico com a consciência filosófica da liberdade foi plantada pela 

Reforma Protestante (1517), que foi o momento de ruptura para o advento da unidade do pensamento no 

continente europeu, a sua afirmação. Em que pese a divisão da Europa entre Estados católicos e Estados 

protestantes, não caberia mais o retorno do Velho Mundo às antigas práticas do paganismo. A Europa é um 

continente cristão.

Religião é fé e cultura. O cristianismo, cujas raízes se encontram no judaísmo, é um modo de vida, 

um proceder cultural, permeado pela fé.

“No entanto, mais tarde, a Igreja protestante completou a sua garantia política ao determinar 

que um de seus Estados se elevasse à condição de uma potência europeia independente. Essa 

potência  teria que surgir com o protestantismo: É a Prússia, que, surgindo no fim do século 

XVIII, teve em Frederico, o Grande, um indivíduo histórico; mesmo não tendo fundado o Estado, 

ele o consolidou.

(.....) 

Na religião protestante, o princípio da interioridade surgiu com a liberdade religiosa e a satisfa-

ção em si mesmo, e, com isso, também a crença nessa interioridade representando o mal e o 

poder temporal. Também, na Igreja católica, a casuística jesuíta introduziu infinitas pesquisas 

mais abrangentes e refinadas que a teologia escolástica, acerca da fonte interior da vontade 

e dos motivos da mesma. Nessa dialética, que fazia todo o particular vacilante, onde o mal 

foi transformado em bem e o bem em mal, nada restou a não ser a pura atividade da própria 

interioridade, o abstrato do espírito, ou seja, o pensamento. O pensamento considera tudo em 

forma de universalidade e, por isso, é atividade e produção do universal.” (HEGEL, 1995)

A História europeia é identificada pela suprassunção da religião cristã. O que mais diferencia a Europa 

dos demais continentes (orientais) é o cristianismo, na sua vertente factual, valorativa e normativa. É um 

dado principiológico que influenciou e influencia o modo de viver do “ homem de Viena”.

O Novo Mundo foi o legatário do patrimônio cultural e espiritual da Europa. Principalmente os Esta-

dos Unidos da América do Norte representam o acervo do patrimônio cultural europeu, na sua versão anglo 

saxônica. É o império romano da atualidade. 

O império romano foi uma unidade que transcendeu os meros caprichos geográficos, alcançando as 

vias do espírito, da cultura, redundando na hoje conhecida União Europeia, que é o resultado do movimento 

dialético, já presente em Roma.

Roma representou a união de vários povos, latinos, germânicos, árabes, africanos e culturalmente até 

os eslavos. Daí se falar no império romano do ocidente e no império romano do oriente. Mas tudo era Roma.

Cabe ressaltar que a cisão do império romano em ocidental e oriental importou também em uma 

cisão religiosa, qual seja, a do catolicismo e a ortodoxia grega (oriental), antes do advento da Idade Moderna.  

O papa ficava em Roma e o ancião em Constantinopla.

Em 1517 Lutero apresenta suas teses e vários príncipes e reis europeus aderem às mesmas, de-

sencadeando a Reforma. À partir de então o poder político começa a se separar do poder espiritual. Os reis 

europeus iniciam a centralização do poder, aquiescendo as relações comerciais, surgindo uma burguesia co-

mercial cujos negócios vão lançar os empreendimentos na expansão marítima. O rei da Idade Moderna é um 
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“grande empresário”. O pacto colonial é a maior empresa que se tem notícia na história. Foi os primórdios 

da globalização comercial.

Este intenso fluxo comercial entre as cidades europeias forçou o advento do Direito Internacional. 

Este ramo da ciência jurídica nasce com feições estritamente comerciais. As relações diplomáticas são um 

meio de comunicação entre os Estados soberanos que buscam aprimorar seus contatos pelo comércio, e não 

pela exclusividade da força, a guerra. 

O gerenciamento das colônias foi uma constante durante toda a Idade Moderna, com uma intensa 

transferência de riquezas para as metrópoles. Até o advento de Napoleão Bonaparte em 1799, as “cabeças 

coroadas” da Europa ditavam os rumos do mundo civilizado. Napoleão representou a concretização dos ideais 

da Revolução Francesa e a chegada da burguesia ao poder, através da segurança jurídica, cujas expressões 

maiores foram a propriedade privada e a livre iniciativa.

Napoleão Bonaparte governou a Europa de 1799 a 1815. Nesta última data, na qual ocorreu o fim do 

império napoleônico, o grande momento histórico da diplomacia europeia foi o Congresso de Viena, segundo 

a perspectiva de Henry Kissinger.

Após o final do império de Napoleão, houve a tendência na Europa à restauração das antigas monar-

quias. A História, todavia, não repete os eventos, com a mesma precisão. A evolução advinda do governo de 

Napoleão, principalmente no que diz respeito ao fortalecimento do cidadão face ao poder estatal, tornou-se 

um processo irreversível. A burguesia não mais abriria mão da representação política. As relações entre os Es-

tados soberanos exigiram um remodelar da prática diplomática, cuja atuação passou, no continente europeu, 

para o equilíbrio de poder.

O Congresso de Viena de 1815 estabeleceu um sistema de relações diplomáticas que preservaria o 

equilíbrio de poder. Esse sistema perdurou até 1914, com o advento da Primeira Guerra Mundial.

Nestes “cem anos” de paz, houve variação do conceito de equilíbrio de poder, sem, contudo, alterar 

a essência do Tratado de 1815. A Inglaterra pretendia mais o favorecimento das nações mais fracas, enquanto 

a Alemanha de Bismarck buscava mais estabelecer o comando no jogo do xadrez político internacional, impli-

cando isto em alianças diplomáticas fluidas, nunca fixas.

A única guerra que ocorreu nestes “cem anos”, de relativa paz, no continente europeu, foi a da Cri-

méia de 1854. 

Grandes figuras se destacaram neste século vitoriano. Gladstone, Palmerston, Disraeli, Metternich, 

foram expoentes do pensamento diplomático do equilíbrio de poder. 

Este equilíbrio trouxe, no passar das décadas, alguns problemas que foram se avolumando e criando 

um verdadeiro barril de pólvora. Em 1914, o assassinato de um nobre austríaco na Servia, ocasionou guerra nas 

florestas da Bélgica. Havia, na verdade, uma paz armada, muito longe de uma paz perpétua, no dizer kantiano.

“Embora o estilo da diplomacia de Bismarck já devesse estar condenado ao fim de seu período 
no poder, estava longe de ser inevitável que fosse substituído por uma corrida armamentista 
absurda e por alianças rígidas mais comparáveis à posterior Guerra Fria que ao tradicional equi-
líbrio de poder. Por quase 20 anos, Bismarck preservou a paz e aliviou as tensões internacionais 
com sua moderação e flexibilidade. Mas pagou o preço da grandeza mal compreendida, pois 
seus sucessores e futuros imitadores não tiraram lição melhor do seu exemplo que a multipli-
cação das armas e uma guerra que causaria o suicídio da civilização europeia.

Em 1890, o conceito de equilíbrio de poder esgotara seu potencial. Tornara-se necessário, inicial-
mente, devido ã multiplicidade de estados saídos das cinzas da aspiração medieval ao império 
universal. No século XVIII, seu corolário da raison d’état conduzira a guerras frequentes cuja 
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função primária era impedir uma potencia dominante e a ressurreição de um império europeu. O 

equilíbrio de poder preservara a liberdade dos estados e não a paz da Europa.” (KISSINGER, 2017).

No propósito de preservação da liberdade dos Estados dentro de suas fronteiras, através de uma le-
galidade pública e privada, já bem amadurecida, e de relações internacionais entre iguais, no final do século 
XIX e início do século XX, dava-se pouca primazia ao estado de paz, em razão de uma corrida armamentista 

que encontrava-se camuflada sob o manto de boas intenções. Armadilha encontrava-se montada.

“Há anos, os historiados discutem há quem deve caber a culpa pela deflagração da Primeira Guer-
ra Mundial. Mas não se pode isolar um país e atribuir-lhe aquela insana excursão pela catástrofe. 
Cada uma das principais potências deu sua quota de miopia e sandice, com uma indiferença que 
não mais seria possível, depois que o desastre causado penetrou a memória coletiva da Europa. 
Esqueceram o aviso de Paschal em suas Pensées – se é que o conheciam – : “Desabamos sem 

querer no abismo, quando erguemos à nossa frente o que nos impede de vê-lo.” (KISSINGER, 2017)

A Alemanha sempre sofreu o trauma de ser vítima de todas as batalhas travadas na Europa por 200 

anos. O colosso industrial e militar que emergiu no centro da Europa, carecia de bases de sustentação diplo-

mática e política. A agressão e o expansionismo tornaram-se válvulas de escape da nação germânica perante 

os demais atores do cenário europeu. 

O temor de Richelieu, de uma Germânia unificada, se concretizou ainda no período do Concerto Europeu. 

A falta de compreensão geopolítica fez com que a Alemanha mergulhasse na Primeira Guerra Mundial 

com fins expansionistas. Em 1918, ao final do conflito, percebia-se claramente que o Concerto Europeu   pro-

piciara o turbilhão de agressões, e não a paz, a longo prazo.

“O Concerto Europeu fracassou tristemente porque as lideranças políticas haviam abdicado de 
seu papel. Assim, não foi nem tentado o tipo de congresso europeu que, na maior parte do 
século XIX, proporcionara os períodos de calmaria ou mesmo levara a soluções. Os governos 
europeus haviam previsto todas as contingências, exceto o tempo necessário para a conciliação 
diplomática. E esqueceram a frase de Bismarck: “ Infeliz do líder cujos argumentos, ao fim de 

uma guerra, não sejam tão plausíveis quanto foram no início.” (KISSINGER, 2017)

Em 1918/1919, os vencedores do conflito estabeleceram o Acordo de Versalhes, com o objetivo de 

enfraquecerem a Alemanha, e manterem a paz no Velho Mundo. Todavia, sabe-se que as lições da História 

são duras e árduas. A Alemanha era um Estado soberano, e desta forma não poderia se manter atrelada aos 

caprichos internacionais, sob a perspectiva geopolítica.

A Alemanha intensificou o seu rearmamento, buscando mais expansionismo, principalmente com 

o advento do nacional socialismo. A agressão voltou a dominar a política alemã, com o fito de controle do 

continente europeu. Os arquitetos do Acordo de Versalhes eram líderes bem intencionados, mas tímidos.   A 

subida de Hitler ao poder foi uma catástrofe na história mundial.

O caminhar da História sempre presencia uma grande nação que é a tutora da paz em seu tempo. Os 

Estados unidos da América do Norte assumiram o papel de comando da História Universal, ainda pelos idos da 

Segunda Guerra Mundial (1939/1945). A grande figura e estadista desse momento foi Franklin Delano Roosevelt.

Roosevelt tirou os Estados Unidos da América do Norte da letargia da Grande Depressão de 1929. Com 

o “New Deal” inaugurou uma fase de grandes obras e trabalhos nos EUA, recuperando a economia desse país, 

e servindo de exemplo para o resto do mundo civilizado.

Com Roosevelt, os EUA iniciam sua marcha para o exercício de um papel fundamental na História 

Mundial. O espírito da liberdade, que nasceu e caminhou pelo Velho Mundo, transfere-se para o Novo Mundo, 

em especial na parte norte do continente. Os EUA são uma nação europeia fora da Europa.
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“Para os políticos contemporâneos, que governam por pesquisas de opinião pública o papel de 

Roosevelt, levando o povo isolacionista a participar da guerra, é uma lição prática sobre a lideran-

ça numa democracia. Mais cedo ou mais tarde, a ameaça ao equilíbrio do poder europeu forçaria 

os Estados Unidos a intervirem para por fim ao avanço da Alemanha rumo à dominação mundial. 

O poderio crescente dos EUA levaria o país eventualmente, ao centro da arena internacional. Se 

aconteceu tão depressa e decisivamente, foi por obra de Franklin Delano Roosevelt.

Todos os grandes líderes caminham solitários. A solidão vem da capacidade de discernir desafios 

invisíveis aos contemporâneos”  (KISSINGER, 2017) 

O universalismo da diplomacia norte americana se desenvolveu sob as égides de Franklin Delano Ro-

osevelt. Este estadista norte-americano conduziu a nação isolacionista para um compromisso moral de nível 

internacional. Os EUA passaram a ser a “ cidade na colina”, a iluminar toda a humanidade. 

Roosevelt sabia muito bem que os aviões alemães, em pouco tempo, estariam a cruzar o oceano 

atlântico e poderiam bombardear as cidades norte-americanas. Como grande estadista de sua época, concluiu 

que a segurança dos EUA dependia da segurança mundial. 

O interesse nacional dos EUA estaria totalmente atrelado com a paz mundial. Uma nação nascida 

sob a égide da liberdade, somente conseguiria desenvolver relações capitalistas plenamente eficazes, com 

o restante do mundo, se houvesse um mínimo de paz no ambiente internacional. A segurança internacional 

passou a depender dos princípios morais exaltados pela política norte-americana.

O tardio envolvimento dos EUA na Segunda Guerra Mundial deveu-se à necessidade de convencimen-

to do povo americano de participarem das batalhas no Velho Mundo e também no Pacífico.

No final da Segunda Guerra Mundial, (1945) os EUA eram a maior nação do mundo, em nível político, 

econômico e militar (a exemplo do monopólio atômico).

Roosevelt estimulou a cooperação entre as nações para a elevação do padrão de vida em todo o mundo.

O grande estadista exerce seu papel em benefício de sua nação e de toda a humanidade.

As gerações futuras reconhecem o atuar do grande líder e seu legado de paz e prosperidade.

“ Gerações subsequentes de americanos tem valorizado mais em seu chefe de governo a total 

sinceridade. Contudo, como Lincoln, Roosevelt percebeu que a sobrevivência de seu país e de 

seus valores estava em jogo e que a história o responsabilizaria pelos resultados das suas ini-

ciativas solitárias. E, como ocorreu com Lincoln, mede bem a dívida dos povos livres para com 

Franklin Delano Roosevelt que a sabedoria da sua travessia solitária, hoje em dia, seja conside-

rada apenas coisa natural.” (KISSINGER, 2017)

Tal qual Julio César, Carlos Magno e Napoleão Bonaparte, Franklin Delano Roosevelt representou, no 

século XX, um momento fundamental do caminhar do espírito da liberdade.

No século XX, o espírito da liberdade tomou os devidos contornos sociais, para propiciar a todos os 

habitantes do hemisfério ocidental, padrões mínimos condizentes com a dignidade da pessoa humana. É um 

dado do espírito, por isso cultural.
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POlÍCIA E EDuCAÇÃO: A AÇÃO DE uM GRuPO DE POlICIAIS 
MIlITARES EM uMA REGIÃO DE BElO HORIzONTE (MG)

Lúcio Alves de Barros1

INTRODuÇÃO

Este artigo descreve as relações sociais de um grupo de policiais militares nas escolas públicas e privadas 

(estadual e municipal). Em apreço estão as relações que os PMs tecem com os já conhecidos atores escola-

res, alunos, professores, diretores e funcionários. O trabalho não foi fácil, pesquisar um batalhão da Policia 

Militar de Minas Gerais é enfrentar resistências, críticas e curiosidades acerca do estudo sobre as atividades 

exercidas pelos policiais. 

Em outra oportunidade pesquisamos o tema “violência(s) nas escolas”. De lá para cá muitas curiosi-

dades apareceram acerca de quais violência(s) estaríamos lidando. Os dados são problemáticos e complexos, 

haja vista que professores e estudantes não tem uma noção clara do que envolve tais relações (Barros e 

Freitas, 2011). No presente artigo, contudo, a intenção é continuar a empreitada no sentido de colocar em 

questão um novo ator: o policial militar e, por consequência, a Polícia Militar. No campo desses estudos vale 

mencionar que a polícia militar tem atuado - e em demasia - nos portões e no interior das escolas, numa 

clara tentativa de barrar a violência e a criminalidade. A despeito dos programas, como o PROERD, o interesse 

é verificar como a polícia está se deparando com esta atividade que, constitucionalmente, não está fixada de 

forma clara nos seus afazeres, há não ser quando a ordem é colocada em xeque. O fato é que a polícia atua 

e, na maioria das vezes, a despeito das normas internas e regras colocadas pela instituição escolar. 

É preciso discutir a eficácia da atividade policial nesse terreno minado chamado escola. Neste sentido, 

a análise recai sobre um campo que vale à pena tatear, pois nele vemos espaços repletos de interesses 

difusos e que, por vezes, é melhor observar ao longe, pois tal como se diz na polícia, “a corda arrebenta 

sempre para o lado mais fraco”, “muxiba não deve se meter a ser bola de futebol” e “rio com piranha, jacaré 

nada de costa”. Em tempos nos quais a violência na escola parece norma (Barros e Freitas, 2011), vale nessa 

introdução tecer alguns comentários. 

Em primeiro, não é possível que após tantos avanços na política de segurança pública apareça a polí-

cia como força repressiva no interior das escolas. Sabe-se que, por definição, ela é a força legítima do Estado 

que atua na discricionariedade. Talvez seja esta uma das mais interessantes artes da polícia. Atuar no “im-

proviso”, na “moral”, no “espírito do momento”, na liberdade de agenda, na “hora” e no “depois”. Trata-se 

de um poder não mensurável, de um saber técnico que tem por sustentáculo a experiência e a legitimidade 

estatal. Aprende-se a ser polícia na prática e não na teoria (Barros, 2005). Logo, é um retrocesso achar que se 

faz mais do que necessário a ação policial no interior das escolas, mesmo como atores “técnicos” no uso do 

Código Penal, da Constituição e do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Em segundo, é crucial problematizar a ação policial quando ela não se reveste da roupagem pedagó-

gica e parte simplesmente para ações repressivas. Apesar das atividades policiais em sua maioria serem de 

1 Doutor em Ciência Humanas pela UFMG e professor de antropologia na FaE/CBH/UEMG. Pesquisa efetuada com apoio da FAPEMIG e dos 
programas de PIBIC e PAPQ da UEMG.



44

cunho social, um trabalho terapêutico que tenta cuidar de um consciente e inconsciente coletivo, por ver ve-

zes, em anomia é fato o que um policial experiente afirmou: “a polícia trabalha como um curativo, haja vista 

que o Estado não sabe lidar com a vacina” (Barros, 2005). Dito de outra forma, se já temos uma organização 

com muitas dificuldades em atuar como tal fora dos muros da escola, o que esperar de policiais que operam 

como curativos esperando a vacina do Estado o qual não se preocupa com a causa das doenças e sim com os 

sintomas e consequências. Acrescenta-se neste tópico a questão do controle dos sintomas, pois se eles ainda 

não mataram o corpo social é porque ele os mantém vivo, independentemente dos remédios oferecidos pelo 

campo jurídico. Tudo indica que os indivíduos optam pela ordem e não pela sensação de perigo, desconfian-

ça e custo. Logo, apostar na polícia como mediadora da violência nas instituições escolares é problemático, 

especialmente em tempos de democracia. 

Em terceiro, é forçoso argumentar em favor de uma Polícia Militar pedagógica, responsável por levar 

“segurança social” e não a famosa segurança objetiva e subjetiva à sociedade. Imaginem policiais críticos e 

capazes de educar as crianças, os adolescentes e jovens. Pensemos policiais treinados em lidar com adultos 

recalcitrantes e mulheres apavoradas pelo marido violento e espancador. Certamente teríamos policiais edu-

cadores, generosos, com compaixão, sede de justiça, capacitados em defender os oprimidos e o cidadão não 

somente das forças hostis dos que estão longe da lei, mas perto da ação penal e dura do Estado de Direito, 

forjado na hierarquia, colonização, machismo e autoritarismo. Em democracias, a função da polícia é pedagó-

gica e não jurídica ou militar. É preciso argumentar sobre a busca incansável do Estado pelos já conhecidos 

suspeitos, os quais andam de lá para cá no mundo das drogas ou nas zonas quentes de criminalidade. O 

movimento institucional que lembra a ideologia “Lei & Ordem” que criou fama na política criminal dos Esta-

dos Unidos da América tem como roupagem a igualdade e a liberdade, mas não passou de uma técnica de 

“limpeza social” com a justificativa ideológica da punição da mendicância, da prostituição e da juventude 

transviada. Neste caminho, e levando em consideração a realidade das escolas estaduais, estamos a um 

passo para continuar a “marcar a ferro e fogo” a população pobre, negra, jovem e sem direitos que vegeta 

historicamente nesse país. 

1 - O QuE A POlÍCIA FAz

Existe um amplo desconhecimento do trabalho da polícia e do esforço de manutenção da ordem 

pública por parte do Estado. Essa ignorância, obviamente, atinge de diversas maneiras o imaginário coletivo 

variando entre ondas de preconceito, resistência e estigmas que marcam com fortes tintas a ação das institui-

ções policiais. A despeito da ignorância e dos preconceitos que marcam uma conversa sempre emocionada, 

é bom chamar atenção que não é nova a desatenção pelas atividades repressoras nas sociedades democrá-

ticas, notadamente no meio acadêmico (Paixão, 1993). E o importante é que esse fenômeno não aconteceu 

somente entre nós. Tanto Bittner (1990) como Bayley (2001) denunciaram o desinteresse acadêmico pelas 

instituições repressoras do Estado tanto nos EUA como em outros países. Em “Padrões de policiamento”, por 

exemplo, Bayley (2001), chamou atenção para o descaso com o papel da polícia nos estudos sociológicos e 

políticos. Afirma que os historiadores saíram na frente e, apenas recentemente, pelos menos nos países de 

língua inglesa as pesquisas acadêmicas tentam equacionar as falhas anteriores recheadas de estudos nos 

quais a polícia apareceu como protagonista de fenômenos dramáticos de repressão social e política. O mesmo 

caminho dos autores norte-americanos segue Mingardi (1992, p. 02) no caso do Brasil que, em “Tiras, gansos 

e trutas” asseverou que: 
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Há uma ausência de pesquisas sobre os organismos de repressão ao crime. Muito já se 

escreveu a respeito da repressão política, explícita ou não, feita pela polícia brasileira. Porém 

poucos se detiveram sobre o trabalho que efetivamente deveria fazer a polícia, o combate ao 

comportamento tipificado por lei como criminoso. Menos ainda foram os que observaram a 

respeito da maneira pela qual a polícia cumpre suas funções. 

Na realidade não é insignificante o esforço intelectual feito no intuito de entender as atividades e o 

papel das instituições policiais. Mas não é ignorável o preconceito, a aversão e o despreparo institucional da 

Polícia Militar e dos civis no entendimento do que a polícia faz. 

O artigo tem como justificativa a necessidade de compreender a ação policial no interior e nas ad-

jacências das escolas estaduais, tendo por enfoque a necessidade de verificar qual o papal da polícia em 

tempos nos quais as instituições escolares são cobradas por funções que não cabem a elas e, quando cabem, 

as relações acabam por não levarem em consideração as normas, regras e papeis definidos nos estatutos, pro-

gramas pedagógicos e projetos escolares. Não está clara a ação da polícia na escola. Mas é a ela que diretores, 

supervisores, coordenadores e professores se apegam no momento em que as relações saem do controle. 

Pesquisar a educação: suas instituições em relação a ação da polícia é o enfoque privilegiado deste artigo.

Em estudo já clássico nas pesquisas referentes à polícia, Bittner (1990) lança mão das acepções su-

geridas por Michael Banton acerca dos conteúdos da ação policial. De acordo com Bittner, as práticas policiais 

podem ser entendidas de duas maneiras, dois “modelos” de atuação - “law officer” e “peace officer”  – que, 

na realidade, não se excluem. Em primeiro, o autor chama atenção para o “modelo” law officer que parte do 

pressuposto que a principal função das instituições policiais é o controle da criminalidade, cabendo aos admi-

nistradores de polícia direcionar recursos humanos e materiais visando à identificação e posterior apreensão 

dos recalcitrantes. Cumpre a esse modelo de policiamento a repressão dos comportamentos considerados 

desviantes. Para isso, os policiais devem fazer uso da lei para garantir a manutenção da ordem e da paz. 

Bayley (2001) e Paixão (1993) afirmaram que não existe correlação entre a estrutura e a eficiência policial na 

diminuição da criminalidade. Não obstante, o modelo ora definido parte da premissa de que a atuação policial 

- alicerçada em critérios jurídico-legais – é suficiente para influenciar a baixa nas estatísticas de criminalidade 

e na conclusão dos processos criminais.

 O importante nesse contexto parece ser os princípios de punição que, delineados em formas de lei, 

são utilizados para sossegar os “desviantes” e as “classes perigosas”. Paixão (1993) em “A política da polícia” 

chamou atenção para o “dilema do controle” e do modelo de polícia assentado no ideal de “ordem sob a lei”. 

Interessante a análise, pois caminha em duas direções: “ordem” e “lei” necessariamente não andam de mãos 

dadas. No primeiro caso, uma ideia que nos leva aos escritos de Hobbes, nada melhor para os indivíduos do 

que se conformarem com os princípios socialmente aceitos de moralidade. São valores que podem colocar 

fim ao medo, ao mesmo tempo em que produzem melhores condições racionais de medição das ações que 

possam acarretar menores custos em condições nas quais são incertos os benefícios. Por outro lado, os in-

divíduos se deparam com a “lei” que significa nada mais que os “limites racionais à imposição da ordem” 

(Paixão, 1993). Nesse contexto vale o que está escrito e não o que moralmente, apesar de ilegal, os cidadãos 

pensam que tem validade moral aceitável à convivência social. O problema se coloca de forma complexa para 

as instituições policiais: o policial, em atividade ostensiva, deve seguir o seu apelo moral ou as regras defini-

das nos códigos? Deve ele seguir apelos cognitivos voltados à manutenção da ordem ou deve fazer cumprir a 

lei? A quem a polícia deve controlar? Conforme Paixão (1993, p. 03):
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O modelo de “ordem sob a lei” descreve dupla domesticação. Por um lado, o controle social 

coercitivo de minorias desobedientes indica a natureza punitiva da ordem social democrática – a 

contrapartida da generalização das liberdades é a intolerância punitiva em relação a compor-

tamentos que escapam das normas da lei e da ordem que incorporam a vontade soberana da 

maioria. Nesse sentido, o problema da polícia na ordem social democrática é garantir o consen-

so moral – seja fazendo o crime não compensar pela detenção rápida e certeira do criminoso, 

seja comunicando à periferia social as regras públicas de comportamento da sociedade demo-

crática – a proscrição do ócio, do vício, do crime e da violência instrumental. Por outro lado, a 

polícia é objeto a ser contido, dado o potencial de ameaça ao pleno exercício, pelo cidadão, de 

suas liberdades negativas, representado pelo uso arbitrário de poder pelos agentes do estado 

no combate ao crime.

O modelo law officer, ainda padece de um outro dilema tal como delineado ainda no texto de Paixão 

(1993). Como controlar os vigilantes? Difícil em um modelo como esse, já que a ação policial se pauta por 

reações contra o que está acontecendo de “errado” naquele momento no corpo social. Dito de outra forma, a 

polícia aguarda o acionamento da população para depois atuar sobre o conflito, o acontecimento ou o delito. 

Trata-se da polícia que trabalha por demandas. Esse modelo de polícia carrega os seus problemas: (1) invia-

biliza atuações policiais em delitos contra o patrimônio, (2) em casos já ocorridos, notadamente os delitos 

contra as pessoas (e isso, é claro, quando a polícia não é acionada); (3) afasta a possibilidade de investigação; 

(4) e se distancia da ação dos crimes denominados de “colarinho branco”. 

O segundo modelo, “peace officer”, se assenta em atividades garantidoras da paz. Toda experiência, 

conhecimento e investigação policial são direcionados não para a identificação de pessoas recalcitrantes 

e “desviantes”. Ao se basear na manutenção da ordem as instituições policiais atuam preventivamente, 

esforçando-se por identificar “focos” de conflito, problemas interpessoais e ameaças à ordenação do espaço 

público. A lei funciona como ponto de observação, mas não como mecanismo de seleção daqueles que não 

participam das normas moralmente regulamentadas. É o caso, por exemplo, daqueles policiais que traba-

lham na zona boêmia. Conhecem as prostitutas, os taxistas, os camelôs e outros atores que por ali atuam e 

circulam e, devido a experiência e a convivência com os que vivem na região tornam-se capazes de perceber 

quando o equilíbrio social pode estar em xeque. É preciso afirmar que o imperativo legal pouco lhes servem. 

As atuações desempenhadas são de prevenção, às vezes de predição, pois não existe o interesse em evocar 

os preceitos legais. Os policiais preferem atuar na “cordialidade”, evitando conflitos e o uso do poder de 

polícia garantido por lei.

Essa concepção de polícia certamente deve causar mal-estar aos policiais que escolheram a institui-

ção para fazer valer o seu sentimento de altruísmo, vingança, heroísmo e vaidade. O modelo peace officer se 

alicerça na possibilidade de evitar conflitos, tranquilizar ânimos desajustados e pacificar aqueles que estão 

aptos e prontos para rixas. Não existe o combate à criminalidade de forma pura e simples. Não há sonhos, 

tiros aos montes, muito menos grandes prisões e perseguição de carros. Existe a possibilidade da paz e ma-

nutenção da ordem. Esse é o trabalho da polícia? Indubitavelmente, a polícia quando acionada, ou mesmo 

quando atua preventivamente, poucas vezes não lida com problemas sociais, psicológicos, econômicos e até 

políticos. Oficiais e praças, em diferentes situações atuam como “psicólogos”, “padres”, “médicos”, “enfer-

meiras”, “professores” e “políticos”. Situações em que o marido precisava nada mais do que uma boa conver-

sa e um convite para o AA (Associação AA – Alcoólicos Anônimos). Momentos em que apenas uma passagem 

na rua para explicar aos jovens que não se deve jogar futebol em vias públicas ou fazer barulho após as 22 

horas é coisa corriqueira. Complicada a atividade da polícia. Contudo, algo aparentemente é consensual entre 
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os pesquisadores das instituições policiais e diz respeito ao uso legítimo da força física pelo Estado. A ma-

nutenção da ordem pública, a possibilidade constante do uso legítimo e instrumental dos meios de violência 

são dois alicerces da natureza das instituições policiais (Bittner, 1990; Reiner, 1992; Paixão, 1993; Monet, 2001). 

A única característica exclusiva da polícia é que ela está autorizada a usar a força física para 

regular as relações interpessoais nas comunidades. Essa é uma definição; ela ensina como reco-

nhecer minimamente a polícia. Mas não é uma descrição de tudo que a polícia faz. A polícia fre-

quentemente recebe outras responsabilidades. Além disso, nem sempre ela emprega a força para 

regular as relações interpessoais, ainda que esteja autorizada para isso (BAYLEY, 2001, p. 117).

Como pode ser observado, faz-se necessário um poder que ultrapasse as forças privadas. Em relações 

de conflito, cabe ao sistema de justiça e de segurança pública a garantia de igualdade de oportunidades de 

defesa sem violência e custos à vida e aos direitos do ser humano (Paixão, 1993; Muniz, 1999).

2 - DOS DESAFIOS ENFRENTADOS

Não é preciso muitas linhas para afirmar a inexistência de um modelo ideal de policiamento (Bittner, 

1990; Bayley, 2001; Beato, 2000). No caso brasileiro, como se sabe, tem-se duas polícias no âmbito estadual 

e uma no campo federal: a Polícia Militar, responsável pelo trabalho executivo da ostensividade (a ela é ga-

rantido o monopólio do fardamento) e da preservação da ordem pública; a Polícia Civil, destinada às práticas 

investigativas e repressivas do judiciário, - e a Polícia Federal, responsável pela fiscalização das fronteiras, dos 

aeroportos e portos, além do combate ao crime organizado e narcotráfico.

No caso das polícias estaduais, é forçoso chamar atenção para o problema do “dualismo policial” des-

tacado por Paixão (1993, p. 10). A Carta Constitucional de 1988 não resolveu o problema desse dualismo. Pelo 

contrário, deixou claras as diferenças institucionais entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, acirrou os conflitos e 

pôs em xeque a identidade e o papel organizacional das instituições. Esse dualismo tem interferido nas ações 

policiais, principalmente naquelas que se referem ao combate à criminalidade:

pela lógica constitucional, cabe à Polícia Militar conduzir o infrator a uma delegacia da Polícia 

Civil onde será lavrado o auto de flagrante. Este procedimento pode envolver longas esperas e 

a consequente imobilização da guarnição da PM na delegacia. Pela mesma lógica, deve resultar 

de cada detenção efetuada pela PM algum inquérito aberto pela PC. Ora, sob condições de onda 

criminosa, é rigorosamente impossível que procedimentos judiciários acompanhem o ritmo rea-

tivo da PM. Não é difícil perceber nesse descompasso elemento de conflito entre as corporações: 

tendo que adequar o processamento da oferta da PM a seus recursos, a PC seleciona os “casos” 

a serem investigados: a PM prende, a PC solta (PAIXÃO, 1993, p. 12).

Causam inquietação as palavras de Paixão (1993), devido a sua atualidade. Não há dúvida de que 

esse é um ponto de estrangulamento nas reformas policiais. Mas esse problema não está dissociado de fato-

res estruturais e históricos. A redemocratização nos países da América Latina e o constante fortalecimento das 

instituições sobre alicerces democráticos não indicaram fortes modificações no cenário nacional. 

No campo da ação policial, acrescenta-se outro problema de envergadura institucional e diz respeito 

ao necessário controle das agências policiais. Como a sociedade pode se resguardar da ação legítima, as-

sentada na força, por parte do Estado? Em regimes não democráticos isso não é problema. Pelo contrário, 

a sociedade não controla nenhuma instituição. Mas em regimes democráticos o problema parece sério. À 

clássica questão “Quem vigia os vigilantes?”, pode-se acrescentar outras. Qual polícia se deve construir nos 
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regimes democráticos? Como responsabilizar essa esfera do Estado? Esse é um desafio a se enfrentar. Pes-

quisadores como Paixão (1993), Souza (1999) e Muniz (1999) tem discutido as esferas de controle interno e 

externo (mecanismos de accountability) que podem perpassar as instituições policiais. Contudo, os debates 

têm caminhado em dois sentidos: o primeiro apostando na necessidade e emergência de mudanças macro 

estruturais no modelo de polícia implantado há séculos no país. Esses autores defendem, dentre outras coisas, 

a necessidade de desmilitarização, mudanças organizacionais e unificação das polícias no âmbito estadual. Em 

segundo, encontram-se os autores que caminham no sentido de evidenciar e procurar caminhos alternativos, 

micro estruturais, para reestruturar as polícias. Nesse sentido, evidenciam preocupações com “o que se cobra 

da polícia e o que ela realmente faz” (Beato, 2000, p. 05), qual o papel a ser desempenhado pelas agências 

policiais em regimes democráticos, quais os seus princípios norteadores como instituição e, porque não dizer, 

sua deontologia. 

Acrescenta-se ainda a esse debate a preocupação com a participação da “comunidade” nos rumos 

das práticas policiais, o respeito aos direitos humanos e com o uso de tecnologias de informação e de geren-

ciamento associados não apenas ao controle da criminalidade, mas também aos resultados das atividades 

policiais na manutenção da ordem e disseminação da paz (Paixão e Beato, 1997; Muniz, 1999; Beato, 2000). 

Essa abordagem de pesquisa das instituições policiais tem estudado a emergência do que se convencionou 

denominar “policiamento comunitário”, também chamado de policiamento “interativo”, “de proximidade”, 

“polícia orientada para solução de problemas” ou “polícia cidadã”.

No que concerne às mudanças no cotidiano do fazer policiamento, as novas diretrizes partiram para a 

responsabilização e autonomia dos policiais. Ao invés do policial atomizado, carente de preparo com a comu-

nidade e longe dos princípios dos direitos humanos, partiu-se para uma nova qualificação e profissionalização 

dos policiais, principalmente daqueles que atuavam na ponta e em grande medida, se encontravam distantes 

do controle de seus administradores. 

3 - POlÍCIA NA ESCOlA

Como se vê, são muitos os obstáculos a serem enfrentados. O objetivo é participar das pesquisas 

que se esforçam por analisar o que a polícia faz, notadamente nas atividades de policiamento no interior e 

nas adjacências das escolas estaduais e privadas (quando chamadas), tomando como enfoque a área de um 

Batalhão da Polícia Militar. O aumento da violência e suas múltiplas faces nas escolas tem reduzido o poder, 

a autoridade e o respeito aos docentes e, por consequência, tem jogado a segundo plano os regulamentos, 

normas e regras internas das instituições que os acolhem. Professores, agredidos, alunos em rixas e em meio 

as drogas tornaram parte do fazer policiamento há tempos (Sinpro, 2009). 

O assunto é complexo e comporta diversos ângulos de observação e análise. Daí o problema de 

pesquisa se assentar na seguinte questão: por que as instituições escolares têm optado por acionar a polícia 

em detrimento das medidas internas e normas manifestas aceitas a priori? Ao mesmo tempo, por que as me-

tamorfoses nas atividades policiais não levaram em consideração a crise que perpassa a educação nas suas 

mais complexas e simples variantes?

O argumento é que a “nova” forma de fazer policiamento não tem como prioridade a educação pú-

blica e, por consequência, a prevenção, haja vista que estão nas escolas as crianças, os adolescentes e os 

jovens que, infelizmente podem fazer parte da clientela policial por fazerem parte da faixa-etária considerada 
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suspeita, violenta, vitimizadas e perigosa (entre 15 e 24 anos ou 15 e 29 anos). Obviamente, a sugestão não 

esgota a compreensão do tema. Temos estudos sobre a atividade policial que englobaram aspectos internos 

da atividade da polícia. No plano teórico mais geral e nas pesquisas que tratam da ação policial é possível 

encontrar um padrão comum de propostas que invadem o imaginário da maioria dos cientistas sociais e das 

autoridades responsáveis pelas políticas públicas: é necessário modificar as atividades e funções das institui-

ções policiais militares. Mais do que nunca se defende a possibilidade da associação entre direitos humanos 

e trabalho policial (Cardia, 1997; Soares, 1996, 2000). Não obstante, pouco ou nada foi encontrado acerca do 

fazer policiamento na escola com olhos nos direitos civis e no respeito à dignidade humana. Pelo contrário, 

no campo do discurso político são muitos os que defendem uma polícia mais enérgica, dura e estigmatizadora 

de determinados atores sociais. E nas escolas esse imaginário é intensificado e vem recebendo requintes de 

crueldade e brutalidade. 

Delineados tais pressupostos é relevante apontar para os desafios de pesquisa à frente: policiamento 

comunitário voltado para a instituição escolar? Maior interação entre polícia e escola? Reestruturação das 

normas internas e externas das instituições escolares no intuito de facilitar o ingresso das polícias em seu 

interior? Maiores investimentos em segurança em detrimento da educação? No jogo da negociação democráti-

ca, as propostas, reivindicações e ideias merecem o seu lugar para debate. No entanto é preciso lembrar que 

não estamos no campo da ação propriamente política, cumprindo à pesquisa somente o trabalho imparcial 

do cientista.

3.1 O POlICIAl, A FAMÍlIA, A ESCOlA E O COTIDIANO

 Já são muitas as pesquisas que vem identificando o aumento da violência e da criminalidade nas 

escolas. Violência e criminalidade que se alastra no interior e fora dos muros das instituições escolares. Vio-

lência e criminalidade entre alunos, entre alunos e professores, entre alunos e direção. Uma violência que 

muitas vezes atinge o campo midiático, ganha a devida ressonância e faz um certo barulho. Mas não dura 

muito tempo ou dura muito pouco porque os episódios continuam acontecendo e é certo que a maioria deles 

sequer chega ao conhecimento da polícia. 

No batalhão em pesquisa, foram entrevistados praças da polícia militar que estão diretamente em 

contato com as relações que se desenvolvem nas escolas. Neste caso, no Batalhão, dos nove PMs que , 

segundo os comandantes, são responsáveis tanto pelo PROERD como pela patrulha escolar, entrevistamos 

05. Além disso, coletamos os principais documentos, cartilhas e diretrizes que dizem respeito a ação destes 

policiais nas escolas. A pesquisa lançou mão também de dados e mais 12 entrevistas com policiais que atuam 

nas escolas da cidade em Brumadinho. Neste lugar eles atuam como agente, independentemente de serem 

uma patrulha escolar. Alguns lidam com o PROERD e com a polícia comunitária. Nos limites deste artigo, que 

enfrentou inúmeros problemas, partimos da análise das entrevistas e dos documentos mencionados, dando 

voz e vez aos policiais e à conjuntura que eles produziram em relação á sociedade, à escola, e à família. Na 

realidade, um mundo tal como ele é apresentado aos policias que, em larga medida, reproduzem o que há 

muito já se discute nas escolas em tempos de violência e criminalidade em descontrole. 

Como visto a polícia navega em um campo repleto de relacionamentos interpessoais, convivência, 

contatos, relações entre pais e filhos, homens e mulheres e tudo mais. Contudo, creio que tais relações fazem 

parte de representações que fazemos das coisas. Conceitos criados aqui e acolá forjados pelo senso comum, 
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pelo mundo da vida que nos permite, de uma foram ou de outra, compreendê-lo em sua complexidade e 

beleza. No caso em tela, especialmente nas escolas, a polícia aprece neste cenário com toda sua força e, pelo 

menos na teoria, se esforça por responder a demanda social. Neste sentido, foi criada o que a PMMG vem 

chamando de Patrulha Escolar, um projeto desenvolvido em 2011 e que atende as escolas públicas (estaduais 

e municipais) e particulares no território de um batalhão (PMMG, 2011).

Para atuar neste trabalho os policiais são treinados e atendem as escolas quando chamados ou 

quando percebem “alterações”. A concepção é a de que a violência e a criminalidade chegaram com força 

nas instituições escolares e que algo deve ser feito. Realmente, sabe-se que tais fenômenos chegaram há 

tempos nas escolas e, inegavelmente, abalaram as estruturas relacionais dos atores que nela estão presentes. 

A questão só não é nova. Estudos tem mostrado esta realidade não somente no Brasil, mas em âmbito inter-

nacional (Debarbieux, 2006). De acordo com os policiais entrevistados as ações são inicialmente de prevenção 

e acabam não se resumindo à escola chegando às famílias e, por consequência, na comunidade:

A polícia tem uma instrução que fala especificamente sobre Patrulha Escolar. Foi criada em 2011. 

Já comando anterior do coronel Renato. Que a partir desse ano estamos tendo reuniões quase 

mensalmente com o comando da capital pra ta nos passando esse novo conceito de policia-

mento escolar. Eu como policial escolar eu tenho que ta junto com a escola, com a direção da 

escola, junto com a comunidade, fazer com que a comunidade da escola para nós criarmos uma 

rede de segurança na escola (Entrevista nº 01).

No documento institucional a questão aparece da seguinte forma:

As ações destinadas ao enfrentamento da violência em meio escolar passam por dimensões 

envolvendo diferentes atores que, observadas as respectivas competências funcionais, admitem 

que o enfrentamento desse fenômeno esteja associado à capacidade de articulação e mobiliza-

ção dos atores que constituem a rede de proteção no ambiente escolar, sendo a Polícia Militar 

de Minas Gerais, um dos atores que tem um papel a desempenhar (PMMG, 2011, p. 21).

A ideia segue em larga medida os determinantes do projeto PROERD, projeto no qual os policias traba-

lham como verdadeiros professores e explicam, no intuito de prevenir, os “danos que as drogas” podem fazer 

na vida dos estudantes. Tanto o projeto da Patrulha Escolar como o PROERD tornaram-se veículos importantes 

no que concerne a participação da polícia militar nas escolas. Nos projetos, os policias, são os atores privile-

giados e em ambientes escolares afirmam ter a função e mediação das relações:

Eu desenvolvo os meus trabalhos na perspectiva do seguinte: o que eu tenho que fazer sempre 

o meu melhor, então assim, eu sou a pessoa que... eu gosto de ler sobre... é... me inteirar sobre 

o assunto, então quando eu tava trabalhando na rua, ate mesmo não trabalhando na rua eu 

tento me inteirar ao máximo do serviço operacional, das transformações que ta acontecendo, 

novos procedimentos. Da mesma coisa o PROERD, então o PROERD é um trabalho de prevenção, 

então eu sempre quando tenho alguma dúvida eu pesquiso pra mim ler, pra mim saber pra ficar 

inteirado pra tentar prestar o serviço da melhor qualidade (Entrevista nº 02).

Os policiais chamam atenção também para a criação na PMMG do “Consep escolar”, numa clara ten-

tativa de envolver a “todos” no tema segurança pública. Apostam os policias que “todos nós temos que fazer 

a prevenção na segurança” seguindo, obviamente o que apregoa a Constituição Federal de 1988. Todavia, se 

for preciso ela não se furta a utilizar a repressão e, em tais casos, tanto a patrulha escolar, como as outras 

patrulhas, quando a primeira já estiver em empenho podem ser acionada para “fazer o serviço”. Em outras 

palavras, a despeito da polícia afirmar que nos dias atuais ela é preventiva e que atua, sobretudo com base na 

filosofia do policiamento comunitário (Trojanowicz & Bucqueroux, 1994), ela não abre mão de apresentar o seu 
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braço armado e historicamente cuidou das “classes perigosas”. O policiamento comunitário, nesta ótica apare-

ce, inclusive como uma boa vitrine ante os apelos midiáticos e os constantes projetos mantidos pelo governo. 

Os policiais da patrulha escolar e os que atuam no PROERD afirmam que estão em constante intera-

ção com a direção da escola e “junto à comunidade”. A ideia é produzir uma grande “rede” de segurança na 

escola. Em tais casos, eles atuam da seguinte forma:

Primeira mão nós somos policiais, a gente tá ali pra apoiar a escola, aproximar a comunidade 

escolar, aproximar as crianças e os adolescentes. Mas se houver alguma infração a gente tem 

que atuar. A gente não vai reprimir naquele momento. A gente vai atuar, e chamar a patrulha 

escolar pra dar prosseguimento a ocorrência (Entrevista nº 04).

Da teoria à prática o policiamento se dá com várias dificuldades, discricionariedades e discriminações 

(Muniz, 1999; Barros, 2005). Os PMs apontam a escassez de efetivo, de viaturas e dificuldades em atender 

todas as escolas da região do Batalhão. O trabalho é árduo e, dependendo da ocorrência dificilmente os poli-

ciais chegam a atender todas as escolas. O discurso segue o “faço o que posso” e “fazemos o possível” em 

uma clara amostra de que o Estado não dá conta da demanda de ocorrências que aparecem nas instituições 

escolares. Para se ter uma ideia do montante de trabalho vejamos o que dizem os policiais:

E vocês atendem mais ou menos quantas escolas? Nós fazemos escalas... Infelizmente tem 

um numero de escolas na lista, e não da pra atender a todas as escolas. Mais ou menos por 

semana, quantas escolas que você atende? Umas 15 escolas, mais ou menos. Mas isso não quer 

dizer que uma escola tem só uma turma não. Têm 3, 4 turmas. Hoje de manhã, por exemplo, eu 

fiz uma escola que tinha 4 turmas de 5º ano. Geralmente é um policial pra cada escola. Cada 

um tem a sua grade. Hoje eu tô atuando com outro policial, porque o sargento vai ter que se 

ausentar por razões pessoais, e pra que o trabalho com as crianças não pare, a gente tá fazendo 

esse trabalho junto, pra poder dar sequencia, pras crianças não ficarem perdidas, e pra no final 

do ano, ter a formatura do PROERD (Entrevista nº 03).

Atualmente eu coordeno o PROERD no batalhão e tenho mais três escolas. Então são três escolas 

mais a coordenação geral que é minha. (E seus policiais, geralmente, atendem quantas esco-

las?) Geralmente são de 5 a 6 escolas por policial. Podem haver casos que eles vão em uma ou 

duas escolas por dia. Depende do número de turmas. Porque a gente divide mais pelo numero 

de turmas. Hoje todo mundo tá com a carga horária máxima que é de 16 a 22 turmas. Então todo 

mundo tá com essa carga máxima, de 16 a 22 turmas. (Entrevista nº 04).

A falta de efetivo e o “faço o que posso” revela uma polícia ainda em construção nas relações que 

tecem com os atores escolares. Para os policiais seria bom um policial para cada escola. Este “correto” empre-

endimento já diz que professores e diretores não estão dando conta dos problemas que surgem a cada dia. 

O ideal, de acordo com os entrevistados é que se tenha pelo menos um policial para cada escola, seguindo 

mais ou menos o que vem ocorrendo no Rio de janeiro, onde policiais recebem em hora-extra para policiar e 

manter a segurança da escola (Barros, 2012). 

Longe do mundo idealizado ou em funcionamento no estado do Rio de Janeiro, é claro que os PMs 

não levam em consideração as normas, regras, propostas, programas e estatutos próprios do meio escolar. 

A polícia novamente aparece com o “complexo de Deus” (Barros, 2011) e pretende dar conta de tudo e de 

todos. O mesmo pensamento em relação às escolas a polícia utiliza para bancos, igrejas e outras instituições. 

O próprio portfólio da polícia demonstra a intenção da onipresença, algo difícil, inalcançável e impossível. 

Diante da impossibilidade de atender todas as escolas os policiais afirmam que tanto na patrulha escolar, no 

PROERD ou nos Conseps eles partem para o “sacrifício”.
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Infelizmente tem um numero de escolas na lista, e não da pra atender a todas as escolas. Mais 

ou menos por semana, quantas escolas que você atende? Umas 15 escolas, mais ou menos. Mas 

isso não quer dizer que uma escola tem só uma turma não. Têm 3, 4 turmas. Hoje de manhã, por 

exemplo, eu fiz uma escola que tinha 4 turmas de 5º ano. E são dois policiais? Não, geralmente 

é um policial pra cada escola. Cada um tem a sua grade. Hoje eu tô atuando com outro policial, 

porque o sargento vai ter que se ausentar por razões pessoais, e pra que o trabalho com a 

crianças não pare, a gente tá fazendo esse trabalho junto, pra poder dar sequencia, pras crian-

ças não ficarem perdidas, e pra no final do ano, ter a formatura do PROERD (Entrevista nº 03).

As vezes, para o policial sair da companhia e ir para a escola, eu uso o meu carro particular, 

mas as vezes tem que ter uma viatura, e as vezes não tem. As vezes você pega carona com 

o escolar, te leva pra escola, mas as vezes o escolar tá empenhado em uma ocorrência, então 

não tem como. Aí você tem que pedir uma outra viatura. E isso aí, o tempo vai só passando. 

Às vezes, tem uma viatura liberada só para você, como aqui no batalhão, tem uma viatura do 

PROERD. Só para o PROERD. Mas ela atende a quatro companhias. E nós somos hoje, acho que 

nós somos oito policiais no PROERD. (Entrevista nº 05).

A despeito de “desembarcar” nas escolas e recolher informações, os policiais acreditam que ainda 

estão engatinhando neste terreno. A família como instituição nestas circunstâncias aparece como uma catego-

ria importante. Os pais, depois os professores e a direção escolar, atualmente, não tem a mínima autoridade 

sobre os alunos. Para os PMs entrevistados, “o adolescente é outro”, a “juventude não é a mesma” e tantos 

pais como a família e o Estado “não estão dando conta” das mudanças nos últimos tempo. Não por acaso, 

percebe-se o aumento da criminalidade, da violência e do tráfico de drogas (Abramovay e Castro, 2005; Barros 

e Freitas, 2011). O pensamento dos policiais acerca das relações que hodiernamente estão se forjando nas 

famílias não levam em consideração que a “instituição família” tem uma longa história e que ela sofreu mui-

tas metamorfoses (Àries, 2006). Obviamente ela começou, de uma forma ou de outra, quando dois sexos, um 

homem e uma mulher se encontraram e decidiram por morar juntos e constituir uma união estável. É bem 

verdade que sabemos de culturas nas quais o homem possui mais de uma mulher ou de culturas que tais 

associações sequer existem, mas estamos falando de um mundo ocidental e que diz que somos monogâmicos 

e compartilhamos a vida com uma pessoa do sexo oposto. 

Aqui já temos alguns pontos a discutir: em primeiro, creio que já é mais do que perceptível que não 

temos mais a família forjada nos moldes das sociedades denominadas outrora de industriais. Naquele período 

as famílias viviam praticamente em torno da figura do pai, o qual trabalhava fora por longas horas enquanto 

a mãe, muitas vezes com muitos filhos, cuidava da casa. Chegamos ao ponto de criar a figura da “dona de 

casa”, uma boa forma de simbolizar quem mandava no domicílio, mas não no espaço da rua, esfera na qual 

o homem esteve à frente. Os policiais, possivelmente devido a cultura machista (Skolnick, 1966; Reiner, 2004; 

Muniz, 1999) se esqueceram de que nesta família, oriunda de uma sociedade de produção em massa, era 

comum ter muitos filhos. 

A sociedade hodierna, chamada de “pós-moderna”, trouxe muitas modificações. As famílias ficaram 

menores e as relações mais próximas e tensas. A mulher definitivamente entrou no mercado de trabalho e 

reduziram o número de filhos. No Brasil, estas modificações chegaram somente nos anos de 1970 e se segui-

ram durante os anos 1980 e 1990 na esteira da chamada reestruturação produtiva, novos movimentos sociais 

e consolidação das instituições democráticas. Essa mudança foi curiosa, pois a diminuição do número de 

pessoas em uma família não favoreceu o controle dos pais. Para os PMs, as mudanças no campo familiar, pelo 

contrário, “liberou de vez” a ponto de “tanto o pai como a mãe não saberem onde o filho está ou como ele 

se encontra na escola”. Os PMs chegam a descrever casos em que pais e mães vivem com medo e receosos 
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dos filhos que perderam os limites e chegaram, inclusive, às vias de fato. Lembram-se de casos dramáticos, 

de abandono, culpa e ressentimento. 

Ai o filho falou “realmente policial eu (estou) sem chão, porque meu pai sai de casa eu não 

vejo, quando ele chega eu to dormindo, ele não pega um caderno meu”. Ai o pai falou assim: 

“mas eu não sei nada de matéria”. Ai eu falei “o pai, mas ele não quer saber se você sabe de 

matéria não. Ele quer saber se você pega o caderno dele e olha o caderno dele mesmo que o 

senhor não entenda nada, é isso que ele quer”. Ele virou para o pai e falou: “é isso que eu 

quero, eu quero que o senhor me acompanhe mais na escola”. Então o que falta é isso ai, os 

pais acompanharem mais os filhos na vida escolar. Devido a esse tempo de Patrulha Escolar eu 

percebo que os pais não estão acompanhando os filhos na vida escolar. Os filhos hoje estão, 

eu to falando assim, a maioria, tão indo pra escola sem nenhuma direção dos pais. O pai não 

sabe o quê que o filho está passando na matéria, que prova que... eu falei “o pai você sabe que 

prova teve esse mês para o aluno” “Ah! Sei não”. Aí eu perguntei para a diretora: “a direção da 

escola manda para o pais as provas?”. “Mandam, mas ele nem sabe que prova que tem”. O pai 

está preocupado de chegar no final do ano, chegar o boletim: “aprovado”. É isso que os pais, a 

maioria dos pais, querem pegar no final do ano o boletim aprovado. O que o aluno fez no último 

ano, o que ele passou, ele está deixando de lado. É isso que preocupa a polícia militar... a efe-

tivação da presença dos pais na vida escolar dos alunos, então assim, pela minha experiência 

estão abandonados, estão sozinhos na escola (Entrevista nº 01).

Como se vê, a instituição ainda se vê obrigada a lidar com problemas que atingem diretamente a 

instituição familiar e, por consequência, a escola. Na realidade, independentemente de todas as normas e 

diretrizes para uma polícia que produza resultados favoráveis contra a criminalidade, creio que este é o bom 

trabalho da polícia. É claro que muitos vão achar que foge do escopo de suas operações, mas vemos tal como 

Bittner (2003), pois talvez são estas ações que revelam o momento em que a policia deve estar onde nenhuma 

outra instituição esteve e que é necessário que se faça alguma coisa. Mesmo que se faça muito pouco, pois 

estamos falando de uma polícia empenhada e paga por dinheiro público. É bom mencionar que boa parte 

dos policiais não entende este trabalho como ação de polícia e resistem em operar nele. De todo modo, é 

preciso que os PMs entendam que as relações que forjaram a “instituição família cheia de gente” e “com 

muitos integrantes” controlados pelo patriarca ou pela matriarca está com os dias contados. Obviamente, tais 

acontecimentos mudaram as relações mais íntimas e coletivas. 

Na narrativa policial, ainda é possível perceber outra mudança considerável que diz respeito às rela-

ções sociais do que as pessoas chamam de “relacionamento”. Como se sabe, nunca se viu tantos divórcios, 

mães solteiras e pais ausentes (Beck, 2010). A mulher, que se adentrou ao mercado de trabalho e sem a ajuda 

do pai, terceirizou a criação dos filhos ou os entregou à televisão ou as ruas. Esse cenário, a meu ver tem um 

fundamento: o primado da sobrevivência da vida em uma “sociedade do consumo” ou “líquida” como dizia 

Bauman (1998) produziu homens e mulheres que vivem em meio ao reconhecimento em uma sociedade do 

mercado em busca de mais e mais dinheiro, esquecendo-se talvez do que é o principal “viver a vida” (Bau-

man, 2009). Em outras palavras, “ele tem que viver”, “ele não é a vida”. Essa dialética entre o ter e o ser, 

extremamente atual, vigora nas relações familiares: a mulher diz: “Eu tenho um marido!” Tem mesmo? Ela 

fala para a sociedade ou se autoengana porque na verdade ela tem, mas ele realmente não é dela? O mesmo 

pode-se falar dos homens e como se sabe, devido talvez ao grande apelo midiático, não é por acaso que a 

traição entre os casais e novas formas de sexualidade tem entrado em pauta, mas, em última instância cabe 

consumir não somente as mercadorias à disposição em mercados e shoppings, mas as mercadorias humanas. 

Homens e mulheres, pouco a pouco vão cedendo aos desejos oriundos e produzidos de fora e, nesse caminho, 

eles abrem brechas para o fim de um relacionamento ou de um compromisso. Bauman (2004) afirma que 
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sofremos uma espécie de “compromossofobia”, não queremos ser traídos nem rejeitados, mas não deixamos 

de pensar em fazer isso com os outros. 

Provavelmente, o desabafo do policial em relação às mães e aos pais no que se refere ao controle 

dos filhos, não seja por acaso. É bom notar o sucesso de um programa como o da Super Nany. Uma senhora, 

bem intencionada talvez, que na base da psicologia behaviorista chega em uma casa com mãe e pai estres-

sados e coloca ordem na cara simplesmente acionando rotinas e regras. Ela mostra o que os policiais andam 

reclamando com professores e diretores, “a criança, o adolescente quer autoridade e atenção. Ponto final”. 

De todo modo, o pai (ou a mãe) trabalhador(a) que atua por 08, 10, 12 dificilmente poderá reservar um bom 

tempo com o filhos. Esta realidade atinge em cheio o cotidiano escolar. A crise nas escolas revela o caos de 

relações onde homens e mulheres perderam a capacidade de viver com leveza, reciprocidade e adaptabilida-

de. Infelizmente, as crianças têm perdido a guerra forjada na sociedade do consumo (Bauman, 2008). Além da 

distância do pai e da mãe elas são encantadas pelo canto da sereia do consumo da melhor marca, do último 

jogo de play statio, do melhor tênis e ainda da necessidade ou da capacidade de ter uma mãe ou um pai 

com o corpo e o rosto da mãe do galã e da mocinha da televisão. A questão pode ser dramática e os policiais 

tendem a pontar para uma situação que está piorando chegando mesmo a profetizarem uma sociedade de 

verdadeiros “tiranos enrustidos” que, em algum momento, vão colocar as garras para fora e caírem na malha 

penal do Estado via “o mundo das drogas”, a desilusão familiar, doenças, hipersexualidade, entradas em 

subgrupos desviantes etc.

3.2 A POlÍCIA E A ESCOlA

Além da instituição família, os policiais apontaram como sérias as relações que se forjam nas escolas. 

Já sabemos que a maioria das pessoas tem ciência de que as escolas já não são as mesmas. No passado a 

instituição escola também não deixou muito a desejar. Muitas se baseavam em uma disciplina taylorista sem 

igual, funcionavam como quartéis e ainda vem na memória dos mais antigos a pedagogia tradicional e as 

figuras de alguns professores “bravos” e assertivos.

Existe certo consenso que muitas mudanças passaram a escola, principalmente, após a Constitui-

ção de 1988. Novas experiências foram levadas e efeito como a escola plural, a escola de tempo integral, as 

experiências dos Cieps etc. Também vimos crescer o número de cursinhos, faculdades e universidades.  De 

alguma maneira a escola resistiu a essas metamorfoses e, neste caminho, é importante salientar que a escola 

é uma micro cena da vida social. É nela que boa parte das pessoas passa um bom período de tempo e é dela 

que estas pessoas levam coisas e mais coisas para fazer em sua casa. O pai pergunta para o filho: “como foi 

a aula hoje”, “quem é este professor”, “o que ele disse” e assim por diante. Logo, é permitido entender a 

escola como uma instituição quase onisciente, pois de uma forma ou de outra ela está em todos os lugares. 

Mesmo com esta grande e importante característica, não há dúvida que estamos passando por uma das crises 

mais sérias na educação. 

Tornou-se incontável o número de docentes e estudantes que se tornaram vítimas da violência ou do 

crime em salas de aula (Barros e Freitas, 2011). Também são comuns as reclamações em diretoria por parte 

dos alunos. Mais que isso, vemos pais e mães, achando que os alunos são vítimas, reclamando de professores 

porque o filho tirou uma nota baixa ou anda triste na aula. Não cabe aqui assuntos menores e indo direto 

ao ponto: perdemos a noção de autoridade e do significado do autoritarismo. O professor não é mais a única 

autoridade em sala de aula. Ele está acompanhado, mesmo que simbolicamente, da mãe, do pai, da tia, do 
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traficante, da polícia etc. A sala de aula, como outra micro-cena da vida real, esta se tornando algo que sugere 

medo e pânico. Não se pode falar abertamente a verdade, o cuidado com o que se fala é pouco, o professor 

tornou-se um sujeito que do início ao fim deve se policiar. E policiamento que não se refere somente ao ato 

o em si de se responsabilizar pelo próprio cuidado. Diretores e professores há pouco tempo tem intensificado 

o chamado à polícia. 

De acordo com a reportagem do jornal O Tempo no dia 17 de maio de 2011, “em apenas dois anos, a 

Polícia Militar de Minas Gerais atendeu 4.335 ocorrências de violência em escolas de todo o Estado”. As infor-

mações foram apresentadas por um oficial em uma audiência pública das comissões de Segurança Pública e de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. As informações indicam que a maioria 

das ocorrências registradas está associada “a crimes contra o patrimônio” e “crimes contra a vida”. Em outras 

palavras, fala-se de uma violência “contra a escola” e de uma violência “na escola” que se dá entre alunos, 

alunos professores, direção e estudantes. No que se refere ao locais, os dados apresentados indicam que a 

maioria (73%) “se concentram em instituições de 24 cidades mineiras e Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das 

Neves, Uberlândia, Juiz de Fora e Uberaba se destacam negativamente, já que apresentaram o maior número 

de ocorrências atendidas”. Os dados nada mais apontam do que o já esperado: existe um núcleo duro das vio-

lências que ocorrem nas escolas, especialmente, em cidades próximas à região metropolitana, ou que possuem 

maior número de habitantes. Talvez, os dados estejam escondendo uma realidade mais séria, pois muitos casos 

estão na cifra negra da polícia e não aparecem nas estatísticas. Na reunião, de acordo com o periódico, foram 

mencionados os programas levados a efeito pela PM, como o “de prevenção às drogas (PROERD), que já passou 

por 4 mil escolas em todo o Estado, e o Jovens Construindo Cidadania, que chegou a 450”.2 

Como se vê, a polícia há muito faz parte do cotidiano escolar. A ideia “de chamar a polícia” já está 

na cabeça do professor e da direção. A existência do programa PROERD não deixa de legitimar esta presença 

e hoje anunciada necessidade destes serviços prestados pela polícia militar. O cenário apresentado é de um 

drama com “alunos marginais” e que “não respeitam o professor tampouco a direção”. Alunos fortes, altos, 

adolescentes sem limites, tal como já dissemos e muitos deles, de acordo com os policiais, envolvidos no 

“mundo das drogas”. Este aluno aparece como “marginal” e como indisciplinado na fala dos policiais. Em 

relação ao que se entende por “aluno indisciplinado” um entrevistado foi categórico:

O aluno está confundindo a liberdade que está tendo com “faço o que eu quero”. Eu acho que 

falta uma lei... uma lei é dura mas um regulamento mais rígido em relação a disciplina escolar 

porque as diretoras, elas têm que deixar o aluno entrar na escola se ele chegar atrasado. Mas 

tem aluno que todos os dias chega atrasado, o mesmo aluno, ai temos problema com esse alu-

no, ai chama o pai... Então essa repetição do mesmo aluno chegar atrasado, sem uniforme... ai 

fala, por que: “A porque minha mãe comprou, não comprou uniforme”. Chama o pai pra conver-

sar “não, mas ele tem uniforme”. Só que ele vem com uniforme e troca, já vem na mochila com 

outra roupa e troca. Eu não sei o que falta... é uma regulamentação. Sem uniforme entra uma 

vez, duas não deixar ficar muito... muito a vontade, sem uniforme não entra... eu acho que tem 

que entrar, mas aquele aluno que veio sem uniforme uma, duas vezes é uma coisa mas aquele 

que vem todos os dias sem uniforme ai não, ai tem que o eu falta mais e isso, uma disciplina 

mais escolar, uma conscientização dos alunos (Entrevista nº 01).

Ainda em relação aos alunos, é preciso que se diga que temos professores inexperientes e também 

incompetentes, contudo, é perceptível salas inteiras, com 30, 40, ou mesmo 70 alunos que sequer seguem 

2 - Jornal O TEMPO. PM atende 4.335 ocorrências de violência em escolas mineiras em apenas dois anos. Belo Horizonte, 17 de maio de 
2011. Disponível em http://www.otempo.com.br/noticias/ultimas/?IdNoticia=119133.
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os deveres e normas colocados pelos mestres. Ainda neste caminho, no caso dos professores, eles sabem do 

uso ostensivo da cola, dos trabalhos em grupo onde somente um faz e das constantes faltas de um aluno ou 

aluna turista que faz o curso à distância sem sequer saber o nome do docente. Depois basta um escândalo e 

um espetáculo para que as relações em conflito voltem a ordem, porque poucos se responsabilizam por essas 

relações que chegaram a tal ponto por omissão em casa, na direção ou na sala. E segue-se na escola uma 

representação onde tudo parece bem. Todavia, ao acionar uma viatura da polícia, um problema já foi criado 

e recebe novas roupagens assim que a polícia chega ao local. Este é o trabalho da polícia na escola. Ela atua 

no depois, após o chamado do 190.

Geralmente, os policiais militares resolvem o problema a posteriori, registrando a ocorrência, tentando 

identificar os atores e em casos de drogas autuar o usuário, o traficante ou a malha que se formou nos arredores 

da escola. Novamente os acontecimentos são dramáticos, e os policiais não deixam de criar estereótipos para a 

identificação de “meliantes” e de “alunos marginais”. Sobre este último caso, o relato a seguir é claro:

Já aconteceu por exemplo, é... situação que... agressão, é... entre alunos e as vezes por ser 

aluno, é... vamos dizer assim todo mundo tá ali com os ânimos exaltados, aquela situação que 

um aluno quer agredir o outro, ter interrompido a aula mesmo. A direção acionou. Me acionou 

e eu fui até lá e tomei as providencias policiais e infelizmente a aula ficou prejudicada, né. As 

escolas que a gente trabalha, acontece, não vou falar com você que não acontece, agora vamos 

colocar assim: se é frequente: não é. Isso depende muito do perfil da escola. Por exemplo, 

quando eu falo perfil das escolas... tem escolas, hoje em dia, de uns anos pra cá, quê que 

está acontecendo, o governo está tomando certas providencias na questão de faixa etária. Isso 

é um problema muito grande. Você misturar criança com adolescente. Então hoje a tendência 

das escolas é colocar um turno do primário que é só criança, colocar um outro turno que é só 

com adolescente. Que quando coloca criança com adolescente cria esses conflitos. Então assim, 

acontece o que o perfil que eu coloco assim. É essa questão da faixa etária porque o ser hu-

mano ele é... ele é... é conflitante a vida dele, então há conflito, há conflitos adultos, crianças, 

adolescente e a gente tem que está ali nessa situação acompanhando pra gente mediar esses 

conflitos ai (Entrevista 02).

O “aluno marginal” é produto na visão dos policiais não somente do traficante que precisa do público 

consumidor. A droga como o crack veio para ficar e devastadora na visão dos profissionais da segurança públi-

ca. O PROERD, um programa antigo e já institucionalizado veio neste sentido. A ideia é a criação de uma rede 

de prevenção que na visão institucional é de suma importância. Voltaremos a ele novamente, deixando neste 

espaço os constantes ataques que vem sofrendo os professores. Tal como afirmam os policiais, eles buscam 

a direção é logo são colocados em frente aos responsáveis. A empáfia dos pais e das autoridades aumentam 

a sensação de medo e pânico. A dos responsáveis chega a ser cruel para os professores. Normalmente eles 

tentam seguir o filho que não é um estudante, mas que diz participar e frequentar as aulas. O atraso do 

“anjo” que ele colocou no mundo torna-se culpa do docente que ele nem conhece. 

A tolice das autoridades reside na constante culpabilização dos professores pelo caos em que a edu-

cação se encontra. O fato é que o discente que não estuda, os pais que não conhecem o trabalho da escola 

e as autoridades que culpabilizam os docentes pela crise na educação forjam o perigoso e vicioso ciclo da 

crise na educação. Um ciclo que se repete ao sabor da escassa autoridade do professor e do descrédito que 

vêm tendo suas instituições. Se ela for pública, a questão tende a se agravar; se for privada, toma tons de 

fascismo e barganha em torno do mérito em frente aos índices esdrúxulos dos órgãos governamentais. Fato é 

que a violência contra os professores não se limita ao campo simbólico e relacional (Debarbieux, 2006; Barros 

e Freitas, 2011). Na realidade, é impossível trabalhar em campo minado, onde os professores reclamam ter 
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medo de alunos, pavor das redes sociais, terror das autoridades e angústia em relação ao futuro que não 

parece nada estabilizador. Não causa constrangimento saber que professores precisam muito mais da polícia 

que a polícia deles. Na fala de um dos policiais:

Já tive ocorrências contra os professores. (...) Primeiro o professor vai na direção da escola e a 

direção da escola ela tenta ser reunir com o professor, com o aluno pra tentar resolver ali. Mas 

tem casos que o professor não aguenta mais ai chama a policia. Aí é como eu te falei, senta di-

retor, o aluno, o pai e... a vítima: o professor. Depende dele, se o professor falar “não, eu quero 

fazer uma ocorrência de agressão”. Já teve um caso de aluno falar palavras de baixo calão pra 

professora, não obedecia... nós fizemos uma ocorrência (Entrevista nº 01).

Em escolas privadas, está se tornando comum alunos processarem os professores. A judicialização da 

educação é um tema aberto para pesquisa. Possivelmente, vai revelar a que ponto chegamos: a da não possibi-

lidade do diálogo e de acordos sociais. Mais que isso, o “eu pago o seu salário”, uma falácia de todo tamanho 

virou mote para ameaçar professores e garantir a “passagem do ano”. Como disse um intrépido aluno, “o que 

vale é o canudo”. Essas são as relações que estamos presenciando na nova “sociedade do consumo”. O aluno 

tem a aula, mas não recebe a aula. Ele não está interessado pelo conteúdo e, raras vezes, preocupado com as 

disciplinas que vão lhe ajudar no exercício crítico da crítica em sociedade. E curioso, é este aluno (ou aluna) que 

muitas vezes é aquele pai precoce, a mãe solteira ou o menino da família que ninguém, quis. São vítimas da 

engrenagem social de moer gente. A massificação da educação tornou tais relações evidentes e, como sabemos, 

toda massificação é alienada e destrói subjetividades resultando em conflitos e mais conflitos, o resultado é que 

muitos desistem e ficam pelo caminho como “restos humanos”, “pessoas descartáveis”, “indivíduos excluídos” 

ou “desclassificados”. (Bauman, 1998; Castel, 2005, 2008).

3.3 A POlÍCIA E O COTIDIANO COM O OuTRO

Por último, e não menos importante destaca-se o antigo problema da diferença nas relações do coti-

diano. Se nas sociedades consideradas “pré-industriais”, “industriais” ou do conhecimento a diferença já se 

apresentava como problema, atualmente ela se tornou um dos maiores obstáculos às relações na sociedade 

do consumo (Bauman, 1998) ou o que vem sendo chamado de hiperconsumo (Lipovetsky, 2004.). Não cabe 

ser apocalíptico, mas tudo indica que estamos abrindo mão do cuidado com o outro. Literalmente estamos 

submetendo os outros às circunstâncias que não lhes são favoráveis. 

Esta poderia ser a temática por trás do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) da 

PMMG. Como diz o nome, trata-se de um planejamento voltado ao combate do uso e ao tráfico de entor-

pecentes nas escolas. Como não é novidade, a organização PM o copiou do “projeto Drug Abuse Resistance 

Education (D.A.R.E.)”, implantado na cidade de Los Angeles, Califórnia/EUA, no ano de 1983. Verdade seja 

dita, o programa atingiu muitos países e consistia na cooperação entre Polícia, Escola e Família. No Brasil, 

ele encontrou lugar em 1992 na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e depois, no outro ano, 

na Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP). Em Minas Gerais, de acordo com um dos entrevistados foi 

implantado em Uberlândia.

Eu trabalho com crianças e adolescentes em sala de aula. São aulas nas escolas, uma vez por 

semana em cada turma. Então a faixa etária é de crianças a partir dos 4 aos 10 anos, e também 

os adolescentes, na faixa etária dos 12 aos 14. O PROERD é, primeiro, um programa de prevenção 

da polícia militar, que trabalha na base, um trabalho bacana que justamente tenta colocar as 

crianças e os adolescentes pra não entrar no mundo das drogas, pra entrar numa vida melhor, 
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numa vida saudável. Antes que o criminoso, o traficante alicie ele, nós já estamos entrando, pra 

evitar esse mal, que incomoda muitas pessoas, muitas famílias. Nós temos um livro próprio, 

uma cartilha, que a gente trabalha durante um semestre, uma vez por semana, a gente vai a 

escola, na sala dessas crianças e a cartilha tem todo um conteúdo pra faixa etária, e lá a gente 

fala da prevenção, dos malefícios das drogas, nós trabalhamos a questão de direitos e deveres, 

falamos também sobre cidadania, sobre valores, mas principalmente sobre a prevenção, pra não 

entrar no mundo das drogas (Entrevista nº 04).

Sem dúvida, o PROERD é o programa que mais aproximou a Polícia Militar do cotidiano escolar. Os 

PMs que participam dele, em geral, são experientes, gostam do que fazem, são respeitados na organização e 

conhecidos na comunidade. Os participantes do PROERD são voluntários, trabalham em regime de dedicação 

exclusiva por 40 horas semanais (08 horas diárias) e são obrigados a participar dos eventos escolares. Da 

companhia que prestam serviço vão para a academia e fazem um pequeno curso, cerca de duas semanas. Na 

PMMG eles recebem apoio pedagógico através de um “facilitador”, “orientador” e “mentor” (PMMG, 2010). 

Ainda neste curso eles são avaliados, recebem as devidas instruções, e certificados logo em seguida.

É um curso que te capacita a dar aulas, tem um planejamento pedagógico, tem um facilitador, 

tem uma pedagoga, que fica o tempo todo dentro da sala, nos orientando, tem cartilhas... Então 

são vários livros didáticos, além do dia a dia, que vai te capacitando pra dar aulas. São aposti-

las... Tem uma equipe do PROERD que elabora esse material que vem lá dos EUA, aí o pessoal 

traduz os livros e fornece pra nós o material que nós usamos com os alunos (Entrevista nº 03).

No trabalho cotidiano nas escolas os policiais militares lecionam aulas em 50 minutos e utilizam 

várias apostilas. Outros chegam mesmo a levar amostras e vídeos no intuito de dissuadir as crianças e os 

adolescentes do “mundo das drogas”. O trabalho, como já dito, é preventivo, mas se necessário os policiais 

fazem questão de dizer que utilizam a força porque são antes de tudo policiais. Todavia, é unânime entre os 

PMs a aceitação da sociedade, pois trata-se de uma aproximação com as crianças, os pais, os professores, 

enfim de toda a comunidade escolar. 

Agente tem uma relação, uma aproximação muito boa com essas crianças. Pelo contrário, as 

crianças gostam do PROERD, o dia que chega a aula do PROERD elas ficam muito emocionadas, 

muito satisfeitas, porque é uma coisa boa pra elas. O PROERD é lúdico, é prazeroso, não é uma 

coisa maçante. São questões que a gente trabalha com o apoio da família, da professora, da 

escola em geral, então a aceitação é muito grande. Inclusive, a gente tá com muitos problemas, 

porque a gente não consegue atender a demanda. São várias escolas, então a gente não conse-

gue, pelo efetivo que a gente tem, atender todas as escolas (Entrevista nº 04).

Se for dentro da escola a gente tem que tomar providências. Antes da gente ser professor, nós 

somos policiais militares. Nós temos que tomar atitudes militares. Mas isso não quer dizer que 

a gente vai parar a aula. Nós vamos usar uma maneira mais tranquila pra regularizar a situa-

ção e não constranger a criança. (E se existir alguma denuncia que algum aluno está portando 

drogas?) Aí nós vamos chamar a patrulha escolar, se a patrulha escolar não puder resolver vai 

chamar a patrulha de área. Se precisar no nosso auxilio, a gente oferta. A gente só tá ali pelas 

aulas. É só preventivo (Entrevista nº 03).

Os policiais tem a certeza de não serem professores. Atuam como tais e utilizam técnicas muito 

comuns em escolas infantis. O uso de “combinados”, de “tempestades de ideias”, do instrumento “caixinha 

de PROERD”3 apontam neste sentido. Os PMs querem, com isso, chamar atenção para o tema, levantar o 

3 - A “caixinha” do PROERD é uma técnica que os policiais militares utilizam para que alunos e alunas possam se manifestar em anoni-
mato. Muitos estudantes enfrentam o problema do álcool na família e ficam envergonhados em dizer. A caixinha tem dado certo e a ideia 
tem vigorado em outras escolas. Na narrativa de um dos policiais: “na caixinha eles podem colocar um papelzinho, sem identificar. Eles 
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problema e, na medida do possível, se inteirar das condições objetivas da escola. Eles têm a noção que cada 

realidade é uma, mas defendem que o “mundo das drogas” é um caminho sem volta. Atuam com as crianças 

e com os adolescentes e, segundo os relatos, muitas delas comentam como andam as coisas em casa, a vida 

dos pais, a experiência que tiveram com drogas na família e assim por diante. O PROERD é superestimado 

e, apesar de não terem informações fidedignas, os policiais militares afirmam que nas escolas que tem o 

programa o índice de criminalidade é baixo. Perguntados sobre os problemas que eles percebem que profes-

sores, alunos e direção enfrentam no “mundo das drogas”, os policiais militares são categóricos ao apontar 

a “bebida alcoólica”, “o cigarro” e as “drogas ilícitas”. Os PMs identificam tais problemas durante as aulas, 

em conversas informais com estudantes, professores, direção e responsáveis ou tomam ciência pelas várias 

denúncias. Na realidade, dificilmente os atores escolares desconhecem os usuários e os traficantes (Abra-

movay & Castro, 2005). Existem relatos de traficantes que possuem poder na escola a ponto de não deixar 

que toquem no aluno X ou não professor Y. Para a polícia, contudo, lidar com esta conjuntura é delicado. 

Os PMs sabem que não podem interferir diretamente na família e no cotidiano da escola, apesar das ações 

eles estão limitados pela direção e pelos professores. Todavia, identificam que o problema maior é a falta de 

“tolerância”. Observamos em linhas anteriores que os policiais identificam a família como ponto importante 

e necessário de reajuste “moral”. Na escola apontaram para a falta de autoridade dos pais. Na verdade tanto 

na família, como na escola os exemplos são abundantes, mas não é preciso ir longe para ver a intolerância 

religiosa, sexual, a política ou mesmo a cultural. 

Nos dias atuais, na esteira do que afirma Castel (2005, 2008), tornou-se insuportável o grito alheio do 

excluído, mesmo sabendo que amanhã poderemos estar inseguros como eles. Nas relações familiares, não 

toleramos a ansiedade da mulher, o grito do filho ou o chamado cansado do velho pai. Tal como observou Le-

onardo Boff (2002), “estamos perdendo a capacidade da compaixão”. Mais que isso, a possibilidade da escuta 

e de suportar e entender o outro que no fundo somente deseja o reconhecimento. 

Obviamente, a tolerância tem os seus limites, mas nada impede que eles sejam negociados e resigni-

ficados. “Filho! Fale mais baixo”, “Papai está estudando!”, “Querida vamos conversar, o que está acontecen-

do?”, “Papai! Precisa de algo?”. Literalmente queremos ter a mulher, o filho, o pai. Por outro lado, não temos 

a coragem e a tolerância de lidar com o ônus de eles serem as pessoas que são. Provavelmente, longe do 

que pensam os policiais, tudo isso pode ser um pouco inconsciente, a sociedade do consumo não permite 

perdas. Andamos apavorados com a morte, com as doenças que aparecem a cada dia, não tempos paciência 

e corremos dos doentes e há tempos ficamos com medo do aumento da criminalidade. Logo, tudo vira mo-

tivo para conflito e desespero. Nesse caminho, é compreensível a imagem paranoica, própria da cultura dos 

policiais, em relação à sociedade (Barros, 2011). Para eles, as drogas estão em todo o lugar, é um dos maiores 

problemas que as autoridades e as políticas públicas devem enfrentar e o tráfico é um crime organizado com 

tentáculos em várias instituições. Impossível, nesta conjuntura esperar boas relações na família ou na escola. 

Na abordagem dos policiais entrevistados:

A droga causa vários problemas. Não só problemas pessoais ou de saúde, problema na família. 

Não só na sociedade geral, um grande problema pra nós, pra todos, pra comunidade, pra poli-

cia, pra professores, é a droga. A droga hoje entra em qualquer classe, em qualquer ambiente... 

Então, eu acho muito importante o trabalho do PROERD, aproximar as famílias, a comunidade 

escolar, pro lado da policia, ver o trabalho social que a policia desenvolve. O trabalho de juntar, 

de reunir, de trazer as pessoas pro lado do bem, pro lado da saúde (Entrevista nº 04).

já foram orientados que se quiserem colocar, por um problema na família, ou podem chamar a gente pra poder conversar depois da aula, 
de uma maneira tranquila, que nem ele fica constrangido, nem os coleguinhas focam sabendo”.  (Entrevista nº 04).
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Eu acho que um dos maiores problemas da nossa sociedade é o uso de drogas. Então nós es-

tamos agindo preventivamente com as crianças que daqui uns anos vão ser adolescentes e já 

vão começar a frequentar festas e a possibilidade de usar drogas é maior. E às vezes até dentro 

de casa. Então nós estamos prevenindo isso. Mostrando o caminho correto para ser seguido. 

Então isso além de ser benéfico pra eles, é bom pra sociedade e pra nós policiais, porque nós 

estamos orientando a eles, pra não seguir pro lado errado, que é o uso de drogas. (...) O nosso 

lema é o seguinte: se nós conseguirmos tirar uma criança, fazer ela ficar longe das drogas, o 

nosso trabalho foi bem feito (Entrevista nº 03).

É demais esperar na polícia a ideia de que aos poucos caminhamos para a “desistência do outro” 

e, neste caso, é digno chamar atenção para a banalidade da justiça social. Passamos por pobres, pedintes, 

prostitutas, travestis, alcoólicos como se estivéssemos passando por verdadeiros pôsteres. Não muito tempo, 

ficávamos assombrados ao ver uma pessoa deitada pelo chão necessitando de cuidados e aconchego. Basta 

deixar de ver uma vez, que a repetição cuida de deixar aquela relação social como se fosse natural. Na ver-

dade, chegamos ao cúmulo de não desejar ver, de não querer saber onde se encontra e não passar pelo local 

no qual temos a ciência de encontrar aquele “mendigo”, o “louco”, o bêbado ou aquele “pivete”. Não é por 

acaso que, principalmente as mulheres, andam agarradas com as bolsas no colo, com receio em filas e com 

medo do outro (Bauman, 2008). 

Esse medo, na esteira do autor mencionado, trouxe mudanças drásticas e dramáticas no convívio 

social. A polícia tem chamado este fenômeno de sensação de insegurança, um sentimento de difícil defini-

ção e mensuração. Com efeito, já não fazemos questão de conhecer o vizinho e para isso, toma-se muitas 

precauções. Dentre elas, a de aumentar os muros da casa, colocar cercas elétricas, telas de aço, câmeras e, 

se possível, um guarda costas que possa servir de babá e de psicólogo nas horas vagas. Em outras palavras, 

homens e mulheres perderam o direito de espaço público (Caldeira, 2000). Não muito longe era comum as 

pessoas saírem de casa para conversar em janelas e passeios. Infelizmente, esta prática, notadamente nas 

grandes metrópoles, verdadeiras terras de ninguém, tornaram-se coisas perigosas ou do passado. Antes de 

chegar ao espaço público da rua verificamos o itinerário, blindamos falas e escondemos a personalidade. O 

outro deixou de ser o estranho gentil e honesto, para se tornar o alienígena que imagino ser o mesmo psi-

copata, aproveitador e predador social que vejo na novela ou nos noticiários espetaculares e dramáticos do 

jornal ou da internet.

 Os policiais navegam neste cenário e lidam com um outro que, no imaginário policial “ainda é inocen-

te”, como o caso de crianças desamparadas e de famílias desestruturadas. O apego aparentemente é fundamen-

tal, pois os policiais que atuam no PROERD citam que “os alunos se tornam muito mais amigos da gente” (En-

trevista nº 03). Alunos e alunas modificam na visão dos policiais a imagem que outrora tinha da Polícia Militar. 

Percebem a mudanças de comportamento dos PMS, verificam o trabalho efetuado nas escolas e acabam fazendo 

parte do “circulo de amizade” gerando confiança e amizade. Esta atividade é gratificante para os policiais:

O PROERD até me motiva a buscar uma vida melhor, me motiva a trabalhar melhor, a lidar com 

pessoas, então o PROERD abriu esse outro lado da minha vida de aceitar mais a coisas, de ouvir 

mais... Eu não tinha (essa ideia) antes da policia. Antes de entrar na policia a gente não olhava 

as pessoas como seres humanos, depois do PROERD eu aprendi a ficar mais próximos das pes-

soas, a ajudar as pessoas (Entrevista nº04).

Melhora muito é a aceitação dos alunos, por que até mesmo por parte dos policiais. Quando 

eles passam perto de escola perguntam se conhece a gente: ‘’Ah, você conhece fulano de tal, 

e tal...’’ Isso aí mostra que a gente tem um carinho muito grande por eles. Por que as vezes, 
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o pai e a mãe, eles colocam medo no filho deles, assim: ‘’Se você fizer isso, o policial vai te 

pegar.’’ Isso aí, agente tem que quebrar. Ele tem que ver que ele tá fazendo uma coisa errada 

e não precisa da polícia estar ali pra pegar ele não. Aí ele cresce com aquela mentalidade. E 

na hora que ele ver um policial, ele sai correndo. Aí hoje não. Hoje ele vê que a gente é amigo 

dele, que a gente tá ali para ajudar ele, e poder orientar, essas coisas assim... (Entrevista nº 05)

É impossível cuidar do outro se, consciente ou inconscientemente, nutrimos medo, intolerância, 

ojeriza e resistência. Projetar no outro as mágoas, preconceitos, raiva, lamentações, angústias, ansiedades 

e medo, é trilhar um caminho para o que Urick Beck (2010) chama de sociedade do risco. Cuidar do outro, 

significa entender a sua história, ouvir a sua voz, ler a teia cultural no qual ele foi inserido e perceber o que 

lhe aflige. Seria mais ou menos uma sociedade da escuta. O projeto PROERD modificou a percepção tanto dos 

policias como de parte dos alunos. Os policiais entrevistados apontaram para a necessidade da “conversa”, 

para uso de linguagens diferenciadas, símbolos e significados. Não por acaso, apostam na mudança de men-

talidade dos estudantes em algumas escolas. Esta percepção fica muito clara nas comemorações e festas de 

formatura do curso. Os estudantes recebem na escola, em geral das mãos do policia “facilitador” ou do poli-

cial “mentor”, o “diploma” ou “certificado” de que está ciente ou apto como cidadão para identificar, perceber 

e a não se envolver com as drogas. 

Em relação ao aproveitamento do aluno a diretriz da PMMG (2010) apregoa que o discente é avaliado 

em “aspectos quantitativos e qualitativos”. O resultado do emprenho dos alunos é expresso em graus de 

notas que vão de zero a dez pontos. A pontuação alcançada pelo estudante recebe uma conceituação dividida 

da seguinte forma: “0,00 a 2,99 Pontos E – Fraco; 3,00 a 5,99 Pontos D – Insuficiente; 6,00 a 7,99 Pontos C – Re-

gular; 8,00 a 8,99 Pontos B – Bom; 9,00 a 10,0 Pontos A – Excelente” (PMMG, 2010, p. 15). A avaliação, contudo, 

é contínua e alunos envolvidos com o tráfico ou que usam ostensivamente drogas não podem participar. De 

todo modo, os resultados são garantidos e o ritual de formatura é visto com orgulho e como o fim de um 

trabalho que foi bem feito e que novamente será efetuado, pois a participação da família foi fundamental e 

dos estudantes também. Como salienta um dos entrevistados:

(A participação da família) Nas reuniões, na formatura dessas crianças. Quando tem formatura 

o pai e a mãe, alguém da família faz questão de estar presente. Nem todos são presentes! Mas 

a gente vê que o envolvimento dessas crianças com o PROERD é tão grande que elas conseguem 

trazer a família pro nosso lado. E o resultado a gente consegue ver no dia da formatura, no 

final tem essa formatura e, geralmente, vai pelo menos uma pessoa da família dessa criança 

(Entrevista nº 04).

O argumento não é falacioso, fotos e documentos revelam muitas crianças em pleno vigor recebendo 

a certificação. Policiais ficam orgulhosos, se sentem recompensados e afirmam que cuidar do outro, principal-

mente das crianças é um privilégio. Não por acaso, pelo menos nas escolas eles são vistos como os agentes 

fazem a diferença:

O policial PROERD tem todo um diferencial pra lidar com questões, com crianças indisciplinadas, 

às vezes crianças que cometem até infrações, muitas das vezes crianças que tem às vezes 

problemas. Então o policial tem todo um preparo pra lidar com essas questões em sala de aula. 

Pra saber lidar com os jovens hoje, que são mais, como se diz, é mais enérgicos, mais sábios 

dos direitos deles, e às vezes esquece um pouco dos deveres. É igual pai né? O pai e a mãe pra 

criar um filho tem que saber dar carinho, dar amor, e o PROERD não é diferente. O PROERD é um 

trabalho com as crianças e com os adolescentes que dá carinho, que da oportunidade dessas 

crianças conhecerem coisas novas, de conhecerem áreas da polícia que eles gostariam de co-

nhecer. Então é um programa que da carinho, mas ensina também a buscar o bem, a buscar as 

coisas boas da vida (Entrevista nº 04).
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Em razão do diferencial, ou da própria natureza do trabalho no PROERD, erra-se por pouco afirmar 

que este é o trabalho da polícia. Prevenir e operar no corpo social que tenciona nas relações interpessoais é 

o que a polícia faz (Monet, 2011; Bittner, 2003; Barros, 2005). A ordem se faz em detrimento da lei. As relações 

ordeiras ganham força em meio aos professores e diretores. O policial vive a maravilhosa e fantástica experi-

ência “do que é a vida”. Uma vida no qual se prede uma criança, um adolescente ou jovem devido a pressa, 

a rapidez, a companhia, o desleixo, etc. 

É possível que a cultura de massa tenha colocado fim a toda originalidade matando a criatividade e 

não colocando nada seu lugar. É bem verdade que assistimos ao exacerbado culto das celebridades e a repeti-

ção do mesmo. De acordo com Lipovetsky (2005), é neste espaço vazio que homens e mulheres se entregam a 

“círculos viciosos” e repete-se com o próximo tudo aquilo que já lhe foi reservado. Não é por acaso que encon-

tramos pessoas exauridas, cansadas, chateadas, estressadas. Viktor Franlkyn (1983) apontou da necessidade 

do “sentido na vida”. Um sentido que não tem por natureza a busca única e exclusiva do indivíduo. As mu-

danças no mundo das relações humanas devem ser coletivas, senão pouco pode-se esperar da figura do outro.

A polícia militar, apesar das dificuldades tem levado a efeito ou mesmo criado as chances de vivenciar 

momentos nos quais homens e mulheres unidos modificam uma determinada situação. A violência na escola 

pode e deve se tornar agenda de políticas públicas e de movimentos sociais tal como fizemos em relação a 

acordos de paz, cooperação, mobilizações que mudaram governos, etc. Nas esferas da escola, ou do mundo 

escolar, não há dúvida que algo se perdeu. Uma boa hipótese tem sido a vitalidade do individualismo alimen-

tado pela sociedade do consumo (Bauman,1998). Esta sociedade não lida com pessoas. Lida com mercadorias 

passíveis de compra e venda. Lida com objetos, objetos que reagem sem emoção. São autômatos, sem força, 

sem fala e -, na esteira de Leonardo Boff (2002), sem capacidade de ser seres humanos. 

Em razão disso, a polícia militar nada mais é que um barco à deriva no ambiente escolar e que se 

esforça por resgatar um ou dois que caem nas malhas do mar. Vítima do próprio mito da potencialidade (Mo-

net, 2001; Barros, 2011) a organização PMMG vegeta diante de relações carentes de humanidade, ou seja, a 

única coisa exclusiva dos seres racionais. Bater de frente com esta conjuntura é difícil, mas não é impossível. 

Um bom começo é saber que somos frágeis, impotentes e efêmeros. O mesmo, a organização PMMG, pode 

alimentar, primeiramente “instruindo” policiais humanos, frágeis e vulneráveis. A face da “nova” polícia que 

muitos desejam somente na teoria não pode ser pintada com várias e diferentes cores. A polícia é preventiva 

e, sua natureza, definitivamente, é pedagógica e de cuidado com o outro. Talvez seja esta a ideia de uma “se-

gurança social” e não a ideia da famosa “segurança objetiva” e “subjetiva” apregoada pela instituição PMMG. 

De todo modo, na escola encontramos policiais críticos e capazes de educar crianças, adolescentes e jovens. 

As narrativas mostram policiais treinados em lidar com adultos recalcitrantes e crianças apavoradas devido 

ao pai violento e alcoólico. Infelizmente, eles são poucos e é certo afirmar que estamos carentes de policiais 

educadores, generosos, com compaixão, sede de justiça, capacitados em defender os oprimidos e capazes de 

defender o cidadão não somente das forças hostis dos que estão longe da lei, mas da ação penal e dura do 

Estado de Direito, forjado na hierarquia, colonização, machismo e autoritarismo.  

4 – CONSIDERAÇõES FINAIS

A pesquisa em apreço teve como elos as seguintes indagações: por que as instituições escolares têm 

optado por acionar a polícia em detrimento das medidas internas e normas manifestas aceitas a priori? Ao 
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mesmo tempo, por que as metamorfoses nas atividades policiais não levaram em consideração a crise que 

perpassa a educação nas suas mais complexas e simples variantes? Tais questões podem receber muitas 

respostas. Neste espaço cumpre descrever três grandes justificativas que além de responder deixam evidente 

a questão da polícia na escola. 

Em primeiro lugar, é preciso chamar atenção para a organização policial que, de uma forma ou de 

outra, tem em suas atividades uma miscelânea de atribuições. O mito da polícia onisciente e onipresente, 

certamente alimenta a imagem da necessidade da polícia militar atender aos problemas que se tornaram mais 

evidentes nos anos de 1980 nas instituições escolares. Já nos anos 2000 encontramos além de narrativas, 

documentos que comprovaram a preocupação da polícia e o “como” ela deve atuar no cenário escolar que, 

aos olhos dos comandantes, estavam sendo tomados por usuários e traficantes de drogas. Como vimos, os 

policiais são paradoxais neste sentido, eles sabem que as atividades são preventivas, na maioria das vezes 

atuam em palestras no intuito de prevenir as crianças e adolescentes contra as drogas e agem repressivamen-

te quando solicitados. De todo modo, a escola tornou-se mais uma atribuição e problema da PM. 

Em segundo lugar, é forçoso apontar para o processo de vitimização porque passou professores e 

diretores. A flexibilidade, a liquidez e a banalidade das relações de autoridade, mérito e confiança em tem-

pos de “sociedade do consumo” modificaram em muito as relações entre professores, alunos e direção. Nos 

casos que outrora procurava-se resolver com conversas, bilhetes, reuniões, normas, regras, documentos e 

regimentos, nos dias atuais, preocupados e receosos, professores e diretores tem chamado a polícia. Chamar 

o braço armado do Estado não deixa de ser uma legitimação da instituição que opera com uso da violência e 

a possibilidade do uso da lei. Professores e diretores praticamente abriram mão de se colocar em frente aos 

conflitos hodiernos que invadiram as escolas. Neste caso, nada como chamar a polícia para que ela resolva o 

problema. Além de aparentemente ser cômodo, professores e diretores, em tempos de baixos salários e não 

reconhecimento profissional apostam no que parece resultar em menores custos. Com efeito, tanto a direção 

como os docentes se esquecem que estão abrindo mão da possibilidade do uso dos regimentos e do Plano 

Político Pedagógico afastando com isso a família e a comunidade. Vale mencionar que a relação com a polícia 

é interessante e ocorre sem grandes problemas, daí a polícia militar poder - e muito bem - utilizar as salas e 

lecionar para os alunos acerca dos problemas que perpassam o “mundo das drogas”.

Em terceiro e último lugar, é possível tempos de desesperança, pois tudo indica que as condições 

nas quais se encontram a maioria das escolas, especialmente as públicas mantidas pelo estado, dificilmente 

vão se modificar. A polícia militar avança nas escolas com o PROERD, com a Patrulha Escolar, com o Consep 

escolar e já passou a ser convidada para algumas reuniões. As escolas passaram a ser locais visados para a 

polícia vender o seu trabalho e atuar preventivamente. Estamos a um passo da “policialização da educação” 

e a instituição militar navega neste cenário. Apesar disso, aparentemente professores, diretores e estudantes 

não parecem erguer voz contra a organização. Até porque seria ineficiente. A polícia e com ela os policiais, 

especialmente os profissionais que atuam no PROERD, acreditam que estão efetuando um excelente trabalho, 

são queridos pela “comunidade” e aparecem como policiais que tem certas peculiaridades no Batalhão. As-

sumem que muito estar por ser feito e que os problemas não vão ter solução sem a presença da família e a 

mudança de valores. Com poucos recursos e por vezes no improviso os policiais seguem com as apostilas e 

se transformam em professores e pedagogos. Além de lecionar, eles avaliam e levam a efeito a formatura dos 

estudantes e acreditam que a prevenção atinge a maioria dos discentes. 

Finalmente, as mudanças que atingiram as escolas colocaram em cena os policiais militares. Sabe-

mos que a Guarda Municipal tem atuado em uma escola ou outra, principalmente nas escolas municipais. 
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Entretanto, o policial militar opera também na repressão e não deixa de levar a efeito a ocorrência quando 

necessário e caso ela seja de “destaque”. Se esta prática é pedagógica ou punitiva a questão se encerra na 

subjetividade de cada ator. O cuidado que deve ser tomado é a busca de não rotular o aluno indisciplinado, 

em apuros em casa e que não é criminoso e tampouco violento. Tornar o aluno um alvo aparentemente é fácil, 

mas tirá-lo do imbróglio que se meteu, é muito difícil e produz muito trabalho, haja vista que a necessidade 

da população, notadamente as que residem em aglomerados urbanos economicamente desprivilegiado, vão 

além da escola, atingindo em cheio a segurança pública, a saúde, a cultura e a política. 
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A FIlOSOFIA NO EXAME NACIONAl DE DESEMPENHO DOS 
ESTuDANTES - ENADE - DO CuRSO DE DIREITO (2006-2015)

Ernaine Junior do Carmo1 

Huener Silva Gonçalves2

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados alcançados pela avaliação da inserção 

da Filosofia no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) aplicado aos estudantes do Curso 

de Direito nos anos de 2006, 2009, 2012 e 2015. A pesquisa enfatizou as tipologias de questões de Filosofia e 

Filosofia do Direito presente nos exames selecionados, fundamentadas na Taxonomia de Bloom quanto suas 

estruturas e métodos de desenvolvimento de avaliação de habilidades. Por outro lado, para se traçar um perfil 

do conhecimento filosófico esperado do aluno concluinte em Direito, foi realizada a identificação de questões 

relacionadas a esse conhecimento, e após isso, procedeu-se a uma análise quantitativa focando os principais 

assuntos/temas que estiveram presentes nos exames. Com isso, avaliou-se qual tipo de escola filosofia é mais 

ou menos exigida nos exames. Desta forma, para que a pesquisa alcançasse os resultados almejados, foram 

feitos levantamentos de informações disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-

cionais Anísio Teixeira – INEP –, bem como as bibliografias a respeito do assunto e as questões que envolvam 

a temática da Filosofia do Direito nas avaliações do ENADE.

PALAVRAS-CHAVES: ENADE; Filosofia do Direito; Taxonomia de Bloom; Curso de Direito; Avaliação.

INTRODuÇÃO

A avaliação do formando em Direito no Brasil 

No Brasil, o formando em Direito poderá vir participar de dois exames para consolidar seu acesso à 

profissão. O primeiro, semestral, estritamente mercadológico e profissional, é o da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). Já o segundo, tri anual, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE, de caráter 

profissional e acadêmico. 

O primeiro foi criado pela Lei 4215, em 1963, e regulamentado pela Lei 8906, de 4 de julho de 1994, 

que instituiu o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, atribuindo a OAB competência para regulamen-

tar o exame (RAMOS, 2016). Já o segundo, foi criado pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, sucessor do Exame Nacional de Cursos - ENC, 

popularmente conhecido como “Provão”, aplicado entre 1996 e 2003. Tais sistemas avaliativos exercem papel 

determinante para a qualidade do ensino de Direito, na medida em que seus resultados e a análise de seus 

relatórios contribuem para as instituições repensarem suas práticas pedagógicas (BEZERRA; BRAGA, s.d.).

1 Graduando de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho.

2 Graduado Bacharelado / Licenciatura e Mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Especialização em Plane-
jamento, Implementação e Gestão de EaD pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Professor do Ensino Superior da Faculdade ASA de 
Brumadinho e Técnico em Assuntos Educacionais do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET MG).

Este trabalho contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).
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Aplicada a todos os concluintes dos cursos superiores, o “Provão” avaliava a trajetória discente pelas 

competências e habilidades adquiridas no curso. A simples participação no exame dava acesso ao diploma 

pelo concluinte, o que permitiu a ações deliberadas de boicotes pelos alunos, o que levou o exame a des-

crença nacional. Portanto, tais críticas por parte dos alunos, professores, instituições e outros setores sociais, 

levaram à revisão do exame em 2003.

O EXAME NACIONAl DE DESEMPENHO DOS ESTuDANTES – ENADE

Consoante o artigo 5º da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, o ENADE é 

componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar 

do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua 

efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na 

forma estabelecida em regulamento (BRASIL, 2004).

É importante ressaltar que a prova não é eliminatória e nem classificatória, servindo tão somente 

para avaliar por meio 40 (quarenta) questões discursivas e objetivas, que contam com texto base, enunciado/

comando e opções/alternativas, quando objetivas, o desempenho no aprendizado do graduando. Portanto, 

mesmo aquele que obtêm nota zero, ou a deixa em branco, não será impedido de colar grau (NETO, 2013). 

Ela tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos 

programáticos, suas habilidades e competências. O exame realizado por amostragem e a participação constará 

no histórico escolar do estudante ou, quando for o caso, sua dispensa pelo Ministério da Educação – MEC. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP – configura a amostra dos 

participantes a partir da inscrição, na própria instituição de ensino superior, dos alunos habilitados a fazer a 

prova (INEP, 2011).

Segundo Dotta e Cunha Filho, do ENADE derivaram três indicadores de qualidade: 

1) o conceito ENADE, que é compreendido como um indicador de resultado, pois só possui a 

função de guiar estudantes e o mercado na escolha do curso de melhor qualidade; 

2) o conceito IDD (Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados), que 

é um indicador de valor adicionado, tem fins formativos, compara os estudantes iguais por 

instituição e área, e possui a função de fazer gestores, professores e alunos refletirem sobre a 

qualidade da formação; 

3) o CPC, que é um indicador para definir a qualidade mínima para a regulação dos cursos 

(DOTTA; CUNHA FILHO, 2014, p. 108).

Assim, como os demais cursos superiores, o curso de Direito é submetido ao ENADE a cada 03 (três) 

anos, e os graduandos nesse curso começaram a realizar a avaliação a partir de 2006. Deste então, já foram 

04 (quatro) edições: 2006, 2009, 2012 e 2015 (INEP, 2011).

O ENADE E TAXONOMIA DE BlOOM

A partir de investigações sobre os processos de planejamento e de avaliação do ensino, o pedagogo e 

psicólogo Benjamin Bloom, conjuntamente com sua equipe, compuseram, em 1956, uma proposta de taxono-

mia dos objetivos educacionais, considerando três importantes dimensões a serem avaliadas no ser humano:
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a) cognitivos: nesta dimensão os objetivos enfatizam relembrar ou reproduzir algo que foi 

aprendido, ou que envolvem a resolução de alguma atividade intelectual para a qual o indivíduo 

tem que determinar o problema essencial, então reorganizar o material ou combinar ideias (sic), 

métodos ou procedimentos previamente aprendidos;

b) afetivos: objetivos que enfatizam o sentimento, emoção ou grau de aceitação ou rejeição. Tais 

objetivos são expressos como interesses, atitudes ou valores; e,

c) psicomotores: objetivos que enfatizam alguma habilidade muscular ou motora (BEZERRA; 

BRAGA, s.d.).

O fundamento central da teoria é o de que a formação de conhecimento pode ser estruturado em uma 

hierarquia distribuída em 6 níveis de competências, do mais simples (conhecimento) para o mais complexo 

(avaliação), tendo por parâmetro duas vantagens a serem utilizadas no âmbito educacional: 1) Oferecer a 

base para criação de instrumentos avaliativos bem como utilizar-se de estratégias diferenciadas e facilitadoras 

no aspecto avaliativo e estimulador dos discentes em diferentes níveis de conhecimento. 2) Estimular os do-

centes no auxílio a seus alunos, de forma estruturada e consciente, para que possam adquirir competências 

específicas a partir da percepção da necessidade de dominar habilidades mais simples (fatos) para, posterior-

mente, dominar as mais complexas (conceitos) (FERRAZ; BELHOT, 2010)

Segundo Bezerra e Braga (s.d.), essa teoria tem guiado não somente a confecção de questões ava-

liativas do ENADE, mas também as dos últimos exames promovidos pela OAB. Para os autores, avaliar é um 

processo considerado instrumento inseparável e indissociável a qualquer procedimento educacional que 

objetive produzir mudança. Então, uma avaliação adequada requer a formulação e explicitação de antemão, 

dos critérios que serão utilizados para dar conta do nível de produção dos alunos, o que também permite 

identificar se existem critérios comuns.

O ENADE E A FIlOSOFIA DO DIREITO 

Segundo Bittar e Almeida (2015), a Filosofia do Direito apresenta várias acepções. Para alguns, ela 

deveria definir as práticas que incorporam o justo ou o injusto. Outros veem tal discussão como própria da 

ética, fora da alçada dos juristas.  Outra corrente acredita que ela deva ser um estudo crítico e combativo, 

politicamente, contra o autoritarismo. Há perspectivas que ressaltam que esta forma de conhecimento deve 

colaborar no aprofundamento conceitual do Direito. Conforme Miguel Reale, “no que se refere propriamente 

à Filosofia do Direito, seria ela uma perquirição (zetética – grifo nosso –) permanente e desinteressada das 

condições morais, lógicas e históricas do fenômeno jurídico e da Ciência do Direito (Dogmática – grifo nosso 

–)” (REALE, 2012, p. 14).

Independente da perspectiva, a filosofia está presente na parte geral e específica da avaliação, sendo 

assim considerada de suma importância na formação dos concluintes do curso de Direito. O ENADE requer do 

formando em Direito um perfil profissional que mescle a tradicional face dogmática do curso com uma visão 

interdisciplinar, zetética, principalmente com as ciências humanas, favorecendo se situar em uma realidade 

marcada pela gradual complexidade.

METODOlOGIA E ANálISE DE DADOS

Para a realização da coleta de dados, recorreu-se aos exames aplicados nos anos de 2006, 2009, 2012 

e 2015. O processo de identificação dos itens se fundamentou nos conhecimentos adquiridos na disciplina de 

Filosofia Geral e Jurídica e nas orientações provenientes do orientador da pesquisa, Prof. Huener Silva Gon-
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çalves. Assim, foram selecionadas questões que tivessem em seu bojo autores e temas da filosofia. Partindo 

desses pressupostos, foram identificados 16 itens, que detalharemos a seguir. 

Em 2006, o curso de Direito foi submetido pela primeira vez ao exame. Nele, a Filosofia do Direito 

esteve presente em 04 dos 40 itens no Exame: itens 04, 12, 13 e 15. Submetido ao seu segundo exame em 

2009, o curso de Direito viu o conteúdo de Filosofia do Direito ser reduzido para 03 dos 40 itens: itens 11, 

17 e 40. De todos os exames realizados para o curso de Direito até então, o de 2012 foi marcado pela maior 

presença de itens de Filosofia do Direito. Foram identificados 6 em 40 itens: itens 04, 11, 14, 17, 20, 22. E por 

fim, o exame aplicado ao curso de Direito em 2015 contou apenas com 3, entre os 40 itens, relacionados a 

Filosofia do Direito: 03, 09 e 333. 

Identificados os itens, os mesmos foram tabulados em quatro tabelas: a primeira privilegiou a tipolo-

gia de itens quanto a parte da avaliação em que estavam dispostos, a segunda classificou os itens conforme 

a forma, a terceira classificou os itens conforme a Taxonomia de Bloom e a quarta ressaltou o tipo de filosofia, 

a quantidade de questões, autores e temáticas/conceitos 

A primeira tabela confeccionada considerou a localização do item na avaliação do ENADE. No formato 

atual, os itens estão distribuídos em duas partes: formação geral e componente específico, podendo ser de 

múltipla escolha/objetivas ou dissertativas. Partindo desses pressupostos, os 16 itens identificados estão 

assim distribuídos:  

Tabela 1: Tipologia de itens por parte da avaliação

PARTE DA AVALIAÇÃO QUANTIDADE

Formação Geral/Múltipla escolha, objetivas 3

Formação Geral/Discursivas 0

Componente específico/Múltipla escolha, objetivas 12

Componente Específico/Discursivas 1

Quando observada a parte da avaliação, verificou-se a preponderância de questões objetivas, 15 no 

total, sobre as discursivas, que contou com apenas uma. Outro aspecto relevante é a grande presença do 

número de questões de Filosofia, no caso da Filosofia do Direito, como componente específico, ao todo 13, e 

apenas 3 de formação geral.  É importante ressaltar que, segundo o INEP, a formação geral, que conta com 8 

questões objetivas, que tem peso 60% no componente, e 2 discursivas, que tem peso 40% no componente, 

tem o peso 25%, e os componentes específicos, que tem 27 itens objetivos, que tem peso 85% no componen-

te, e 3 discursivos, que tem peso 15%, tem peso 75%4. Partindo dessas informações, notou-se que, quando 

se trata da cobrança do conteúdo Filosofia do Direito, é necessário o aluno saber operacionalizar de forma 

apurada questões objetivas, uma vez que foi o tipo no qual houve maior recorrência do conteúdo tendo assim, 

maior peso no cômputo geral da nota. Entretanto, para realizar a avaliação com sucesso, em que habilidades 

devem focar a formação do aluno ao longo do curso de Direito? A resposta para essa questão está na forma 

dos itens e que habilidades presentes na Taxonomia de Bloom são exigidas na avaliação. 

3 BRASIL. INEP. ENADE. Provas e gabaritos. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/provas-e-gabaritos3. Acesso em: 12 de out. 
2016.

4 BRASIL. INEP. ENADE. Perguntas frequentes. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/enade/perguntas-frequentes. Acesso em: Acesso em: 
12 out. 2016.
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Em relação à forma das questões, os itens podem ser de complementação simples, interpretativos, 

resposta múltipla, asserção-razão e discursivos/justificativa. A tabela 2 focou a distribuição dos 16 itens iden-

tificados entre essas categorias: 

Tabela 2: Tipologia de itens quanto à forma

FORMA QUANTIDADE

Interpretativa 6

Resposta múltipla 5

Complementação simples 3

Asserção-razão 1

Discursiva/justificativa 1

Como pode ser notado, houve o predomínio de questões interpretativas, com 6 itens entre os 16 

apurados. Esse tipo de questão conta com uma situação-problema que motiva o aluno a articular dados e in-

formações expostas e conceitos para elucidá-la. Um exemplo desse tipo de questão é encontrado na questão 

4 de formação geral do ENADE de 2006:

A formação da consciência ética, baseada na promoção dos valores éticos, envol-

ve a identificação de alguns conceitos como: “consciência moral”, “senso moral”, 

“juízo de fato” e “juízo de valor”. A esse respeito, leia os quadros a seguir.

Quadro I - Situação

Helena está na fila de um banco, quando, de repente, um indivíduo, atrás na fila, se 

sente mal. Devido à experiência com seu marido cardíaco, tem a impressão de que o 

homem está tendo um enfarto. Em sua bolsa há uma cartela com medicamento que 

poderia evitar o perigo de acontecer o pior. Helena pensa: “Não sou médica - devo ou 

não devo medicar o doente? Caso não seja problema cardíaco - o que acho difícil -, ele 

poderia piorar? Piorando, alguém poderá dizer que foi por minha causa - uma curiosa 

que tem a pretensão de agir como médica. Dou ou não dou o remédio? O que fazer?”

Quadro II - Afirmativas

1. O "senso moral" relaciona-se à maneira como avaliamos nossa situação e a de 

nossos semelhantes, nosso comportamento, a conduta e a ação de outras pessoas 

segundo ideias como as de justiça e injustiça, certo e errado. 

2. 2 A “consciência moral” refere-se a avaliações de conduta que nos levam a tomar 

decisões por nós mesmos, a agir em conformidade com elas e a responder por elas 

perante os outros.
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Qual afirmativa e respectiva razão fazem uma associação mais adequada com a 

situação apresentada?

(A) Afirmativa 1- porque o “senso moral” se manifesta como consequência da 

“consciência moral”, que revela sentimentos associados às situações da vida.

(B) Afirmativa 1- porque o “senso moral” pressupõe um “juízo de fato”, que é 

um ato normativo enunciador de normas segundo critérios de correto e incorreto.

(C)  Afirmativa 1- porque o “senso moral” revela a indignação diante de fatos que 

julgamos ter feito errado provocando sofrimento alheio.

(D) Afirmativa 2- porque a “consciência moral” se manifesta na capacidade de de-

liberar diante de alternativas possíveis que são avaliadas segundo valores éticos.

(E)  Afirmativa 2- porque a “consciência moral” indica um “juízo de valor” que 

define o que as coisas são, como são e por que são. (ENADE, 2006)

Em segundo lugar, com 5 itens, estão as questões de resposta múltipla. Eles requerem que o aluno ve-

rifique as afirmativas disponíveis no sentido de concluir quais são verdadeiras e quais são falsas, fundamentado 

no conhecimento necessário mencionado no suporte, para, então, escolher a resposta que responda satisfatoria-

mente o comando do item, conforme pode ser visto no item 17 dos componentes específicos do ENADE de 2009: 

Montesquieu, na sua clássica obra “O Espírito das Leis”, elaborou a ideia da 

Separação de Poderes, com base na experiência política inglesa. Esse princípio, 

presente na Constituição brasileira sob a forma de cláusula pétrea, consiste:

I. na absoluta e necessária independência dos poderes, de modo que apenas o 

Poder Judiciário possa fiscalizar os demais.

II. no esquema de independência equilibrada entre os poderes, que constitui o 

sistema de freios e contrapesos.

III. no regime presidencialista, já que no parlamentarismo o chefe do executivo 

é determinado pelo poder legislativo e, portanto, não há separação entre os po-

deres.

IV. na atribuição das diversas competências do Estado a cada um dos poderes.

Estão CORRETAS somente as afirmativas

I e III.

I e IV.

II e IV.   

II e III.

I, II e III. (ENADE, 2009)

Itens de complementação simples, em que a resposta deve completar de forma correta o enunciado 

ou lacunas presentes em trechos do suporte proposto, totalizaram 3 nos exames analisados.  Está entre os 

itens desse tipo coletados a questão 12 dos componentes específicos do ENADE de 2006: 
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A __________, nascida com a Ilustração, teria privilegiado o universal e a racio-

nalidade; teria sido positivista e tecnocêntrica, acreditado no progresso linear 

da civilização, na continuidade temporal da história, em verdades absolutas, no 

planejamento racional e duradouro da ordem social e política; e teria apostado 

na padronização dos conhecimentos e da produção econômica como sinais da 

universalidade. Em contrapartida, a __________ privilegiaria a heterogeneidade 

e a diferença como forças liberadoras da cultura; teria afirmado o pluralismo 

contra o fetichismo da totalidade e enfatizado a fragmentação, a indeterminação, 

a descontinuidade e a alteridade, recusando tanto as “metanarrativas”, isto é, 

filosofias e ciências com pretensão de oferecer uma interpretação totalizante do 

real, quanto os mitos totalizadores, como o mito futurista da máquina, o mito co-

munista do proletariado e o mito iluminista da ética racional e universal. (CHAUÍ, 

Marilena. Público, privado e despotismo. In NOVAES, Adauto, org. Ética. 7. reimp. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 346)

Os dois termos, suprimidos do texto acima, são, respectivamente,

antiguidade e modernidade.

modernidade e trans-modernidade.

modernidade e pós-modernidade.

endo-modernidade e pré-modernidade.

pré-modernidade e modernidade. 

Por fim, os tipos asserção-razão, que requere do aluno a capacidade de verificar se as duas propo-

sições elencadas, relacionadas pela conjunção causal ou explicativa porque, são verdadeiras, e se a segunda 

justifica ou não a primeira, e discursivo, que geralmente solicita ao aluno discorrer sobre determinado tema, 

se posicionando, aplicando conceitos, avaliando cenários, efetuando comparações entre outras operações, 

contaram apenas com 1 item. Em relação ao primeiro tipo, o único exemplo identificado encontra-se presente 

no ENADE de 2012, item 14 dos componentes específicos: 

Chamamos de julgamento (isto é, a faculdade graças à qual dizemos que uma 

pessoa julga compreensivamente) a percepção acertada do que é equitativo. Uma 

prova disto é o fato de dizermos que uma pessoa equitativa é, mais que todas 

as outras, um juiz compreensivo, e identificamos a equidade com o julgamento 

compreensivo acerca de certos fatos. E julgamento compreensivo é o julgamento 

em que está presente a percepção do que é equitativo, e de maneira acertada; e 

julgar acertadamente é julgar segundo a verdade. ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. 

Trad.: Mário da Gama Kury. 4 ed. Brasília: EDUnB, 2001, p. 121-123.

Na direção do que aponta o texto de Aristóteles, verificase que o ser humano, de 

modo constante, exerce a arte de julgar. Assim o faz em situações determinadas 

do cotidiano, decidindo acerca de suas condutas e das dos outros, analisando 

medidas e fatos e avaliando situações. Com o operador do direito não é diferente, 

mormente com magistrados, agentes responsáveis pela tomada de decisões nas 
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relações processuais. Com base nesse entendimento e no texto acima apresenta-

do, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I. A relação processual pressupõe o julgamento, o qual representa, para o magis-

trado, um agir com deliberações, uma vez que, ao decidir, esse operador jurídico 

se baseia na antecedente análise dos fatos e, de modo reflexivo, atinge o seu 

convencimento diante das provas apresentadas pelas partes no âmbito do pro-

cesso.

PORQUE

II. Ao analisar os fatos apresentados na relação processual, o magistrado deve ser 

equânime e aproximar-se das partes envolvidas, para formar o seu convencimen-

to com base nas opiniões por elas emitidas, o que lhe permite deliberar de modo 

mais sensato, justo e compreensivo com todos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa 

da I.

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

As asserções I e II são proposições falsas (ENADE, 2012).

Quanto ao tipo discursivo, o único item identificado está presente no ENADE 2009, item 40 dos com-

ponentes específicos: 

“Os mares devonianos eram habitados por muitos animais dessa espécie, e os 

depositaram aos milhares sobre as rochas recém-formadas. (…) Ficava patente 

que subíamos a escala da vida animal cujo topo é ocupado pelo homem. (…) 

Por pouco que a tempestade tivesse empurrado a balsa para o leste, havíamos 

passado sob a Alemanha, sob a minha querida cidade de Hamburgo, sob aquela 

rua onde morava tudo o que eu amava no mundo. Então eram só cento e oitenta 

quilômetros verticais de uma parede de granito e, na realidade, mais de quatro 

mil e quinhentos quilômetros a percorrer. Ah! Que viagem! Que maravilhosa via-

gem! Tendo entrado por um vulcão, saímos por outro que se situava a mais de 

cinco mil e quatrocentos quilômetros do Sneffels, da árida Islândia, nos confins 

do mundo! (…) Havíamos abandonado a região das neves eternas pelas regiões 

do verde infinito, e deixado acima das nossas cabeças a névoa cinzenta das regi-

ões glaciais para voltar ao céu azulado da Sicília!” Júlio Verne. Viagem ao Centro 

da Terra. Porto Alegre: L&PM, 2002 Na Introdução ao livro Viagem ao Centro da 

Terra, de Júlio Verne, obtemos as seguintes informações: “Julio Verne nasceu em 

Nantes em 8 de fevereiro de 1828. Seu pai, Pedro Verne, filho de um magistrado 

de Provins, formou-se em Direito em 1825 e casou-se em 1827 com Sofia Allote 
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de la Fuÿe, de uma família de navegadores e armadores de Nantes. (…) Em 1839, 

partiu para a Índia como aprendiz de marinheiro. Pego em Paimboef pelo pai, ele 

confessa ter viajado para trazer à prima Carolina Tronson um colar de coral. Mas, 

rudemente repreendido, ele promete: Só viajarei em sonhos.” Com base nesses 

textos, responda às questões:

1 – A formação jurídica de Júlio Verne contribuiu de forma decisiva para a sua 

atitude humanista. Segundo o texto, é CORRETO deduzir que, em sua viagem ao 

centro da Terra, o homem cada vez ficava mais longe do homem? Justifique.

2 – Segundo uma perspectiva interdisciplinar, considerando os planos da Sociolo-

gia, Antropologia e Filosofia, Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, busca o 

mundo ao ultrapassar fronteiras e desintegrar o espaço e o tempo. Nessa obra, a 

cidade natal é recusada como elemento importante na vida do homem? Justifique.

Finalmente, a tabela 3 destacou as competências da Taxonomia de Bloom: 

Tabela 3: Tipologia de itens quanto Taxonomia de Bloom

TAXONOMIA DE BLOOM QUANTIDADE

Avaliação 6

Análise 4

Conhecimento 2

Síntese 2

Compreensão 1

Aplicação 1

Verificou-se a predominância de itens que exigiram do aluno as habilidades de 

avaliação, 6 questões, e análise, 4 questões. Habilidades como síntese e conhe-

cimento foram exigidas em 2 itens cada, e aplicação e compreensão em 1 item 

cada. Entre os exemplos mencionados anteriormente, classifica-se a questão 4, 

da formação geral do ENADE de 2006, exemplifica a habilidade aplicação, as ques-

tões 17, dos componentes específicos do ENADE de 2009, e a 12, dos componentes 

específicos do ENADE de 2006, exemplificam a habilidade conhecimento, e as 

questões 14, dos componentes específicos do ENADE de 2012, e 40, dos compo-

nentes específicos do ENADE de 2009, exemplificam a habilidade avaliação.

Pode ser presumido dos dados apresentados, quanto ao formato de questões e 

taxonomia de habilidades de Bloom, que a Filosofia do Direito é um conteúdo de 

grande complexidade, pois exige do aluno um grau maior de sofisticação de ope-

racionalização do conhecimento apreendido ao longo do curso. Destarte, ressalta-

-se a importância de preparação dos alunos para a execução desses tipos de itens 

e habilidades nas disciplinas que integram o currículo do Curso de Direito. Libâ-

neo (1994) ensina que a avaliação escolar é um processo contínuo ocorrendo nos 

diversos momentos do trabalho. A verificação e a qualificação dos resultados da 
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aprendizagem no início, bem como durante o final das unidades objetivam diag-

nosticar e superar dificuldades, assim como corrigir falhas e estimular os alunos 

a continuarem dedicando-se aos estudos. Neste prisma é necessário determinar 

o quanto e em que nível de qualidade estão se alcançando os objetivos, desta 

forma os instrumentos e procedimentos de verificação adequados irão contribuir 

para sucesso da análise do discente (LIBÂNEO, 1994, p. 204). E quanto ao con-

teúdo, qual é o perfil predominante de conhecimento em Filosofia do esperado 

pelo exame?  Tal questão pode ter sua possível resposta na tabela que se segue.  

Tabela 4: Tipo de Filosofia, quantidade de questões, autores e temáticas/conceitos

A FILOSOFIA DO DIREITO NO ENADE (2006 A 2015)

TIPO DE  
FILOSOFIA

QUANT. 
QUESTÕES

AUTORES/QUANT.QUES-
TÕES

TEMÁTICAS E/OU CONCEITOS

Clássica 02 Aristóteles (2) Virtude dentro do pensamento ético de Aristóteles

Julgamento e a percepção do que é equitativo

Moderna 03 Montesquieu (1) Política e Formação de Estado (divisão dos poderes)

Júlio Verne (Escritor) 
(1)

Percepção filosófica (o homem e sua formação humanística)

John Locke (1) Fundamentos do Direito de Propriedade

Contem-
porânea

11 Não definido (2) Consciência Ética

Teoria da Aparência (Fundamento da ética nas relações)

Marilena Chauí (1) Modernidade e

Pós-Modernidade

Paulo Jorge Fonseca 
Ferreira Cunha (1)

Reflexão sobre os Direitos Humanos na atualidade

David Fredman 
(Economista) (1)

Percepção filosófica na relação Economia e Direito

Ministério da Educa-
ção (2)

Ética e Cidadania (O “valor” de uma vida)
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Diante dos dados expostos, constata-se que nos exames realizados entre 2006 a 2015 há uma maior 

incidência de questões relacionadas à Filosofia Contemporânea, que representou um total de 11 (onze) 

questões. A Filosofia Moderna e a clássica contaram, respectivamente, com 03 (três) e 02 (duas) questões. 

A filosofia Medieval foi a única a não ter questões. Essa ausência pode estar relacionada ao fato de ser essa 

escola filosófica a menos laica entre elas. 

Aristóteles, citado em dois itens, é o filósofo de maior presença no exame. A sua obra Ética a Nicôma-

co, principal sobre Ética, está presente nas questões identificadas. A questão de número 13 (treze) traz uma 

abordagem à virtude dentro do pensamento ético de Aristóteles, filósofo do período Clássico (ENADE 2006). A 

questão de número 14 (catorze) possui uma temática e/ou conceitos relacionados ao julgamento e a percep-

ção adequada do que é equitativo, uma abordagem ao período Clássico da Filosofia contextualizada no texto 

Ética a Nicômaco, de Aristóteles (ENADE 2012).

O Ministério da Educação nos últimos dois exames (2012 e 2015) inseriu questões abordando a temá-

tica Ética e Cidadania (O “valor” de uma vida) e (Pluralismo político e valor moral). Dentre os temas e concei-

tos mais abordados no ENADE sobre a Filosofia do Direito está a Ética, também tiveram uma maior incidência 

as palavras: Leis, Moral, Justiça e Cidadania.

Portanto, o predomínio da Filosofia Contemporânea no exame demonstra uma grande preocupação 

com a formação de um profissional em Direito conhecedor de questões de seu tempo e, também, com a dis-

cussão de valores e conceitos que se apresentam para a sociedade desde o alvorecer da Civilização Ocidental. 

CONSIDERAÇõES FINAIS

A Filosofia do Direito não deve ser confundida com o Direito enquanto ciência, uma vez que aquela 

se coloca perante a indagação desta a fim de examinar suas condições e possibilidades. É o que o ocorre 

com toda ciência e, quando o Direito enquanto ciência chega a determinados resultados, é necessário saber a 

certeza e segurança dos mesmos. Neste prisma seria adequando dizer que a Filosofia do Direito é a Filosofia 

da Ciência do Direito. Porém, tais perguntas que formulamos demonstram que o filósofo não fica adstrito a 

esse tema de ordem lógica, indagando, concomitantemente, dos valores éticos e históricos da juridicidade. 

(REALE, 2012). Considerado isso, a inserção da Filosofia do Direito no ENADE objetiva ir além da verificação da 

incidência de questões tradicionais da disciplina nas provas realizadas. Tal espírito do exame pode ser assim 

traduzido por Libâneo, quando reflete sobre o papel social e pedagógico da avaliação: 

a avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e atribuição de notas. 

A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa. 

A avaliação, assim, cumpre funções pedagógico-didática, de diagnóstico e de controle em relação 

às quais se recorre a instrumentos de verificação do rendimento escolar (LIBÂNEO, 1994, p. 195).

Partindo dessas constatações, percebe-se pelos itens apurados que a filosofia tem papel fundante e 

modificativo na Ciência do Direito de modo a questionar a forma com que o Direito está inserido no contexto 

social. A busca pela justiça e segurança jurídica são aspectos que estão ligados diretamente ao Direito, deste 

modo a Filosofia vem contribuindo para o aperfeiçoamento desta ciência ao longo do tempo, bem como auxi-

liando na melhor forma de sua aplicação, formação de novos conceitos e estruturação. 

Resta claro que a zetética, através de uma visão da realidade, busca questionar a forma com que a 

dogmática propõe o Direito tanto como disciplina quanto sua aplicação prática. É nesse contexto que o ENADE 
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exige do discente que aja de forma a aliar os dois conceitos em uma junção de sua formação cognitiva (visão 

interdisciplinar) e a modificação e aperfeiçoamento deste conhecimento (visão crítica do direito). E para isso, 

a Filosofia Contemporânea, foco do ENADE e mais próxima do formando, pode auxiliar o futuro profissional na 

resolução de situações que pautam em sua prática no Direito

Concluindo, verificou-se pela pesquisa empreendida, principalmente no que tange a bibliografia, que 

a Taxonomia de Bloom pode colaborar no aperfeiçoamento da avaliação no sentido de torna-la mais desa-

fiadora e próxima do contexto do aluno. Afinal, o processo ensino-aprendizagem-avaliação deve ocorrer de 

forma sincrônica, uma vez que exames como o ENADE e o da OAB exigem esse tipo de formação pedagógica 

dos concluintes do curso de Direito, o que impulsiona os professores a constantemente rever sua prática. 
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O ENSINO DE lÍNGuA PORTuGuESA E A  
ESCOlA NA ERA DIGITAl
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RESUMO: A questão central deste é “os professores estão preparados para o ensino de língua portuguesa no 

século XXI?” a primeira hipótese é de que não estão, pois o ensino ainda segue engessado, com regras de 

pelo menos quatro décadas atrás. A ideia de escrever surgiu a partir de leituras sobre o ensino de português. 

O que provocou muitas discussões e reflexões em torno do que e como ensinar a língua portuguesa, que os 

estudantes dominam, mas constantemente se veem repetindo que não sabem português. Afirmação que faz 

parte de mitos em torno do processo de ensino da língua portuguesa na escola. Assim, essa escritura surge 

espontaneamente talvez como uma janela que se abre com diferentes perspectivas. 

PALAVRAS CHAVE: leitura, metacognição, multimodal, produção de sentido, textualização, argumentação.

ABSTRACT: The main question of this article is “Are the teachers prepared for teaching Portuguese language 

in the 21st century?” The first hypothesis is that they are not, because teaching still seems to be hampered 

by old rules from at least four decades ago. The idea of writing this article came after reading about teaching 

Portuguese. What has provoked many discussions and reflections on what and how to teach the Portuguese 

language that the students already dominate, but the students are constantly repeating that they don’t know 

Portuguese. As this statement is part of the myths surrounding the learning process of their own native lan-

guage and because traditional schools rules are difficult to change, this writing appears spontaneously as a 

way to maybe open a window for a different perspective. 

Keywords: reading, metacognition, multimodal, production of meaning, textualization, argumentation.

1- INTRODuÇÃO

Durante muitos anos, o ensino de língua portuguesa nas escolas brasileiras manteve o foco centrado 

na preocupação com o ensino de gramática tradicional. Nessa época, valorizou-se saberes considerados cultos 

para a elitização do que se pretendia conceber como padrão. 

Para justificar tal comportamento acadêmico, tornou-se comum partir de estudos comparativos de 

frases isoladas de autores consagrados, visando não só o ensino em si, mas a erudição como um recurso 

extremado para se chegar ao que se considerava desejável para o aprendizado corrente.

A escola, de certa forma, ao longo do tempo, parece meio atordoada pela incapacidade de se definir 

como um centro de apropriação e difusão do saber. Ainda não se sabe ao certo, mas o fato é que muito se 

1 Especialista em Língua Portuguesa e graduado em Letras (Língua Portuguesa e Língua e Inglesa) pela UNI-BH. Professor de Língua Portu-
guesa e Literatura Brasileira na rede pública e privada, nos ensinos fundamental e médio.

2 Doutora e Mestre em Estudos Linguísticos pela FALE-UFMG. Professora da Faculdade Asa de Brumadinho e Faculdade de Sabará.
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deu ouvido a pensadores isolados, com ideias progressistas, cuja concentração de métodos foi se acumulando 

de tal modo que a instituição Escola não conseguiu progredir com tantas técnicas, metodologias que mesmo 

fazendo sentido, foram descobertas e aplicadas em um momento de grande transformação socioeconômica, 

cultural e tecnológica, capaz de envolver o indivíduo através de prática de uso cotidiano.

2- O PODER DA ESCOlA AMEAÇADO POR AÇõES INÓQuAS

A língua que se tenta ensinar na escola, não existe na prática do aprendiz, que no seu dia a dia se 

comunica, compreende e é compreendido dentro da normalidade. Por isso, ao chegar diariamente à escola e 

se deparar com o grau de formalidade que se tenta imprimir, tem-se a idéia de não compreender ou não fazer 

parte do idioma como um todo. Sente-se excluído. Esse procedimento é continuado, pois o estudante termina 

o ensino fundamental, e, em alguns casos, até o ensino médio, com o pensamento da crença no mito de que 

o português e a língua mais difícil do mundo, por isso, ele não sabe falar português.  

No entanto, não é preciso muito esforço para saber por que isso acontece, mas, a combinação de 

fatores que permitem a perpetuação de procedimentos que contribuem para a dificuldade de aquisição da 

variação dialetal de prestígio como uma ferramenta importante para a permanência do estudante na escola é 

que não parece compreensível. Mas já pode ser percebido o movimento dos estudiosos de língua e literatura 

no sentido de promover o crescimento de ideias, procedimentos para melhorar a prática de ensino como os 

processos de textualização e leitura já ocupando uma visão multimodal. Conforme propõe Antunes (2003) 

quando afirma que o aluno tem de PLANEJAR, ESCREVER e CORRIGIR o próprio texto, já os professores têm de 

procurar estratégias que possibilitam essa orientação.  

O profissional do século XXI não pode chegar à sala de aula para levar informações e transmiti-las 

aos discentes com um fim em si, pois, há casos, nos quais o aprendiz pode estar muito bem informado. No 

entanto, o professor tem o poder da transformação. Ele tem de transformar a informação em conhecimento, 

sabedoria. Para isso, é preciso criatividade e bom senso. Criatividade porque os procedimentos de aprendi-

zagens são diversificados; já bom senso, para o profissional estar atento ao que é relevante para se ensinar/

aprender, já que o discente precisa ser o sujeito de sua própria história.

Aos poucos, a escola tem percebido que é formada por recursos dos quais ela nunca se furtou de 

observar e desenvolver, seja quem ou como for o estudante que ela atende, mas as limitações são tantas, 

quando se trata de lidar com aspectos tecnológicos. Já na sua constituição figuram aspectos inerentes ao 

processo de ensino aprendizagem, pois ela só existe porque há o saber e o ensinar.

Dizendo assim, parece fácil, mas ensinar e aprender são duas faces de uma mesma moeda, que es-

tão sempre envolvidas em paradigmas comuns aos seres humanos, vistos tanto para a progressão individual 

quanto coletiva ao longo da vida representado por necessidades sociais. Dessa maneira, à medida que muda 

a realidade fora, muda-se de algum jeito, dentro dela. Tem-se a ideia de que o ambiente escolar precisa mu-

dar também ou para acompanhar os avanços ou para sobreviver mesmo. Aí pode estar o dilema que divide 

opiniões. Mas, afinal, para que serve a escola? 

As respostas são muitas e variadas ao longo do tempo, sendo que as explicações podem representar 

caminhos para as mudanças. Por isso os processos de ensino aprendizagem fazem parte de uma conjuntu-

ra, na qual o indivíduo se propõe a estudar para alargar sua base vernacular, capacidade de tomar decisão, 
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reconhecer-se a partir de sua realidade etc., esperando que o reconhecimento aconteça de algum modo ao 

longo da vida. 

O que se percebe, na atualidade é que, nas últimas décadas, os paradigmas que envolvem os pro-

cessos de ensino-aprendizagem foram mudando, tendo sido banalizados frente a transformações estruturais 

de evolução permanente como a velocidade da informação, por exemplo, que chega ao aprendiz com tanta 

facilidade cuja sua capacidade seletiva mostra-se saturada. 

Dessa forma, as partes envolvidas têm demonstrado dificuldades de lidar com recursos de que o 

aluno dispõe. O que acontece com a ideia de livro cujo aluno pode, a partir de recursos digitais, abrir a página 

que quiser, promovendo a quebra da noção de texto, do conceito de livro, da noção de progressão textual.

 A novidade parece ser um quê que move a questão da tecnologia, os estudantes da era digital estão 

mais envolvidos com aprendizagens práticas, imediatas, cuja aplicação ultrapassa o limite da razoabilidade, 

os usos de redes sociais durante a aula, ou os jogos da internet, por exemplo. Espera-se, entretanto, que com 

o tempo haja uma acomodação desse fenômeno, de forma que a sala de aula seja o centro do processo de 

mudança e a escola possa ser ainda mais um lugar de o indivíduo se preparar para a vida através do pensa-

mento como a primeira razão de a escola existir.

De fato, a percepção dos docentes volta-se para o ensino da gramática tradicional. O que possibilitou 

a abertura de muitos cursos livres como pré-vestibulares, por exemplo, que  surgiram para o enriquecimento 

de pessoas que entraram no negócio pela opção de mercado, e não pelo ensino em si como teria de ser. 

Não se pode negar que sempre houve tentativas de manter autores e obras consagrados como ponto 

de partida para o ensino. No entanto, o recorte tem sido descontextualizado. Pode ocorrer um trecho de uma 

obra literária para ser estudado, mas em vez de valorizar os sentidos do texto, acaba-se propondo estudos a 

partir de frases do texto para a compreensão dos termos da oração, da conjugação de verbos, das classes de 

palavras etc. deixando de lado o modismo, que de certa forma, passou, percebe-se ainda há muita discussão 

em torno do ensino de língua portuguesa. 

3- DISCuSSÃO SOBRE A PERGuNTA CENTRAl 

3.1- O PROFESSOR ESTá PREPARADO PARA O ENSINO DE PORTuGuêS NO SéC. XXI?

Sabe-se que o ensino de gramática para falantes nativos requer atenção especial, pois o estudante já 

tem internalizado essa prática no dia a dia, que o acompanha nos lugares onde ele passa, podendo se rela-

cionar em situações diversas, podendo exigir todo seu conhecimento em função do uso corrente da língua. Em 

contrapartida, pouco se discute questões como: por que alguém tem de compreender regras de uso diversifi-

cado da língua, como a escola pode interferir na vida do estudante, qual é o papel da escola na atualidade etc. 

A finalidade de se falar ou escrever com maior apropriação de regras faz parte de processos de 

aceitação do qual o indivíduo pode conceber perante a oportunidade que ele almeja para sua vida. Por isso, 

fatores sociais concorrem para o alcance de metas individuais ou coletivas para se adquirir a perfeição formal 

de uso da língua.
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Muito se pergunta ou se especula em torno da continuidade da escola como uma ferramenta impor-

tante na conjuntura social. Os mais afoitos discutem a aprendizagem como ferramenta para a transformação 

social, enquanto os estudiosos defendem o ingresso da criança cada vez mais cedo na escola, pois acreditam 

que o ambiente escolar ajuda o estudante a desenvolver habilidades de leitura, escrita, além melhorar a ca-

pacidade psicomotora do aprendiz.

Apesar desse notável reconhecimento de grande parte dos estudiosos e da sociedade, a escola parece 

possuir fórmulas desgastadas, repetitivas de ensino da língua ao longo do tempo, de modo que docentes ain-

da repetem a mesma base de ensino das aprendizagens descontextualizadas de pelo menos quatro décadas 

atrás, mesmo tendo consciência de que o estudante da era digital exige mais saberes contextualizados, com 

aplicação multimodal e pragmática. 

A metodologia, na atualidade, tem de ser interativa e participativa ao mesmo tempo. O ensino de língua 

portuguesa para falantes nativos precisa mudar de foco, desconstruir mitos e avançar no sentido de perceber o 

ser primeiramente como sujeito de si, depois compreender a necessidade de aprendizagem regional para assim 

situá-lo, direcionando-o, apontando caminhos através de atividades que possuem recursos multimodais.

Se se perguntar a qualquer docente sobre a importância do ensino de gramática para estudantes 

nativos de língua portuguesa, ele dirá “sim! É preciso ensinar gramática”, e acrescentará: “a questão é: o 

que ensinar”, porém, o que se percebe na prática é que essa pergunta faz parte do currículo de ensino para 

candidato a professor de língua portuguesa nas universidades pelo país a fora.

Ao mesmo tempo em que se observa certo descompasso entre a escola, aprendiz e sociedade, per-

cebe-se também a importância dos pesquisadores da lingüística moderna, que apontam para a necessidade 

de se compreender o mundo do aprendiz, sua linguagem e suas relações metacognitivas para promover o 

ensino desejável (ANTUNES, 2003). Os estudiosos são unânimes ao dizerem que a leitura é o caminho para 

medear a adequação vocabular, as regras apropriadas para o aprendizado, a aplicação do conhecimento até 

em situações específicas, idiossincráticas.

Nesse sentido, espera-se que o livro didático de português seja um instrumento capaz de apresentar 

uma coletânea de proposições coerentes com o ensino atualizado e contextualizado de tópicos gramaticais. 

“Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem, para as atividades de leitura de textos literários na escola, 

dentre outros gêneros, o trabalho com o romance” (PIETRI, 2009, p. 72). No entanto, não é assim tão simples. 

Nota-se que o aluno do ensino fundamental pode ler um trecho de Dom Casmurro, de Machado de Assis, num 

livro didático e não ter ideia da importância da leitura da obra. 

O ensino de português nas últimas décadas tem se encaminhado para a prática textual na sala de aula, 

com bastante ênfase nos livros didáticos, porém, não é raro perceber que o professor, às vezes, pula a leitura 

em sala, para evitar perder tempo da aula, consagrando, assim, a prática da aberração do ensino de língua que 

visa exatamente o contrário. Assim sendo, a leitura deve permear o universo escolar, não como um ponto isolado 

de possibilidades, mas como uma meta para o corpo docente, numa perspectiva, no mínimo, interdisciplinar.

O professor de língua portuguesa de nossa época está preparado para o ensino de gramática? Não, 

de fato não está, pois é preciso estar atento aos recursos empregados na aula, à construção de textos orais 

ou escritos sempre visando à interação entre autor – leitor (ouvinte) – texto e nas construções de sentido 

possíveis para depois se discutir uma ou outra regra gramatical que mudaria o texto (trecho) para a língua 

padrão propondo o bidialetalismo que docente tem de dominar para sua ascensão social (ANTUNES, 2003).

Há também uma conscientização, visando à contextualização, mas na maioria das vezes, o que se 

vê, na prática, é o ensino de gramática embasado na metalinguagem através do emprego de nomenclaturas, 
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usando textos literários para retirar frases e estudar gramática. O que não acrescenta saber, pelo contrário, 

pode fazer o aprendiz detestar o texto em razão da dificuldade de compreender as relações sintáticas. 

Assim, o estudante nem desenvolve o gosto pelo texto lido, nem aprende as regras gramaticais, pois 

continua tendo de decorar regras e macetes contidos nos compêndios paragramaticais. 

3.2- OS DESAFIOS DO PROFESSOR DE PORTuGuêS DO SéCulO XXI

Para enfrentar os desafios do século XXI, o profissional de língua portuguesa tem de estar com leitura 

em dia, tem de estar com uma bibliografia atualizada e diversificada sobre os processos de ensino aprendiza-

gem de língua e compreender as necessidades dos falantes, para estabelecer o recorte do conteúdo desejável 

para estudante. Afinal, a quem interessa o professor desatualizado?

O foco deve permanecer na produção de sentido do texto, pois de nada adianta ao estudante saber 

a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal ou qualquer outra nomenclatura, se ele, antes, 

não estiver apto para a compreensão dos textos que circulam ao ser redor, suas funções sociais e objetivos 

implícitos. Como afirmam Koch e Elias (2006, p. 13) 

na concepção interacional (dialógica) da língua, os sujeitos são vistos como atores / construto-

res sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são construídos no texto, con-

siderando o próprio lugar da interação e da constituição dos interlocutores. Desse modo, há lu-

gar, no texto, para toda uma gama de implícitos, dos mais variados tipos, somente detectáveis, 

quando se tem, como pano de fundo, o contexto sociocognitivo dos participantes da interação. 

O livro didático de português também contribui pode ser uma ferramenta importante por conter uma 

gama de textos e propostas de trabalho a partir de abordagens diversificadas, com assuntos atuais, análise 

de textos literários e tópicos gramaticais relevantes, tal como a pontuação que compõe um procedimento de 

produção de sentido. (MENDONÇA, 2003). A natureza reflexiva do professor tem de fazer a diferença, pois o 

livro não pode ter um fim em si. Caso contrário, o professor torna-se refém do livro. Conforme propõe Geraldi 

(1999) os professores não adotam livros didáticos; eles são adotados pelos livros didáticos. 

4- CONSIDERAÇõES FINAIS

Apesar de os desafios serem imensos, a escola tem se destacado por ser parceira da família, tendo 

sido ponto de equilíbrio para a sociedade. De certa forma, é um espelho social, de modo que o acontece fora: 

nas ruas, na família, nas relações sociais, etc. também pode ocorrer dentro da escola, como um espelho cujos 

reflexos são inerentes da cultura, das relações sociais, da tecnologia, entre outros fatores importantes para 

a construção do cidadão como sujeito, tanto para sua construção individual quanto coletiva. Sendo assim, a 

escola faz parte de uma conjuntura. 

  Dessa forma, a construção de processo ensino aprendizagem é resultado de retrocessos e avanços 

ao longo do tempo. Todavia com a tecnologia à disposição em tempo real é preciso que se alcance um equilí-

brio para entender que a escola é o lugar de/para o aluno pensar. Enquanto a tecnologia, como todo processo 

evolutivo, pode possibilitar conforto, velocidade de processamento. No entanto, nem tudo que surgiu nas 

últimas décadas em função da tecnologia promove avanços na escola.
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As relações analógicas entre autor-texto-leitor, especificamente para ensino de língua,  pressupõem 

certa dificuldade de imaginar um recorte, como um trecho de Memórias póstumas de Brás Cubas ou Dom Cas-

murro, por exemplo, num compêndio escolar, já que essas obras fazem parte de um grupo seleto que exige um 

leitor mais avisado. Nesse sentido, o ensino exige do professor de língua portuguesa não uma análise mais ela-

borada, mas visa também à capacidade de difundir a semiótica, como proposição de leituras futuras de obras.
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uM OlHAR GERENCIAl SOBRE A FuNÇÃO COMPRAS  
NA EMPRESA X: uM ESTuDO DE CASO 

Thairyne Jessica de Souza Cruz1 

Alba Valéria Bibiano Dias2 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar o processo de compras desenvolvido pela empresa X 
mediante o não atendimento das demandas sazonais que ocorrem nas nove lanchonetes e nos três restau-

rantes envolvidos. A empresa, constantemente, tem de recorrer às compras de caráter de urgência, princi-

palmente nos períodos sazonais, submetendo-se ao preço varejista em supermercados locais, constituindo 

um déficit de planejamento e para a gestão financeira. O referencial teórico dividiu-se em dois tópicos: o 

primeiro refere-se a função compras e cadeia de suprimentos, de uma forma específica, visando conceitos e 

funções; e o segundo trata do processo de compra nas organizações. Quanto aos fins a pesquisa é descritiva e 

exploratória, uma vez que descreveu o processo de um setor de compras e proporcionou familiaridade com o 

problema. Quanto aos meios é um estudo de caso, que foi realizado no setor Compras da empresa X. Quanto 

à abordagem a pesquisa é qualitativa, sendo que o instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista e a 

observação sistematizada e para a análise e interpretação dos dados utilizou-se a análise de conteúdo. Foram 

entrevistados os três colaboradores do setor Compras, sendo um comprador e duas assistentes. Através das 

análises e interpretações dos dados concluiu-se que a empresa X deve operacionalizar um planejamento para 

a gestão de Compras, focado na demanda por consumo real, com o uso de um sistema informatizado para 

mensurar o consumo efetivo de cada unidade. Além de oferecer suporte gerencial e administrativo aos líderes 

para a elaboração eficiente das solicitações das mercadorias. 

PALAVRAS-CHAVE: Função compras. Cadeia de suprimento. Processo de Compras. Planejamento.

ABSTRACT: The objective of this work is to analyze the purchasing process developed by company X by means 

of not meeting the seasonal demands that occurs at nine snack bars and three restaurants. Constantly, the 

company has to do urgent purchases, mainly in the seasonal periods. Creating a deficit on planning and on 

financial management, caused by the retail price on local markets. The theoretical reference was divided into 

two topics: the first refers to the purchasing and supply chain, focusing at concepts and functions; And the 

second deals with the buying process in the organizations. The purpose of the research is descriptive and 

exploratory since it described the process of a purchasing sector and provided information of the problem. 

The means are a case study, which was developed at the Purchasing sector of company X. The approach of 

the research is qualitative, and it was built using interview and the systematized observation. For the analysis 

and interpretation of the data was used the content analysis. Three employees of the Purchasing sector were 

interviewed, including a buyer and two assistants. Through the analyzes and interpretations of the data it was 

concluded that company X should operationalize a planning for the management of Purchases, focused on 

1 Bacharel em Administração pela Faculdade ASA de Brumadinho. Artigo elaborado a partir do TCC, apresentado em dezembro de 2016, 
intitulado “A função compras numa empresa de restaurantes e lanchonetes: um estudo de caso na empresa X”. 

2 Mestrado em História e Ciência pela FAFICH/UFMG. Especialista em Planejamento Estratégico e Sistemas de Informação pela PUC-Minas. 
Especialista em Administração Financeira pela Fundação João Pinheiro. Bacharel e Licenciada em História pela PUC-Minas. Bacharel em 
Administração pela PUC-Minas.   Professora, orientadora TCC e Trabalhos Iniciação Científica Fapemig da Faculdade ASA de Brumadinho.
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the demand for real consumption, with the use of a computerized system to measure the effective consump-

tion of each unit. Besides to provide managerial and administrative support to leaders, in order to efficiently 

elaborate the requests of goods.

Keywords: Purchasing function. Supply chain. Shopping process. Planning.

INTRODuÇÃO

Em uma economia globalizada as organizações vivem em um mercado cada vez mais competitivo e 

dinâmico, fazendo com que as mesmas se adaptem às novas tendências mercadológicas, buscando cada vez 

mais a redução de custos e a melhoria da qualidade para melhor competirem no cenário nacional e inter-

nacional. Nesse sentido, Martins e Alt (2004) comentam que a função Compras deixou de ser uma atividade 

burocrática para se tornar uma atividade estratégica. As empresas adquirem grande variedade de produtos 

e serviços para atender aos solicitantes de diferentes setores no prazo, qualidade e quantidades solicitadas. 

Para Ballou (2006) a função Compras é definida como o setor que se envolve diretamente com a aquisição de 

matérias-primas, suprimentos e demais componentes da organização. 

Dentro de uma organização o setor Compras apresenta-se como suporte fundamental, adotando no-

vas práticas de gerenciamento, participando de forma ativa na formulação estratégica da organização. Martins 

e Alt (2004, p. 64) complementam que “[...] a função compras hoje é vista como parte do processo de logística 

das empresas, ou seja, como parte integrante da cadeia de suprimentos (supply chain)”. 

Nessa perspectiva, a função Compras vem assumindo um novo papel no processo produtivo das 

empresas: considerada um dos elos nos processos de produção, desenvolvendo um papel estratégico que 

envolve custo, qualidade e capacidade de agregar mais valor e conhecimento à organização e seus produtos. 

A organização, objeto de estudo desta pesquisa, está situada na região metropolitana de Belo Hori-

zonte e atua no ramo alimentício, na cidade de Brumadinho. É constituída por três restaurantes e nove lan-

chonetes, oferecendo aos clientes uma alimentação típica mineira, pratos internacionais e nacionais. Para fins 

desta pesquisa a empresa será identificada como empresa X, visto que restringiu a divulgação de informações 

que poderiam identificá-la.

O setor Compras da empresa X ocupa uma posição importante, visto que adquire a maioria dos 

materiais utilizados na produção. Para tal, o setor é composto de um comprador e duas assistentes, que são 

cobrados em termos de prazo e qualidade dos produtos adquiridos.  

A definição do problema de pesquisa decorreu dos fatores observados na empresa X, que evidencia-

vam um déficit de estratégias para a efetivação das compras de urgência, se suprindo para o imediato em 

compras de valores maiores e sem um planejamento do processo de compras antecipadamente. Esse déficit 

de estratégias sinalizava para a necessidade de analisar todo o processo de compras realizado na empresa X 

para identificar o que causava a falta constante de mercadorias para a entrega do produto final aos clientes, 

principalmente em períodos sazonais, levando-os a recorrerem a compras ao preço varejista em supermer-

cados locais da cidade. Outro aspecto que também precisava ser analisado era a utilização do sistema de 

gestão de compras e a forma de treinamento oferecida aos responsáveis pelo levantamento de estoques para 

efetuarem a solicitação de compras ao departamento responsável, tendo-se uma forma de embasamento para 

os pedidos em demandas de visitantes. Assim, foi preciso averiguar a influência da sazonalidade no processo 
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de planejamento de compras que ocorre entre o comprador e a requisição de compras solicitada pelos res-

ponsáveis de cada unidade. 

Partindo deste cenário do setor Compras da empresa X, a presente pesquisa buscou investigar a se-

guinte questão problema: “como explicar o gargalo, representado pelas demandas sazonais não atendidas nos 

três restaurantes e nas nove lanchonetes da organização, seria uma questão do gerenciamento de compras”? 

Para tal propósito o objetivo geral foi elencado como sendo analisar o processo de compras desenvolvido pelo 

setor Compras da empresa X, mediante o não atendimento das demandas sazonais, que ocorrem nos três res-

taurantes e nas nove lanchonetes da organização.  E os objetivos específicos elencados foram: compreender o 

planejamento e a gestão de compras como uma ferramenta para obter a eficácia e eficiência no desempenho 

do setor Compras; verificar como são desenvolvidas as atividades do setor Compras em sua atual estrutura 

organizacional; caracterizar o relacionamento entre o setor Compras e os setores solicitantes de compras da 

organização; identificar como é feita a distribuição das mercadorias aos três restaurantes e nove lanchonetes 

de atendimento ao cliente final; e investigar como estão estabelecidas as parcerias entre o setor Compras e 

os fornecedores e clientes internos e a satisfação do cliente externo.

A metodologia de pesquisa utilizada quanto à abordagem do problema foi qualitativa, quanto aos 

fins foi descritiva, quanto aos meios foi uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. O universo de pes-

quisa apresentou-se como sendo a empresa X, tendo como amostra o setor Compras da instituição, sendo 

que foram entrevistados os três colaboradores do setor: um comprador e duas assistentes. O instrumento de 

pesquisa utilizado foi a entrevista e a observação sistematizada e para a análise e interpretação dos dados 

foi a análise de conteúdo. 

O presente trabalho é importante para os diversos segmentos envolvidos na pesquisa. É relevante 

para a empresa em estudo, que obterá uma alternativa viável para a melhoria de sua estratégia e gestão no 

setor Compras. O que permitirá ter maior sucesso tanto no setor em estudo quanto na maior satisfação do 

cliente externo e na melhoria da gestão de compras, o que interfere diretamente no valor final do produto a 

ser ofertado para o cliente externo. 

Para o pesquisador abrange maior conhecimento da gestão de compras e fundamenta melhor os 

conhecimentos teóricos apreendidos em sala de aula. 

Para o conhecimento acadêmico, conta com um trabalho teórico e prático, que será disponibilizado 

para consultas dos acadêmicos, que poderão dar continuidade com futuros estudos e pesquisas nessa pers-

pectiva. Este trabalho pode vir a fomentar novas pesquisas acerca do papel estratégico da função Compras 

no ambiente interno das organizações.

A CADEIA DE SuPRIMENTOS E A FuNÇÃO COMPRAS 

Este tópico aborda de forma mais ampla sobre a cadeia de suprimentos e a função Compras em um 

primeiro momento e, depois, trata do processo de compras nas organizações, discutindo desde o recebimento 

da solicitação até o monitoramento final da entrega.

A CADEIA DE SuPRIMENTOS 

Para Baily et al. (2000, p. 32) “a administração da cadeia de suprimentos diz respeito ao relaciona-

mento imediato vendedor/comprador”.  O foco da atenção gerencial não é apenas a empresa ou a organi-

zação individual, mas as interações entre as várias organizações que constituem a cadeia. A partir do que é 
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possível constatar que a cadeia de suprimentos não começa apenas no fornecedor direto da organização, mas 

no fornecedor de seu fornecedor e somente finaliza a cadeia quando chega diretamente ao cliente final. Isso 

significa que não será o cliente de sua empresa o cliente final, mas o cliente da empresa que adquire seu 

produto ou serviço, finalizando diretamente com o pagamento do bem ou serviço possuído.

Para Baily et al. (2000) a cadeia de suprimentos responde à demanda do cliente ao fornecer bens 

e serviços apropriados nas quantidades e no tempo exigido. Chopra e Meindl (2003) acrescentam que uma 

cadeia de suprimentos engloba todos os estágios envolvidos, direta ou indiretamente, no atendimento de um 

pedido de um cliente. Essa cadeia inclui além de fabricantes e fornecedores, os transportadores, os depósitos, 

os varejistas e os clientes.

A FuNÇÃO COMPRAS 

Para Ballou (2006) as compras envolvem a aquisição de matérias-primas, suprimentos e componentes 

para o conjunto da organização, sendo que entre as atividades associadas incluem-se: selecionar e qualificar 

fornecedores; avaliar desempenho de fornecedores; negociar contratos; comparar preço, qualidade e serviço; 

pesquisar bens e serviços; programar compras; estabelecer os termos de vendas; avaliar o valor recebido; 

prever mudanças de preços, serviços e, às vezes, da demanda.

Segundo Almeida (2000) a função Compras está tipicamente envolvida na negociação e em assegurar 

disponibilidade de materiais no momento certo, na quantidade e qualidade certa e ao preço certo. A função 

Compras interliga todos os setores da empresa a uma necessidade em conjunto da mesma, visando tanto a 

atividade fim quanto a atividade meio, e sendo principalmente uma forma estratégica de uma boa negociação. 

Assim, a função Compras assume o papel de uma negociação visando o melhor produto, com a 

excelência na qualidade, pagando-se o preço mais justo, com um melhor prazo de entrega para atender de 

uma melhor forma tanto a empresa envolvida na solicitação da compra quanto a expectativa do cliente final. 

Tornando-se uma forma de obter mais lucro e tendo um gerenciamento da função Compras mais delineado 

dentro da organização. Conforme Gurgel (2008, p. 93) “a função Compras nas empresas tem sido desenvolvida 

dentro de um novo estado de maturidade e com técnicas cada vez mais sofisticadas”.

[...] a função Compras é vista como parte do processo de logística das empresas, 

ou seja, como parte integrante da cadeia de suprimentos. Por isso, muitas em-

presas passaram a usar a denominação gerenciamento da cadeia de suprimentos 

ou simplesmente gerenciamento de suprimentos, um conceito voltado para o 

processo, em vez do tradicional compras, voltado para as transações em si, e não 

para o todo (MARTINS; ALT, 2004, p. 64). 

Slack, Chambers e Johnston (2000) afirmam que a função Compras estabelece contratos com fornece-

dores para adquirir materiais e serviços. E para serem eficazes precisam compreender tanto as necessidades 

de todos os processos da empresa, como as capacitações dos fornecedores que podem fornecer produtos e 

serviços para a organização. 

Os profissionais da área de compras devem ter um entendimento global de negó-

cios e tecnologia. O comprador, hoje, em função da tecnologia, é muito mais um 
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analista de suprimentos e um negociador do que propriamente um  operador de 

transações que fazem pedidos e monitora-os (BERTAGLIA, 2003, p. 27).

Conforme Martins e Alt (2004, p. 67) “os objetivos de compras devem estar alinhados aos objetivos 

estratégicos da empresa como um todo, visando o melhor atendimento ao cliente interno e externo”.  Para 

Baily et al. (2000) os objetivos de compras são: suprir a organização com um fluxo seguro de materiais e servi-

ços para atender as suas demandas; criar e manter relacionamentos que assegurem as demandas planejadas 

e urgentes; realizar uma compra eficiente garantindo qualidade e custo; administrar estoques para proporcio-

nar o melhor serviço possível aos usuários e ao menor custo; desenvolver pessoas, políticas, procedimentos 

e organização para assegurar o alcance dos objetivos previstos. Para atender aos objetivos previstos o setor 

Compras necessita interagir com todos os departamentos da organização de modo a receber informações 

precisas para a tomada de decisão. 

Toda empresa na consecução de seus objetivos necessita de grande interação 

entre todos os seus departamentos ou processos, no caso de assim estar organi-

zada. Essa interação deve dar-se da forma mais eficiente possível, a fim de que 

tais esforços se somem. A área de compras interage intensamente com todas 

as outras, recebendo e processando informações úteis a sua tomada de decisão 

(MARTINS; ALT, 2004, p. 68).

As organizações adotam os processos de compras centralizadas e/ou descentralizadas para obter 

benefício em seu desempenho, sendo que é a atividade fim das organizações que define a necessidade de 

centralizar ou não (GURGEL, 2008). 

Para Bertaglia (2003) as compras centralizadas têm como característica principal a aquisição de um 

grande volume de produtos/serviços criando um relacionamento com os fornecedores, sendo que o valor do 

frete pode ser reduzido em função do volume. Segundo Gurgel (2008) as vantagens de centralizar as com-

pras são: maior poder de negociação junto aos fornecedores; melhor avaliação de mercado; melhor controle 

financeiro associado aos compromissos assumidos e a gestão de estoque; a geração de economia devido a 

aquisição de materiais a custos mais baixos.

As compras descentralizadas, segundo Bertaglia (2003), têm como característica principal a velocida-

de de atendimento visto que a aquisição é realizada localmente, podendo ainda ser influenciada pelo custo 

do transporte. Segundo Gurgel (2008) as vantagens de descentralizar as compras são: a redução do estoque e 

maior variedade; adequação da compra em relação as necessidades e conhecimentos específicos; flexibilidade 

em relação ao tempo provocando menores faltas. 

Algumas organizações optam por utilizar os dois conceitos, comprando itens mais 

estratégicos e de maior volume de forma centralizada, enquanto compram os 

de menor quantidade localmente. Estudos de viabilidade econômica devem ser 

conduzidos levando-se em conta variáveis como preços, disponibilidade de local 

e global, disponibilidade e modo de transporte, volume e frequência de compras 

e lote econômico (BERTAGLIA, 2003, p. 27). 

Além disso, a classificação por tipo de compra é feita com base na necessidade e frequência de com-

pras que cada empresa apresenta. Para Gurgel (2008) são as seguintes modalidades de compras: a) Compras 
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constantes e habituais: trata-se das compras rotineiras; b) Compras programadas: refere-se às compras em 

que existe uma programação para efetuar, pode-se programar uma data mais propícia, ou um determinado 

mês que seja maior a demanda para a empresa, uma estação do ano; c) Compras de investimento: são as 

compras para melhoria da empresa, seja no processo produtivo, administrativo ou outros, ligadas a inovação, 

maior praticidade ou benefício lucrativo para a organização; d) Compras de emergência: realizadas de última 

hora, sem uma programação ou gestão de compras e, geralmente, para atender uma demanda inesperada; 

e) Compras sofisticadas: caracteriza-se pela compra de produtos determinados a uma classe já específica, 

geralmente possui demanda menor e são mais específicos para um público mais definido.

O PROCESSO DE COMPRAS NAS ORGANIzAÇõES

Segundo Bertaglia (2003) o processo de suprimentos exerce uma importante função nas organizações. 

A aquisição de materiais tem um papel estratégico a curto e longo prazo, sendo importante manter relacio-

namentos duradouros com fornecedores para obtenção de vantagem competitiva no processo e, consequen-

temente, no mercado.

O ciclo de compras se inicia quando ocorre uma solicitação proveniente de algu-

ma área interna da organização requerendo matérias-primas, produtos, equipa-

mentos, peças de reposição, materiais, acessórios e outros. Esse ciclo se encerra 

quando a área responsável pela aquisição recebe a notificação de que o item 

comprado foi entregue dentro das especificações estabelecidas e que o pagamen-

to já pode ser efetuado (BERTAGLIA, 2003, p. 159).

ETAPAS DO PROCESSO DE COMPRAS NAS ORGANIzAÇõES 

Recebimento das solicitações de compras 

Segundo Almeida (2000) a solicitação de compras é gerada a partir da demanda do solicitante. Ou 

seja, para que se efetue uma compra deve existir antes uma demanda interna de necessidade, seja ela para 

as atividades diretas da empresa ou para as necessidades indiretas.  

As circunstâncias internas da organização demandam diferentes tipos de compras 

e podem estar orientadas para a fabricação de algum produto final ou de mate-

riais e equipamentos que são adquiridos para suportar uma necessidade indireta 

(BERTAGLIA, 2003, p. 160).

Almeida (2000) afirma que o setor Compras recebe requisições com características distintas, tais 

como: pode-se receber solicitação de equipamentos que seja para melhoria no processo da organização ou 

para troca do equipamento com tempo de uso esgotado;  acessórios na organização tanto de forma direta 

quanto indireta; serviços que podem ser algum tipo de atividade a ser terceirizada; matéria-prima para a 

atividade fim e produtos que compõem o processo direto ou indireto da empresa.

Para Almeida (2000) as demandas do usuário precisam ser definidas e avaliadas para que o com-

prador possa definir exatamente o que será necessário; avaliar se a demanda é coerente ao pedido que foi 

realizado e só depois encaminhar aos fornecedores para cotação. 
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Almeida (2000) explica que alguns passos devem ser adotados pelo comprador neste processo rela-

cionados com os critérios quanto à urgência, as especificações, forma de entrega e a qualidade dos parâme-

tros da mercadoria ou do serviço, sendo: a) A urgência que determinará a real necessidade do produto/serviço 

e o comprador deverá avaliar com seu fornecedor a melhor forma de entrega; b) A especificação refere-se ao 

conhecimento do produto para esclarecer e compreender o que está sendo comprado/vendido, inclui a ficha 

técnica, sendo necessário esclarecer o que há de mais importante no produto já que pode ser quesito diferen-

cial ao vendê-lo; c) A forma de entrega se caracteriza na necessidade real de atender a expectativa de entregar 

o bem/serviço tanto para a empresa que compra quanto para o cliente final; d) Qualidade dos parâmetros da 

mercadoria ou do serviço, pois qualidade sempre é diferencial em qualquer circunstância; verificar as emba-

lagens se correspondem adequadamente ao produto e se o material é perigoso e precisa de embalagens mais 

seguras para o transporte e armazenamento.

Pode-se entender que ao receber a solicitação de compras deve-se assegurar que seja uma necessi-

dade genuína, para isso muitas empresas adotam o uso de documentações internas para melhor detalharem 

a solicitação, sendo que está deve incluir: “[...] descrição e quantidade do item ou material desejado, espe-

cificação de qualidade e características, data de entrega e nome do requisitante (BERTAGLIA, 2003, p. 160).

Para Gurgel (2008) as requisições devem ser avaliadas e autorizadas antes de serem repassadas ao 

setor Compras para evitar trabalhos desnecessários e desgaste da empresa na relação com seus fornecedores. 

Complementa Bertaglia (2003) que quanto mais detalhada seja a requisição de compras maior a chance de 

satisfação das necessidades desejadas. 

SElEÇÃO DE FORNECEDORES 

Baily et al. (2000) observa que uma percepção simples da atividade de compras consiste em encontrar 

um fornecedor que esteja disposto a trocar bens ou serviços por determinada soma de dinheiro, sendo está 

uma visão transacional, que caracteriza o ato de comprar como simples troca entre comprador e vendedor.

No entanto, Martins e Laugeni (2005) ressaltam que nos dias atuais a relação entre comprador e ven-

dedor vai além, criando confiança mútua, que foi denominada de parceria.  Entende-se que a relação entre 

comprador e vendedor é fundamental, pois se existe um vínculo gratificante entre ambos, a probabilidade 

de fidelizarem e se dedicarem um ao outro é maior, pois haverá confiança e cooperação de ambas as partes.

De acordo com Bertaglia (2003, p. 109) “embora o cliente tenha o direito de exigir desempenho do 

seu fornecedor, este por sua vez deve exigir reconhecimento pelo serviço realizado.” O termo colaboração 

no que se refere ao conceito ganha-ganha aparece como elemento de valor agregado para as organizações.  

Neste caso, pode-se entender que o ganha-ganha refere-se ao termo de reconhecimento, pois tanto o cliente 

exige quanto ele também reconhece o que foi ofertado. O cliente exige desempenho de seu fornecedor e o 

fornecedor também deve exigir o reconhecimento pelo serviço prestado, ou seja, a empresa oferece o melhor 

para seu cliente e o mesmo reconhece a qualidade que foi realizada. Sendo assim, o nível de confiabilidade 

e parceria entre fornecedor/cliente atinge um elevado grau de evolução, sendo valor agregado para ambos.

Quando essa “relação de parceria atinge um elevado grau de evolução, traduzida em confiança mú-

tua, participação, fornecimento com qualidade assegurada dá-se a ela o nome de comarkership”, conforme 

Martins e Laugeni (2005, p. 292). Esse tipo de relacionamento requer certo tempo de amadurecimento, de 
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conhecimento prévio da capacidade do fornecedor e confiabilidade do cliente e alguns aspectos do relaciona-

mento mútuo, que são valores reciprocamente oferecidos entre comprador e vendedor.

Apesar das grandes evoluções que têm acontecido nos processos empresariais, afetando diretamente 

a forma de se realizar compras, muitas vezes sem a necessidade de uma relação muito próxima ou pessoal 

entre os compradores e fornecedores, existe uma rede sistêmica que pode fazer essa ligação entre eles, o 

relacionamento ainda se mantém como um item de importância e diferencial competitivo.

A evolução dos processos empresariais tem afetado a forma de realizar compras 

nos dias atuais. Ainda que comprar serviços ou materiais pelo menor preço seja 

uma preocupação constante, a busca de um balanceamento entre preço, quali-

dade, serviço, relacionamento e capacidade de entrega tem sido uma discussão 

importante (BERTAGLIA, 2003, p.109).

 Segundo Slack, Chambers e Johnston (2000, p. 420) “uma das decisões do setor de compras é se 

abastecer cada produto ou serviço individual por meio de um único fornecedor (single-sourcing) ou de mais 

de um deles (multi-sourcing).” 

Quadro 1 -  Vantagens e desvantagens do single-sourcing e do multi-sourcing

Single-sourcing

Vantagens Desvantagens

 ∏ Qualidade potencialmente melhor devido a maiores possi-
bilidades de sistemas de garantia de qualidade;

 ∏ Relações mais fortes e mais duráveis;

 ∏ Maior dependência leva a maior comprometimento;

 ∏ Melhor comunicação; Maior confidencialidade.

 ∏ Cooperação mais fácil no desenvolvimento de novos produ-
tos e serviços; Mais economias de escala;

 ∏ Maior vulnerabilidade a problemas caso ocorram fa-
lhas no fornecimento;

 ∏ Fornecedor individual mais afetado por flutuações 
no volume de demanda;

 ∏ Fornecedor pode forçar preços para cima caso não 
haja alternativas de fornecimento.

Multi-sourcing

Vantagens Desvantagens

 ∏ Comprador pode forçar preço baixo mediante concorrência 
dos fornecedores;

 ∏ Possibilidade de mudar de fornecedor caso ocorram falhas 
no fornecimento;

 ∏ Várias fontes de conhecimento e especialização disponíveis.

 ∏ Dificuldade de obter o comprometimento;

 ∏ Maior dificuldade de desenvolver sistemas de ga-
rantia da qualidade eficazes;

 ∏ Maior esforço requerido para comunicação;

 ∏ Fornecedores investem menos em novos proces-
sos;

 ∏ Maior dificuldade de obter economias de escala.

Fonte: SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2000, p. 421. 

A seleção do número de fornecedores, conforme Gurgel (2008), deve levar em consideração as carac-

terísticas do material e o mercado fornecedor.

Com os conceitos de relacionamento colaborativo por intermédio da cadeia de abastecimento e de-

manda, os clientes reduziram drasticamente a base de fornecedores, aproximando-se cada vez mais daqueles 

que possuem nível de serviço e capacidades superiores (BERTAGLIA, 2003, p. 111).
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O Quadro 2 apresenta algumas qualificações pelas quais fornecedores de bens ou serviços são medi-

dos pelos clientes, conforme Bertaglia (2003).

Quadro 2 - Principais qualificações de fornecedores exigidas pelos clientes

Qualificação de fornecedores

Capacidade de atender às expectativas Preço Histórico

Disponibilidade de serviços e produtos Qualidade Garantias

Disponibilidade para trocar informações Saúde financeira Falta de produtos

Investimentos em preparação de pessoas Velocidade Reputação

Competências para transportar Localização Relações trabalhistas

Investimento em tecnologia Desempenho na entrega Tempo de ciclo

Número de reclamações Produtos danificados Pedidos perfeitos

Fonte: BERTAGLIA, 2003, p. 111.

Analisando o Quadro 2 pode-se entender que os clientes possuem um parâmetro próprio pelo qual  

qualificam e selecionam seus fornecedores de acordo com as características e cultura da empresa, poden-

do levar a uma fidelização entre a empresa e o seu fornecedor. Além disso, contribuem para a seleção do 

fornecedor potencial da empresa, atendendo as expectativas da organização e melhorando mais ainda o 

relacionamento das partes, agregando-lhe maior valor. Estas qualificações de fornecedores podem ser ponto 

positivo para a certificação de ISO’s nas empresas, pois se possui fornecedores de qualidade, existe grande 

possibilidade de oferecer bens/serviços de qualidade e de acordo com as padronizações.

ANálISE DAS COTAÇõES

Para Gurgel (2008) as cotações são realizadas junto aos fornecedores, tendo de ser registradas por es-

crito e anexadas à requisição de compras. Ou seja, toda cotação é realizada diretamente com os fornecedores, 

sendo registradas, documentadas e anexadas a solicitação de requisição da compra para garantir os valores 

fechados para efetivação da compra.

Bertaglia (2003, p. 109) explica que existem duas maneiras de realizar cotações: cotação rápida por 

telefone e cotação formal via e-mail: “apesar de não aparentar, existe uma grande diferença entre a consulta 

rápida e a consulta formal. A consulta formal possibilita à empresa muito mais garantias de cumprimento 

das condições oferecidas”. Almeida (2000) ressalta que existem fatores que devem ser observados na avalia-

ção das cotações, tais como:  a) confiança e relacionamento consistente com o fornecedor; b) certificar 

a comparação entre os produtos/serviços com qualidade; c) analisar garantias e instrução técnica atentando 

para as normatizações da garantia oferecidas e os serviços técnicos e de apoio tanto presencial, físico, ou 

virtual para maior segurança caso necessite destes serviços; d) avaliar detalhadamente a condição de venda, 

principalmente a forma de pagamento, pois pode ocorrer prejuízo caso exista juros inclusos em pagamento 

parcelado ou pouco desconto em pagamento à vista. 

De acordo com Gurgel (2008, p. 119) “após o recebimento das cotações é necessário analisar minu-

ciosamente para adquirir produtos e serviços que melhor atendam ao solicitante”. Além disso, “de posse de 

todos os ‘boletos’, o comprador faz o julgamento, esclarece as dúvidas eventuais, pode ainda pressionar e 

negociar melhores condições com o fornecedor que apresentou proposta mais razoável”. 
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Para Martins e Alt (2004) a negociação com fornecedores determinará o preço final dos produtos e, con-

sequentemente, a competitividade da organização. Apesar do processo de negociação parecer cansativo e muito 

desgastante, é um momento primordial para as empresas, pois boas negociações tendem a aumentar os lucros 

para ambas às empresas. Por isso boas negociações implicam em bons resultados finais, atingindo diretamente 

a empresa compradora, a fornecedora e o cliente final, que usufruirá o bem ou serviço a ser oferecido.

PEDIDO DE COMPRAS

Conforme Gurgel (2008) pedido de compras é um documento importante que permite uma ligação 

geral dos vários setores da organização. Nesse processo são emitidas 5 vias, sendo elas: a via designada ao 

fornecedor; a via de responsabilidade do setor de compras, que fará um arquivamento da mesma; uma via 

destinada ao setor de almoxarifado, que irá receber os fornecimentos; uma quarta via para o setor financeiro, 

que fará a previsão de recursos financeiros e a prestação de contas e, por fim, uma via destinada ao controle 

de qualidade, que irá sempre medir a qualidade do serviço de acordo com o processo realizado e os padrões 

de procedimentos adotados, para obter um resultado final de melhor qualidade.

MONITORAMENTO DOS PEDIDOS DE COMPRAS 

Conforme Bertaglia (2003, p. 163) “monitorar os pedidos é uma forma de antecipar possíveis atrasos 

na entrega”. Pode-se perceber que o monitoramento adequado e antecipado dos pedidos realizados pode evitar 

possíveis atrasos e desvios na entrega final. O não acompanhamento adequado do pedido pode ocasionar graves 

consequências no processo produtivo e na gestão de compras da empresa. É necessário o acompanhamento por 

parte do comprador até que a mercadoria seja entregue nos prazos e qualidade estabelecidos.

O comprador precisa ser responsável pelo fluxo de entrada de pedidos, 

embora atividades de entrada, incluindo discussões e planejamento dos 

recebimentos, fiquem cada vez mais sob responsabilidade do gerente de 

logística. Os monitores de desempenho precisam estar de acordo e serem 

constituídos (ALMEIDA, 2000, p. 51).

De acordo com Gurgel (2008, p. 115) “procura-se organizar um serviço de follow-up para acompanhar 

o andamento dos fornecimentos e aumentar a pressão com muita antecipação”. O serviço de follow-up é 

realizado principalmente pelas áreas comerciais, sendo um acompanhamento feito após a execução de uma 

etapa inicial (compra). Este serviço pode contribuir antecipadamente com a previsão de possíveis atrasos de 

produto, e com isso o comprador poderá se resguardar ou criar alguma estratégia para solucionar ou evitar 

possíveis transtornos para a empresa com este atraso ou desvio.

Para Gurgel (2008) este serviço contribuirá para a não desorganização de uma possível linha de pro-

dução ou até mesmo sua paralisação devido à falta de alguma matéria-prima ou produto necessário para sua 

continuidade. Tal serviço lhe permite prever antecipadamente o que contribuirá para o gerenciamento rápido 

de uma solução emergencial, evitando assim prejuízos maiores. Além do que, o comprador deverá estar pre-

parado para criar rapidamente soluções emergenciais nos casos de fornecimentos atrasados.

Uma vez que o serviço tenha sido desempenhado ou o produto entregue aos 

solicitantes, o desempenho precisa ser avaliado para determinar se realmente 
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satisfaz as necessidades dos usuários. Caso contrário, as causas precisam ser 

investigadas e a ação corretiva deve ser executada. Isso precisa ser definido com 

o fornecedor sem atraso (ALMEIDA, 2000, p. 51).

Enfim, percebe-se que um bom gerenciamento na gestão de compras e em todo o seu processo 

garante a empresa um resultado final de sucesso: minimizando prejuízos, maximizando lucros e atendendo 

da melhor forma seu cliente final. O setor Compras é um elo de grande responsabilidade, pois através de seu 

eficiente gerenciamento contribui para a eficácia e eficiência de uma organização desde sua atividade direta 

até as atividades indiretas.  

uM ESTuDO DE CASO DO PROCESSO DE COMPRAS DA EMPRESA X

A METODOlOGIA DE PESQuISA 

O objetivo do presente estudo é analisar o processo de compras desenvolvido pela empresa X, me-

diante o não atendimento das demandas sazonais, que ocorrem nos três restaurantes e nas nove lanchonetes 

da organização.

Quanto à abordagem do problema trata-se de uma pesquisa qualitativa. Para Collis e Hussey (2005) o 

método qualitativo é não numérico, em que são utilizadas variáveis qualitativas como: gênero, classe social, dentre 

outras. Já quanto aos fins a pesquisa é exploratória e descritiva, uma vez que descreve o processo de um setor 

de compras identificando seu funcionamento, problemas e gargalos. Para Gil (2010) a pesquisa exploratória pro-

porciona maior familiaridade com o problema e pode assumir a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

Quanto às pesquisas descritivas, Gil (2010) afirma que este tipo de estudo tem como objetivo primor-

dial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre variáveis. Para Lakatos e Marconi (2002), a pesquisa descritiva tem a função de delinear o que é a or-

ganização, descrevendo sua realidade e seu funcionamento no presente. 

Quanto aos meios é uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. A pesquisa bibliográfica, de 

acordo com Cervo e Bervian (1996), busca explicar um problema com base em referências teóricas. Gil (2010) 

observa que este tipo de pesquisa é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principal-

mente de livros e artigos científicos.

Conforme Gil (2010, p. 58) o estudo de caso “[...] é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de 

um ou de poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento”. Para Lakatos 

(1991, p.188) “[...] são estudos exploratórios que têm por objetivo descrever completamente determinado fe-

nômeno, como, por exemplo, o estudo de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas”.  

O estudo de caso foi realizado em uma organização do ramo alimentício, exatamente no setor Compras. 

O universo de pesquisa identifica-se nos colaboradores da empresa em estudo, que corresponde aos 

180 colaboradores da empresa. Sendo que para a entrevista foi selecionada uma amostra de três colaboradores, 

que são os responsáveis pelo setor Compras, sendo que responderam a entrevista para a coleta dos dados.

O instrumento de pesquisa utilizado foi a técnica da entrevista e a observação sistemática. Para Cervo 

e Bervian (1996), uma entrevista não é simplesmente uma conversa informal, é uma conversa orientada e pro-
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gramada para um objetivo: recolher através do diálogo dados e informações para pesquisa. Conforme Lakatos 

e Marconi (2002, p. 92), “[...] a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. 

A partir do problema de pesquisa o roteiro para a entrevista foi elaborado visando recolher informa-

ções de como ocorre o processo de compras, desde a realização de seu pedido até o momento em que sai do 

estoque para a distribuição nos pontos de venda, enfocando como os responsáveis estabelecem as quantida-

des de compra dos produtos visando também os períodos de sazonalidade.

As entrevistas foram realizadas com os três colaboradores do setor Compras, os quais detêm as 

informações do processo. O roteiro da entrevista foi enviado com antecedência para a empresa, para que 

tivessem oportunidade de aprová-lo antes da entrevista, a qual foi realizada em data previamente agenda-

da. A entrevista foi estruturada em tópicos, com o objetivo de colher informações para identificar, analisar e 

compreender o processo de compras realizado. Para que assim seja possível responder a questão problema 

proposta nesta pesquisa e os objetivos a serem alcançados, e possibilitando identificar os principais gargalos, 

ou seja, os principais pontos de estrangulamento no processo de compras tanto nos períodos normais quanto 

nas épocas de sazonalidades da atividade da organização objeto de estudo. 

Segundo Gil (2010)  a observação “constitui elemento fundamental para a pesquisa”, pois é a partir 

dela que é possivel delinear as etapas de um estudo: formular o problema, constituir a hipótese, definir 

variáveis, coletar dados, entre outros. A observação foi realizada no decorrer das visitas à empresa, de uma 

forma bem discreta para perceber como as coisas aconteciam na prática do dia a dia, sendo que à medida do 

possível apresentava-se alguns questionamentos sobre o processo que estava sendo realizado.

Para a interpretação dos dados e o alcance do objetivo esperado foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo, que é muito utilizada em estudos qualitativos. De acordo com Bardin (2007) a análise de conteúdo 

se constitui de várias técnicas onde se busca descrever o conteúdo emitido no processo de comunicação, seja 

ele por meio de falas ou de textos. 

CARACTERIzAÇÃO DA EMPRESA PESQuISADA 

A empresa X está situada na cidade de Brumadinho, constituída por três restaurantes e nove lancho-

netes, possuindo fins lucrativos. Faz parte de um grupo de Centro de Artes, oferecendo aos clientes alimen-

tação típica mineira, pratos internacionais e nacionais. A empresa X foi oficialmente criada em 2006, quatro 

anos depois da idealização do Centro de Artes, com a finalidade de oferecer aos clientes internos e externos 

diversas opções no ramo alimentício. É uma empresa de médio porte com 180 funcionários distribuídos em 

seus 12 pontos alimentícios. É uma empresa dotada de personalidade jurídica de direito privado, possui au-

tonomia administrativa e financeira. 

Em relação aos três restaurantes cabe destacar que um deles é destinado exclusivamente ao público 

interno e dois ao público externo. Os restaurantes se localizam mais ao meio do Centro de Artes, sendo um 

restaurante destinado mais a gastronomia internacional e o segundo com as comidas mais típicas da loca-

lidade. Ambos estão estrategicamente localizados na parte central para destacar seu design e sofisticação, 

atraindo ainda mais a atenção dos visitantes. O terceiro restaurante é dedicado mais aos colaboradores da 

empresa, raramente atende a clientes externos. Apenas em caso de excursões escolares e algum tipo de pro-

jeto que envolve o parque, pois este se localiza mais na entrada do mesmo.



101

  As lanchonetes estão distribuídas em nove pontos do Centro de Artes, sendo a maioria em pontos 

mais distantes dos restaurantes para atender os visitantes que estão nos pontos mais altos. As lanchonetes 

oferecem diversificada opção de lanches: tem lanchonetes com salgados e petiscos com valores mais aces-

síveis para atender a qualquer público e lanchonetes de lanches específicos, tais como: uma lanchonete 

pizzaria, uma mini burgueria e uma especializada em cachorro quente. 

Em permanente expansão, a empresa está sempre capacitando seus colaboradores para melhor aten-

der aos seus clientes, incentivando sempre a inovação na culinária para oferecer uma alta qualidade e uma 

maior diversificação de alimentos internacionais e nacionais para que assim seja possível atender todos os 

gostos e culturas gastronômicas.

APRESENTAÇÃO E ANálISE DOS DADOS DA PESQuISA DE CAMPO

Esta seção apresenta a análise dos dados das entrevistas realizadas para dar resposta ao objetivo 

geral da pesquisa, a saber: analisar o processo de compras desenvolvido pelo setor Compras da empresa X, 

mediante o não atendimento das demandas sazonais, que ocorrem nos três restaurantes e nas nove lancho-

netes da organização. 

As três entrevistas foram realizadas no dia 22 de novembro de 2016. O roteiro de entrevista consta de 

dezessete tópicos abordados com os entrevistados. Foram realizadas três entrevistas com os colaboradores do 

setor Compras, sendo eles: o comprador, que já exerce essa função a mais ou menos dez anos; as assistentes, 

que exercem essa função em torno de dois anos e meio, ambas tiveram a oportunidade na área da empresa. 

Vale destacar que os entrevistados fizeram questão de responder por escrito ao roteiro por considerarem mais 

produtivo e não perderem o foco durante a entrevista propriamente dita. E assim contribuíram ainda mais de 

forma positiva para alcançar possíveis melhorias ao setor em estudo.

O primeiro aspecto abordado com os entrevistados foi sobre a organização do setor Compras na 

empresa. Os entrevistados explicaram que o setor é composto por um comprador e duas assistentes e está 

localizado no prédio administrativo da empresa. O comprador é o responsável pelas negociações com os for-

necedores e as assistentes controlam os pedidos, fazem as conferências das notas e dão suporte as demais 

demandas burocráticas do setor.

No aspecto referente à periodicidade da realização das compras, os entrevistados responderam que 

ocorrem semanalmente, principalmente dos alimentos perecíveis. As compras são realizadas nas quartas-fei-

ras e os solicitantes devem entregar o pedido todas às segundas-feiras para que as compras sejam efetuadas.

O terceiro aspecto abordado refere-se à realização dos pedidos pelos diversos setores da empresa, os 

três responderam que todos os pedidos são realizados pelos líderes de cada setor. Cada um fica responsável 

pela contagem da mercadoria e determina a quantidade necessária a ser comprada de acordo com a esti-

mativa de visitante passada pela administração. Feita a solicitação dessa forma é encaminhada para o setor 

Compras, que irá averiguar se possui a mercadoria solicitada no Centro de Distribuição da empresa. Caso não 

tenha os insumos solicitados, os mesmos são acrescentados na planilha de cotação. 

Sobre os responsáveis por realizarem a solicitação de compras, os entrevistados  responderam que 

são os chefes de cozinhas, os sub-chefes, nutricionista, maitre (responsável pela área de atendimento ao 

público do restaurante) e a líder de lanchonete.
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No aspecto da entrega dos pedidos de compras pelos diversos setores para o setor Compras, os en-

trevistados responderam que os pedidos são entregues através de planilhas que podem ser encaminhadas 

por e-mail ou entregues impressas no setor.

No aspecto que enfoca a quantidade a ser adquirida em cada pedido por cada solicitante, ambos 

responderam que a quantidade é determinada pelos líderes de setores. Estes utilizam a estimativa dada pela 

administração do parque, que se refere à previsão de quantos visitantes se espera no período baseada nas 

informações dos anos anteriores. Assim, cada setor solicitante estima com base nessa quantidade de visitan-

tes o que irá necessitar aproximadamente em consumo para vendas. 

Observa-se nesta estimativa um possível equívoco ao relacionar a quantidade de visitantes do ano 

anterior como parâmetro para definir a quantidade de insumos a ser solicitada no ano atual. Isto porque um 

determinado número x de visitantes do ano anterior dentro do parque não indica as quantidades que serão 

consumidas por esses mesmos visitantes no contexto atual. São diversos fatores que interferem na decisão 

dos visitantes de consumir ou não e, principalmente, de definir em qual local esse consumo ocorrerá. Será 

que a mesma quantidade de visitantes do ano anterior teria a mesma condição de consumo diante do cenário 

econômico atual? E onde consumiriam: nos restaurantes? Nas lanchonetes? Qual deles?

Ao serem abordados sobre o aspecto da distribuição dos pedidos adquiridos aos setores solicitantes, 

todos os entrevistados afirmaram que em geral as mercadorias são entregues primeiramente no Centro de 

Distribuição da empresa, sendo que a mercadoria é conferida de acordo com a nota fiscal. Em seguida, os 

auxiliares de almoxarife separam as mercadorias de acordo com os pedidos de cada solicitante para serem 

enviadas para os respectivos restaurantes e lanchonetes.

No que diz respeito ao aspecto das solicitações de compras nos períodos sazonais e se ocorre alguma 

diferenciação nos pedidos em função da variação da demanda, os entrevistados responderam que as solicita-

ções são realizadas conforme o processo rotineiro já existente na organização. A diferenciação que ocorre nos 

pedidos de compras nas sazonalidades é o aumento de mercadorias devido à variação de demanda existente, 

mas continua estando baseada na estimativa passada pela administração do parque. 

No aspecto das compras realizadas no período sazonal sempre atendem à demanda esperada, todos 

responderam que isso não acontece, explicando que sempre se faz necessário realizar uma compra de urgên-

cia para todos os setores da organização. Os entrevistados ressaltam que quando os lideres percebem a falta 

das mercadorias e que a quantidade solicitada será insuficiente, eles recorrem aos pedidos de urgência para 

suprirem aquela necessidade. Eles explicam  que as demandas sazonais não são atendidas em muitos mo-

mentos devido ao fato da estimativa da quantidade de compras elaborada pelos solicitantes, não apresentar 

um aumento significativo se comparado aos dias de movimentos normais. 

Assim, quanto à responsabilidade atribuída a esses líderes pode-se questionar se os mesmos pos-

suem tempo hábil e qualificação para esta tarefa? Por se tratar de um processo diferente da rotina de suas 

funções, será que possuem habilidades e conhecimentos necessários para realizar de forma eficiente os pedi-

dos de compras? Quanto aos treinamentos, pode-se indagar se foram preparados para exercer essa atividade 

com qualidade e segurança?

No que se refere ao aspecto da determinação do ponto de pedido dos materiais nos períodos sa-

zonais, os entrevistados responderam que não há um método específico. Segundo a explicação dos entre-
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vistados tudo acontece quando surge a urgente necessidade, que leva a realização de uma requisição e, 

consequentemente, recorre-se aos fornecedores mais próximos e até mesmo aos supermercados da cidade.

No aspecto da realização das compras de caráter de urgência (compras emergenciais), ambos respon-

deram que são efetuadas sem nenhum tipo de cotação, que ao receberem os pedidos das compras emergen-

ciais, que são os produtos que já estão faltando ou ficarão em falta, recorrem aos fornecedores mais próximos 

e da própria cidade. Explicaram que recorrem ao supermercado da localidade, hortifrúti e distribuidoras da 

cidade, pois conseguem as mercadorias em curto prazo para a entrega na empresa.

No aspecto das mercadorias mais solicitadas para as compras emergenciais, responderam que essas 

compras ocorrem para uma diversidade de produtos, tanto perecíveis quanto não perecíveis, tais como: pães 

para cachorro quente e hambúrgueres; refrigerantes; água mineral; bife de hambúrgueres; salsicha para o 

cachorro quente; legumes (tomate, batata, cebola, salsa, entre outros); peixe para pratos mais sofisticados; 

temperos; pó de café para os expressos; bacon, dentre outros. 

No que diz respeito ao aspecto da realização de uma previsão de demanda com base no consumo do 

ano anterior do mesmo período, todos responderam que esta previsão não é realizada de acordo com a base de 

consumo dos restaurantes e lanchonetes do ano anterior. A previsão é elaborada de acordo com o número de 

pessoas que visitaram o parque no mesmo período do ano anterior, que é fornecida pela administração do parque.

Analisando esta situação pode-se questionar se não seria um equívoco realizar uma previsão de 

consumo embasada na quantidade de visitantes, já que esta quantidade não explica o consumo realizado. 

É necessário verificar se nessa quantidade de visitantes estão incluídos todos os visitantes do parque como 

um todo ou existe um diferencial entre os visitantes que consumiram e os visitantes que não consumiram 

produtos alimentícios? Isto porque alguns visitantes podem optar por sair do parque sem fazer uma refeição. 

Já na hipótese de que alguns visitantes possam ficar no parque apenas no período da manhã ou da tarde não 

se faz necessário nenhum consumo dentro desse período. 

Em termos das opções de alimentos e preços oferecidos aos visitantes será que todos optariam por 

consumir nos mesmos locais, já que existe a possibilidade de escolha entre 3 restaurantes e 9 lanchonetes 

dentro do parque? Quanto ao custo do almoço, que varia entre R$ 39,90 a R$ 120,00 reais, será que todos os 

visitantes se disponibilizariam a esses gastos? Entre escolher um lanche de valor mais acessível ou um almoço 

mais requintado, qual seria a escolha desses visitantes?  

Quanto ao aspecto do equilíbrio na disponibilidade dos materiais e a satisfação do cliente interno nos 

períodos normais e sazonais, as respostas foram diferenciadas entre os entrevistados. Para o comprador, não 

existe um equilíbrio devido à política de suprimentos da organização, pois alguns alimentos possuem prazo 

de validade muito curto e são perecíveis, não podendo ser mantidos por muito tempo em estoque. Para as 

assistentes, esse equilíbrio existe, porém apenas com os alimentos não perecíveis e produtos de limpeza e 

de escritório. Em períodos sazonais não existe essa disponibilidade dos materiais e a satisfação do cliente 

interno, já que na maioria das vezes se recorre a compras inesperadas em caráter de urgência.

Essa controvérsia de resposta é comentada por Martins e Laugeni (2005) ao considerar que a necessi-

dade dos clientes internos deve ser analisada minunciosamente para que a empresa avalie se poderá atendê-

-los com os estoques existentes ou se será necessário iniciar o processo logístico. De acordo com Martins e 

Alt (2009), os estoques trazem vantagens e desvantagens para a organização. Vantagens no que se refere ao 
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pronto atendimento dos clientes e desvantagens quanto aos gastos decorridos da sua manutenção: é tarefa 

do gestor equilibrar essas duas variáveis. Ballou (2006) reforça que gerenciar estoques é equilibrar essa dis-

ponibilidade de produtos e o grau de satisfação do cliente.

Ao analisar o que foi pautado pelos entrevistados a respeito do equilíbrio de materiais e a satisfação 

do cliente interno pode-se observar que a organização não optou por este método devido às mercadorias de 

curto prazo de validade e alimentos perecíveis. No entanto, pode-se questionar se será mesmo viável não 

optar por este ponto de equilíbrio? Caso este equilíbrio fosse adotado a empresa não obteria benefícios, já que 

evitaria compras de caráter de urgência? Haveria possibilidade de economizar tempo, dinheiro e um melhor 

atendimento ao cliente final? O custo não seria inferior, principalmente no período sazonal, já que ocorre um 

aumento da demanda?

No aspecto que diz respeito à manutenção de um estoque de segurança para evitar possíveis even-

tualidades, todos os entrevistados disseram que isso não ocorre em função da política adotada pela orga-

nização. O comprador ressaltou que em virtude do elevado número de compras de alimentos perecíveis a 

empresa adotou a política de não manter um estoque de segurança, já que correria o risco de perder essas 

mercadorias perecíveis.

No entanto, de acordo com Arnold (1999) o estoque de segurança tem a função de suprir variações 

na demanda ou no tempo de entrega, ou seja, prevenir interrupções na função e no atendimento ao cliente. 

Muitas organizações não utilizam esse estoque devido aos gastos decorridos da sua manutenção, porém Dias 

(2006) observa que paradas na produção podem afetar diretamente na lucratividade da organização.

Tendo em vista a abordagem dos autores apresentados e os comentários dos entrevistados pode-se 

questionar se os custos com as compras de emergência não se tornam mais onerosos para a organização 

já que ocorrem constantemente e os valores das compras são de fornecedores varejistas? Caso fosse imple-

mentado um estoque de segurança o custo não seria menor já que poderiam realizar compras maiores e com 

melhor negociação de preços? Será que a organização realizou um acompanhamento para averiguar as dife-

renças dos custos de uma compra de emergência e um estoque de segurança, visando obter um parâmetro 

adequado para decidir pelo critério mais econômico e mais viável? 

No aspecto das maiores dificuldades enfrentadas pelo Setor Compras em suas atividades, os entre-

vistados disseram que são várias dificuldades, sendo identificadas nos seguintes pontos: falta de um sistema 

de apoio ao processo de compras; as demandas inesperadas nas épocas de sazonalidade; a política de não 

manter um estoque de segurança; as dificuldades dos líderes em fazer a solicitação; o tempo de entrega dos 

fornecedores principalmente de carne; a falta de estimativas corretas de insumo já que não se tem esse con-

trole na empresa; e a falta de planejamento quanto às quantidades solicitadas.

De acordo com essas dificuldades encontradas pelo setor Compras pode-se considerar que ocorre 

uma interligação desses fatores, que contribui para que estas dificuldades reflitam no desempenho de todo 

o setor. Todas estas dificuldades, diretamente ou indiretamente, estão interligadas, pois uma solicitação de 

pedido de compras não coerente e sem uma base consistente de consumo desencadeia as demandas inespe-

radas, principalmente nos períodos sazonais. E isto interfere diretamente na quantidade estimada de insumos 

a serem comprados, já que estará em menor quantidade do que a necessária. A falta de um sistema de apoio 

torna mais difícil o controle e acompanhamento das atividades, tornando-se assim maior a possibilidade de 
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erros. A dificuldade dos líderes em fazer as solicitações contribui diretamente para a inadequação das quanti-

dades solicitadas à demanda real, levando às causas das compras emergenciais. Estes obstáculos encontrados 

pelo setor estão ligados diretamente a todas as áreas operacionais da organização, mas principalmente aos 

restaurantes e lanchonetes, que apresentam as maiores demandas ao setor Compras.

Quando relaciona-se as dificuldades apontadas pelo setor Compras com as respostas dos entrevis-

tados percebe-se que as informações se confirmam e estão interligadas, pois os fatores questionados e as 

maiores dificuldades se unem principalmente nos aspectos ligados à previsão de demanda para as compras. 

Sendo assim, compreende-se que diante deste cenário do setor Compras pode-se identificar alguns gargalos, 

que impactam diretamente no processo de compras da organização, sendo eles:

a) a estimativa de consumo estar baseada no total de visitantes que o parque re-

cebeu nos anos anteriores ao invés de considerar efetivamente o consumo dos 

restaurantes e lanchonetes;

b) a falta de um acompanhamento e apuração dos custos que a empresa tem com 

as compras emergenciais comparando-se com os gastos e manutenção de um 

estoque de segurança;

c) a adequação da incumbência das solicitações de compras serem atribuídas aos 

líderes quanto à sua qualificação, treinamento, disponibilidade de tempo, dentre 

outros aspectos, para que possam exercer de forma eficiente a tarefa;

d) a falta de um planejamento e gestão eficiente do setor Compras para eliminar 

e/ou minimizar os problemas decorrentes das atividades rotineiras, para obter 

melhores condições de negociação de prazos com os fornecedores e auxílio de 

um sistema de apoio para agilizar e tornar mais eficiente as operações do setor.   

CONCluSÃO

Diante de um cenário em constante mudança e o mercado cada vez mais competitivo e globalizado, 

o planejamento vem tornando-se de muitíssima importância nas organizações, pois permite maior controle 

sobre quase todas as situações. E, principalmente, no setor Compras o planejamento torna-se fundamental 

para as empresas, pois oferece maior confiabilidade nas decisões a serem tomadas nos diversos departamen-

tos. Em uma organização, o setor Compras possui uma grande responsabilidade, pois através de seu geren-

ciamento eficaz e eficiente contribui para o sucesso do negócio desde sua atividade direta até as atividades 

indiretas ali presentes.  

Para atender a questão problema e aos objetivos deste trabalho foram realizadas entrevistas com os 

colaboradores do setor Compras da empresa X. A partir destas entrevistas, fundamentando-se pelo referencial 

teórico, percebeu-se que há um enorme déficit no planejamento e gestão de Compras, principalmente em 

períodos sazonais, o que resulta muitas das vezes em prejuízo para a organização.  

O setor Compras atua de forma diferenciada para as compras normais e as compras emergenciais. Em 

períodos normais é realizada uma cotação com os fornecedores e definido o fornecedor potencial para realizar 

essas compras. Ao contrário do que ocorre nas compras emergenciais, que por terem caráter de urgência 
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não são feitas cotações e recorrem diretamente aos fornecedores da localidade, que oferecem a vantagem da 

entrega imediata, mas a desvantagem de preços varejistas com um custo mais elevado.

Junto a esse diferencial entre as compras normais e as compras emergenciais observou-se tam-

bém que a necessidade das compras de urgência está relacionada com os critérios adotados para definir a 

quantidade solicitada por pedido por cada setor. Ou seja, a demanda é estimada com base em indicadores 

do número de visitantes dos anos anteriores, fornecido pela administração do parque, e não por uma base 

de consumo estimada a partir de dados dos próprios restaurantes e lanchonetes nos anos anteriores. Será 

realmente vantajoso ter esse embasamento quanto à quantidade de visitantes e não de consumo? Para a 

organização, será que não teriam vantagens em apurar através de sistemas estes consumos para embasar 

futuras vendas e evitar compras emergenciais? 

Pode-se compreender que este aspecto do processo de compras pode estar impactando diretamente 

nos resultados obtidos pela organização. Os altos custos com as compras emergenciais, em períodos sazonais, 

não justificariam uma reavaliação da política de não adotar um estoque de segurança? A organização conside-

ra que por atuar com produtos perecíveis, de curto prazo de validade, não pode correr o risco de ter perdas 

com a manutenção desses produtos em estoque.  Dessa forma, se faz necessária a criação de indicadores que 

possam quantificar as perdas que ocorrem com as compras em caráter de urgência em comparação com os 

custos de manutenção de um estoque de segurança. 

Dando continuidade a análise do processo de compras pode-se perceber também que a responsabi-

lidade das solicitações de compras serem atribuídas aos líderes é um fator problemático, como exposto pelos 

entrevistados. Será que no que se refere à qualificação e treinamento estes responsáveis estão preparados para 

exercer tal função? Eles dominam o conhecimento técnico do processo para determinar um pedido de compras 

baseado em uma estimativa de visitantes? Como seguem uma base de demanda, que não representa uma re-

lação direta de consumo, de que forma os dados são operacionalizados para elaborarem o pedido de insumos? 

A partir desses questionamentos é necessário que a empresa X reavalie não só a base de previsão 

de demanda, mas também os critérios que estão sendo utilizados pelos líderes solicitantes, já que muitas 

das mercadorias representativas das compras emergenciais são produtos que podem ser estocados como, 

por exemplo, café para os expressos, temperos e refrigerantes. Existem ainda outros produtos que podem ser 

estocados em uma escala mínima de segurança como, por exemplo, pão para cachorro quente e hambúrguer; 

água mineral; alguns legumes de maior durabilidade; bife de hambúrgueres; salsicha para o cachorro quente 

e bacon. E, no caso do peixe para pratos mais sofisticados, caberia uma reavaliação específica da demanda 

desse item e uma possível parceria com o fornecedor. 

Observa-se que esta disponibilidade de itens em estoque de segurança não geraria custos tão eleva-

dos se comparados aos custos das compras emergenciais, que são realizadas com preços varejistas e de itens 

que não teriam essa urgência se fosse elaborada uma previsão adequada do consumo efetivo.  

Nessa perspectiva, existem alternativas gerenciais para tentar minimizar os custos e as compras 

emergenciais, sendo que o primeiro passo nesse sentido é adotar a estratégia do planejamento e a gestão 

do setor Compras. Ficou evidente com as respostas dos entrevistados que a empresa sofre com a falta de 

planejamento e gestão eficiente do setor Compras tanto nas atividades rotineiras quanto para minimizar as 

dificuldades decorrentes das solicitações apresentadas pelos outros setores da organização. A ineficiência no 
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setor Compras atinge diretamente a competitividade da empresa e resulta em desperdício de tempo, dinheiro 

e trabalho. É necessário desenvolver estratégias de operacionalização do setor que possibilitem o registro e 

controle dos materiais e sua distribuição de forma eficiente e também o levantamento dos consumos efetivos 

dos três restaurantes e nove lanchonetes. Além disso, o processo de parceria entre comprador/fornecedor 

precisa ser reavaliado e compreendido como uma alternativa para reduzir ou evitar as compras emergenciais. 

Portanto, a partir da análise do setor Compras da Empresa X e dos setores interligados delineou-se 

uma proposta de melhorias, com algumas sugestões voltadas para otimizar o processo gerencial observado, 

sendo elas: 

a) adotar o critério de planejar as compras a partir de uma previsão baseada na 

quantidade de consumo de cada um dos restaurantes e lanchonetes;

b) uso de um sistema informatizado para mensurar o consumo efetivo de cada 

restaurante e lanchonete para que as quantidades possam ser mais precisas, 

evitando as compras de urgência e até mesmo os desperdícios;

c) incentivo por parte da empresa com relação ao treinamento e preparação dos líde-

res, para que tenham uma visão mais sistêmica do processo e atuem com eficácia 

na elaboração dos pedidos de compras de insumos;

d) determinar um ponto de estoque de segurança das mercadorias, baseando-se 

nas particularidades de cada item para viabilizar a sua manutenção e permitir 

eliminar as compras emergenciais;

e) implementação do Enterprise Resource Planning (ERP), caso esteja nas condições 

da empresa. Já que Santos, Mendes e Benac (2004) defendem que, os sistemas 

ERP têm por objetivo participar da gestão da empresa oferecendo informações 

precisas, baseadas em dados únicos integrados, facilitando a parametrização e 

alteração dos dados no sistema, que antes eram operados isoladamente.

Com esta pesquisa foi possível perceber  a importância de um planejamento adequado na gestão 

de compras, uma vez que implica diretamente no orçamento da empresa e na satisfação do cliente final. Com 

uma boa gestão de recursos a empresa consegue reduzir os desperdícios e os custos, aumentar a produtivi-

dade e, consequentemente, a lucratividade. 

Esta pesquisa busca contribuir com o atual setor Compras da Empresa X para a análise e melhoria dos 

processos do setor, que são fundamentais para que se tenha um bom gerenciamento na gestão de Compras. 

Dessa forma, pretendendo contribuir para um resultado de sucesso para a empresa, minimizando prejuízos, 

maximizando lucros e atendendo da melhor forma o cliente interno e externo. Percebe-se que as possíveis 

soluções identificadas e o uso de ferramentas de sistema de informação resultariam para a empresa estudada 

em muitos benefícios, dotando o setor Compras de um planejamento acirrado, deixando de ser tão operacio-

nal, reduziria as compras de urgência e seu alto custo. Tornando-se mais estratégico e com uma gestão de 

compra mais eficaz seria possível obter um melhor desempenho no funcionamento operacional da empresa.
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Os pontos positivos desta pesquisa foram a receptividade das pessoas entrevistadas, mostrando 

interesse em ajudar na construção desta pesquisa. Através delas, percebe-se o real cenário do setor Com-

pras dentro desta empresa, podendo assim identificar seus principais problemas e possíveis soluções para 

melhoria. Sendo que para a realização desta pesquisa não houve limitações que impedissem a busca do 

conhecimento e da informação. 

Como sugestão para trabalhos futuros destaca-se que a pesquisa pode ser aprofundada, pois o assunto 

em questão é amplo e com muitas possibilidades de pesquisas direcionadas a gestão de compras, tais como: es-

tudos de como os líderes solicitantes determinam a quantidade de demanda; estudos de previsão de demanda; 

estudos de viabilidade do uso ERP; estudos sobre o uso de estoque mínimo para se evitar compras de urgência; 

estudos sobre o papel estratégico desenvolvido pela função compras no ambiente interno das organizações. 
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DIAGNÓSTICO DA CulTuRA ORGANIzACIONAl: uM ESTuDO 
DE CASO NA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DO VAlE DO 

PARAOPEBA (ASCAVAP). 
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RESUMO: cultura organizacional, é entendida por Schein (1992) como sendo é a base que move as ações dos 

indivíduos por meio dos valores, crenças, mitos, histórias aos quais são compartilhados pelos seus membros, 

constituindo– se, assim, o ambiente organizacional e informacional desse ambiente. A presente monografia 

trata do estudo de cultura organizacional na Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba (ASCAVAP), uma 

associação implantada no município de Brumadinho, com objetivo de inserir indivíduos que se encontram 

num processo de exclusão social e inseridos também na problemática social de álcool, drogas, problemas 

psicológicos e mentais. A metodologia adotada neste trabalho e que foi definida por melhor se adequar aos 

objetivos do mesmo foi o estudo de caso, por tratar de um tema contemporâneo e por estar inserida em um 

único ambiente. Sua abordagem foi qualitativa. Constatou-se que a cultura da organização pesquisada afeta 

diretamente no seu processo de gestão; no seu ambiente; na satisfação dos seus colaboradores; bem como: 

nas condições de trabalho, na comunicação, na motivação e aspectos pessoais. Ficou evidente que o jeito de 

pensar e agir dos membros da ASCAVAP, são influenciados pelo presidente que ao longo do tempo passam 

sua cultura para as outras gerações.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Cultura Organizacional; Associação.

1.  INTRODuÇÃO

A cultura organizacional torna–se um fator preponderante para o direcionamento das atividades e 

mudanças em um ambiente de inserção organizacional cada vez mais competitivo. Os líderes, neste contexto, 

ocupam uma posição de máxima importância, são eles que podem criar e transformar a cultura entremeada 

a organização, buscando formas eficazes de conduzir as equipes a caminho dos resultados.

As empresas, além de intensificarem a competição acirrada entre si por clientes e mercados em 

escala jamais vista, também passam a competir pelo recurso mais importante: o talento humano.  Assim, o 

sucesso ou o fracasso de uma organização, depende da capacidade de interação entre esses talentos. Deste 
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modo as organizações têm se requerido novas competências, habilidades isto devido a novas formas de 

produzir e de se relacionar com o trabalho e consequentemente, com problemas instigados por sobre carga 

de mecanismo de adaptação do indivíduo, emergindo, assim, em todo o mundo amplo interesse pela cultura 

organizacional associado a rapidez das mudanças, obrigam as organizações a implantarem novos processos, 

unidades, projetos e estabelecer negociações comerciais (SCHEIN, 2009).

Portanto, abordar o construto cultura organizacional, numa perspectiva mais ampla exige um estu-

do aprofundado da relação entre essa temática e seus condicionantes que estão submetidos (por trás) dos 

compartimentos a elas relacionados. A necessidade de se conhecer, compreender, e lidar com indivíduos de 

diferentes padrões culturais exigindo assim, por parte dos gestores, a capacidades de administrar a hetero-

geneidade cultural presente nos variados ambientes culturais. Um dos autores mais citados e marco teórico 

neste estudo esclarece que:

[...] a cultura implica todos os aspectos da vida de grupo, sendo um modelo de pressuposto 

comum básico inventado descoberto ou desenvolvido por um determinado grupo, na medida 

em que esse aprende a lidar com seus problemas de adaptação externa e integração interna 

(SCHEIN,1992, p.12)

Por sua vez, a cultura organizacional, é entendida por Schein (1992) como sendo é a base que move 

as ações dos indivíduos por meio dos valores, crenças, mitos, histórias aos quais são compartilhados pelos 

seus membros, constituindo– se, assim, o ambiente organizacional e informacional desse ambiente.

Este artigo apresenta o estudo de cultura organizacional realizado na Associação dos Catadores do 

Vale do Paraopeba (ASCAVAP), uma associação implantada no município de Brumadinho, com objetivo de 

inserir indivíduos que se encontram num processo de exclusão social e inseridos também na problemática 

social de álcool, drogas, problemas psicológicos e mentais. 

Trata-se de um trabalho de uma área específica da Administração de Recursos Humanos que tem o 

foco no estudo da cultura organizacional deste grupo e o seu impacto no crescimento da associação e na sua 

sobrevivência e continuidade. Percebe-se que a empresa da região tem dificuldades em serem parceiras da 

associação para aquisição de materiais e equipamentos.

Diante deste cenário postula-se o seguinte problema de pesquisa: Como a  cultura da ASCAVAP pode 

ser descrita e qual o seu impacto na associação? 

Acredita-se que a inserção de novos indivíduos com condutas diferentes a visão dos membros em 

relação ao trabalho prestado pela a associação mudaria significativamente tanto no aspecto econômico, finan-

ceiro e culturalmente podendo assim ter um crescimento significativo.

A própria associação teria a chance de passar conhecimentos a todos que a procurasse, conhecimen-

tos esses muito importantes para a comunidade localizada ao seu redor. Novas pessoas entrando na organiza-

ção abriria assim a amplitude do grupo em relação a oportunidades de trabalho.

O objetivo geral deste estudo foi identificar a cultura organizacional que prevalece na ASCAVAP. Para 

tanto foram elencados os seguintes objetivos específicos: traçar as características e comportamentos dos in-

divíduos que compõem a ASCAVAP; analisar os tipos de culturas que são predominantes na ASCAVAP; verificar 

a influência da cultura organizacional no processo de gestão da ASCAVAP.
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Como uma pesquisa empírica sobre cultura organizacional em associações no Brasil são escassas, 

faz-se necessário o desenvolvimento de novas pesquisas nessa área, principalmente no âmbito nacional para 

que uma nova realidade possa ser construída a partir da perspectiva vivida pelas empresas localizadas no 

mercado brasileiro. Além da influência no que se refere ao cunho social. Por este motivo, tratar deste assunto 

é importante para o crescimento sustentável das associações. 

Freitas (1991, p.74) entende e afirma de forma incisiva que cultura organizacional é um poderoso me-

canismo de controle que visa “conformar condutas, homogeneizar maneiras de pensar e viver a organização, 

introjetando uma imagem positiva dela, onde todos são iguais, escamoteando as diferenças e conflitos ine-

rentes a um sistema que guarda um antagonismo e anulando a reflexão”.

Tal pesquisa justifica-se também pela contribuição que ela pode prestar ao processo de tomada de 

decisão conduzidas por gestores, num ambiente de negócios em que as ações e decisões tendem a ser cole-

tivas e não mais individuais como em décadas passadas.

A pesquisadora contemporânea do construto cultura organizacional, Lages (2010), utilizou dos estu-

dos de Batista (2005) como justificativa para realização de estudos sobre a temática. De acordo com Batista 

(2005, p. 15), as inúmeras possibilidades de entendimentos que os estudos sobre cultura organizacional têm 

permitem múltiplos aspectos, “podendo ser citados como referencial para o comprometimento do indivíduo: a 

própria organização, a sua profissão, o seu sindicato, o grupo de trabalho, o conjunto de tarefas que executa 

os objetivos ou metas do trabalho, entre outros”.

As organizações estão inseridas dentro de um ambiente e interagem com ele, o tempo todo, receben-

do dele influencias e, também, os influenciando. As pessoas que atuam nas organizações são agentes que 

contribuem para esse intercâmbio constante, sendo seus valores componentes para a formação da cultura da 

organização. Conforme esclarece Morgan (1996, p.36): 

A estrutura organizacional, regras, políticas, objetivos, missões, descrições de cargos e proce-

dimentos operacionais padronizados desempenham uma função interpretativa ... atuam como 

pontos primários de referências para o modo pelo qual as pessoas pensam e dão sentido aos 

contextos nos quais trabalham.

2 REFERENCIAl TEÓRICO

2.1 CulTuRA ORGANIzACIONAl

Em suas pesquisas, Thompson (2007) esclareceu que antes de conceituar cultura organizacional é 

necessário registrar o conceito de cultura. O levantamento bibliográfico realizado por alguns pesquisadores, 

tais como Laraia (1986), demonstrou que Edward Burnett Tylor (1981 apud LARAIA, 1986) foi o pioneiro na 

definição científica de cultura, informando que: 

Cultura e civilização, tomadas em seu sentido mais vasto, são um conjunto complexo que inclui 

o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as outras capacidades ou 

hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade. (TYLOR, 1871 apud LARAIA, 

1986, p. 25).
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Falar de cultura implica falar sobre a capacidade de adaptação do indivíduo à realidade do grupo no 

qual está inserido. A cultura, com a construção do significado social e normativo, possibilita que um grupo se 

fortaleça ou se desintegre. A cultura expressa os valores e as crenças que os membros desse grupo partilham. 

Tais valores manifestam- se por meio de símbolos, como mitos, rituais, história, lendas e uma linguagem 

especializada, orientando os indivíduos de uma referida cultura na forma de pensar, agir e tomar decisões.  

(TYLOR ,1871 apud PIRES, 2006 )

O cultura organizacional é responsável por reunir hábitos, comportamentos, crenças, valores éticos e 

morais e as políticas internas e externas da empresa. Tratar da cultura implica abordar sobre a capacidade de 

adaptação do indivíduo à realidade do grupo no qual está inserido. (SCHEIN, 1992).

A cultura organizacional é um conceito essencial à construção das estruturas organizacionais. Per-

cebe-se então que a cultura de uma organização será um conjunto de características que a diferencia em 

relação a qualquer outra. A cultura assume o papel de legitimadora do sistema de valores expressos através 

de rituais, mitos hábitos e crenças comuns aos membros de uma organização, que assim produzem normas 

de comportamento genericamente aceitas por todos.(SCHEIN apud PIRES, 2006)

A cultura organizacional é enxergada por Henry (2006) como uma ampla concepção que envolve 

noções de crenças, valores, suposições e significados importantes. Segundo o autor, a cultura engloba ele-

mentos em camadas ao longo de contínua subjetividade e acessibilidade.

2.2 AlGuNS MODElOS DE CulTuRA ORGANIzACIONAl

O modelo de cultura organizacional escolhido para construção deste estudo foi o de Schein (1991). 

No entanto, por tratar-se de construto multifacetado, analisado sob vários aspectos, este tópico apresenta 

também os modelos de: Kissil (1998); Harrison (1972); Handy (1976); Deal & kennedy (1988); Beyer & Trice 

(1984); Sethia & Glianow (1985); Quinn & Kimberley (1984); Denílson (1990); Hatch (1993); Schein (1992 ); 

abordando cada um de acordo com suas características em relação a tipologia e níveis de cultura organi-

zacional .

Cada indivíduo tem uma forma de pensar, princípios e crenças diferentes. A junção dessas pessoas 

dentro de uma mesma organização leva a uma condensação de todos esses pensamentos diferentes, for-

mando uma só cultura para todos se guiarem. A cultura dominante tem uma visão macro da organização e 

trata apenas dos valores centrais. Na formação da cultura há também uma forte influência dos fundadores da 

instituição, que estabeleceram diretrizes culturais, e que são vistos com respeito ou até adorados por grande 

parte dos colaboradores. (FIDELIS, 2009)

Além desta cultura principal, existem também as subculturas, que podem estar ou não relacio-

nadas entre si, ou que podem até concorrer umas com as outras. Elas podem ser geográficas, departa-

mentais ou situacionais. Os valores centrais da cultura dominante estão presentes nessas subculturas, 

porém são incluídos valores adicionais e particulares de alguns grupos, equipes ou departamentos. 

(CHIAVENATO,1999)
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 Tabela 1- Alguns modelos de cultura organizacional

AUTOR TIPOS CARACTERÍSTICAS

Kissil (1998)

Culturas adaptativas

Culturas conservadoras

Culturas fortes 

Culturas fracas

Culturas adaptativas: são caracterizadas pela sua maleabilidade e flexibilidade e 
são voltadas para a inovação e a mudança. 

Culturas conservadoras: se caracterizam pela manutenção de ideias, valores, cos-
tumes e tradições que permanecem arraigados e que não mudam ao longo do 
tempo. 

Culturas fortes: seus valores são compartilhados intensamente pela maioria dos 
funcionários e influencia comportamentos e expectativas. 

Culturas fracas: são culturas mais facilmente mudadas.

Harrison (1972)

 
Cultura de função

Cultura de poder

Cultura atomista

Cultura de tarefa

Cultura de função ou burocrática: engloba a elevada formalização e centralização, 
com base na lógica e no racionalismo, regras e procedimentos, educação, ciência 
e tecnologia da autoridade e poder de posição, normalmente apropriada para 
ambientes estáveis, mas inadaptável em contextos de mudança.

Cultura de poder: é caracterizada pela alta centralização e baixa formalização, 
é normalmente verbal e intuitiva, tem como vantagem a adaptação rápida às 
solicitações do meio, podendo correr o risco de assumir posturas de princípio em 
que “os fins justificam os meios”. 

Cultura de tarefa: tem por base valores como a flexibilidade, adaptabilidade, auto-
nomia, cooperação e respeito mútuo, sendo altamente formalizada e pouco centrali-
zada, cujo poder é difuso, sendo típica dos grupos interdisciplinares para desenvol-
vimento de projetos.

Deal e Ken-
nedy (1988)

Cultura de processo

Cultura de risco

Cultura de agressividade

Cultura de ação

Cultura de processo: há a preocupação do modo de fazer sobre o que fazer, 
conduzindo ao excesso de burocracia, valorizando a rigidez da hierarquia, 
elevada formalização e poder de posição como base de autoridade bem como o 
título profissional são o seu reflexo, não estimulando a criatividade e inovação. 

Cultura de risco: focalização se centra no futuro, requer competência técnica e auto-
ridade nos processos de decisão, tendo de funcionar em ambientes de alta tensão 
e pressão. 

Cultura de agressividade: a rapidez e curto prazo geram elevada competição 
interna, individualismo e reduzida cooperação.

Cultura de ação, centrada no cliente, requer organizações dinâmicas, focalizadas 
no presente e mais preocupadas com a quantidade em detrimento da qualidade

Handy (1978)

Cultura do Poder ou 
Clube 

Cultura de Papéis 
ou Função

Cultura da Tarefa 

Cultura da Pessoa 
ou Existencial 

Cultura de Poder ou Clube: é característico de pequenas empresas; 
simbolizado por uma teia de aranha e relacionado ao deus Zeus; é uma cultura 
organizacional forte na qual existem poucas regras formais e procedimentais.

Cultura de Papéis ou Função: é característico de empresas burocráticas em 
que a preocupação centra-se na lógica e na racionalidade; simbolizado pelo 
tempo grego e relaciona-se ao deus Apolo; é uma cultura organizacional que 
valoriza as regras formais e os procedimentos.

Cultura da Tarefa: é característico de empresas orientadas para o trabalho 
ou para projetos em que a preocupação centra-se poder do especialista ou 
perito; simbolizado por uma rede e relaciona-se à deusa Atenas; é uma cultura 
organizacional adaptável que valoriza e estimula o trabalho em equipe.

Cultura da Pessoa ou Existencial: é característico de empresas orientadas para 
as pessoas; simbolizado por estrelas dentro de um círculo e relaciona-se ao 
deus Dionísio; é uma cultura organizacional definida como existencial, pois, 
os indivíduos determinam seu próprio destino e a organização existe para que 
o indivíduo atinja seu propósito.
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Sethia e 
Glinow 
(1985)

Cultura apática

Cultura cuidadosa

Cultura exigente

Cultura integrativa

Cultura apática: tipo de cultura em que se verificam modelos de liderança 
inadequados ou alienados.

Cultura cuidadosa: há preocupação com o bem-estar da pessoa.

Cultura exigente: tipo de cultura orientado para resultados.

Cultura integrativa: tipo de cultura que busca através da combinação 
entre a valorização da pessoa e de suas performances, atingir o equilíbrio 
quanto aos objetivos organizacionais, o lucro financeiro e a pessoa em 
si mesma.

Fonte: elaborado pelos autores, 2017

2.2.1 MODElO DE CulTuRA ORGANIzACIONAl DA PESQuISA

A cultura organizacional, para Schein (1992),  nada mais é do que a junção de características que 

diferenciam uma empresa ou instituição da outra. Ela é fundamental para qualquer organização que busca 

alcançar resultados assertivos e rentáveis para o seu negócio. Por meio dela, é possível contribuir com o 

desenvolvimento e capacitação dos colaboradores, reduzir conflitos, controlar demandas, gerir processos 

internos, definir uma imagem positiva da empresa, entre outras ações.

Nos seus estudos e pesquisas, Schein (2009) define a cultura como sendo o conjunto dos pressu-

postos básicos que um determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido para lidar com os 

problemas de adaptação externa e integração interna.

Ainda conforme Schein (2009), o construto cultura se apresenta basicamente nos níveis: a) dos artefa-

tos e criações, que são visíveis, mas frequentemente não decifráveis; b) dos valores, que são em larga medida 

conscientes e c) dos pressupostos, que são essencialmente inconscientes e não questionáveis.

Segundo Schein (1992, p.9), o nível dos artefatos visíveis incluem “tudo o que se vê, ouve e sente”, 

quando se está em contato com a cultura de uma organização (arquitetura e decoração, vestuário, maneira 

pela qual uma pessoa se dirige a outra, ritmo de trabalho, dentre outros).

Já no nível dos valores que governam o comportamento das pessoas – são difíceis de observar direta-

mente e para identificá-los é preciso entrevistar os membros-chaves de uma organização. Porém, percebe-se 

que eles normalmente representam apenas os valores exteriorizados da cultura. Isto é, eles demonstram o 

que as pessoas remetem ser a razão do seu comportamento, o que na maioria das vezes envolve idealizações 

ou racionalizações. As razões subjacentes ao seu comportamento permanecem escondidas ou inconscientes.

O terceiro nível, o dos pressupostos inconscientes, são aqueles pressupostos que determinam como 

os membros de um grupo percebem, pensam e sentem. Na medida em que certos valores compartilhados 

pelo grupo conduzem a determinados comportamentos e esses comportamentos se mostram adequados para 

solucionar problemas, o valor é gradualmente transformado em um pressuposto inconsciente sobre como as 

coisas realmente são. (SCHEIN, 1992, p. 9).
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Ainda, Schein (2009) atribui a este terceiro nível uma grande importância. Os pressupostos básicos 

são os grandes definidores dos demais níveis, pois são eles que fazem a integração do conjunto cultural como 

a forma correta de pensar, sentir e agir dos participantes das organizações.

3 METODOlOGIA 

Quanto aos fins, este estudo caracteriza-se como descritivo o que justifica na medida em que poderá 

vir a ser instalada. De acordo com Richardson (1999), as pesquisas descritivas permitem abranger com exati-

dão as características de um indivíduo, uma situação ou um grupo, bem como desvendar a relação entre eles.

Quanto aos procedimentos, a pesquisa é definida como um estudo de caso, modalidade que se 

desenvolve numa instituição denominada ASCAVAP que constitui a unidade de análise. Para Yin (2001), o 

estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos, e quando não 

se podem manipular comportamentos relevantes. A realização de um estudo de caso se dá onde é possível 

preocupar-se em compreender de maneira singular uma determinada instancia. O estudo de caso tem como 

base o desenvolvimento de um conhecimento que se inicia pela compreensão dos eventos particulares. (LU-

DKE; ANDRE, 1986). 

Quanto a sua abordagem, a pesquisa pode ser classificada como qualitativa, visto que foi realizado 

uma investigação que busca identificar opiniões e informações sobre a cultura organizacional da associação 

citada anteriormente. Conforme Collis e Hussey (2005), a pesquisa qualitativa é um método mais subjetivo, 

que envolve examinar e refletir sobre as percepções dos atores organizacionais para obter entendimento de 

atividades sociais e humanas.

A unidade de análise para o estudo foram os funcionários da ASCAVAP, instalada em 2001 na Avenida 

Inhotim, 641 Bairros Progresso 2, no município de Brumadinho, CNPJ 04969815-0001. Essa associação é com-

posta de dezessete membros na sua maioria do gênero feminino, tem como objetivo a inserção de pacientes 

do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do mesmo município, no mercado de trabalho através da separação 

e segregação de materiais recicláveis, Portanto, é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo social 

de atividades e defesa do direito social.

Os sujeitos da pesquisa foram seis associados escolhidos aleatoriamente na data agendada para 

realização das entrevistas. A escolha dessa empresa deveu-se primeiramente ao seu ramo de atividade, já 

que quase todos os estudos sobe cultura organizacional contemplam outras áreas econômicas. Em segundo 

lugar, o fato de se tratar de um local com diversidade de pessoas com vários tipos culturais em um mesmo 

estabelecimento, favorecendo assim uma ampla abordagem. 

Embora ASCAVAP, organização pesquisada, tenha em seu quadro 17 associados o número total de 

respondentes do questionário foi reduzido para seis colaboradores. A não-participação na pesquisa por parte 

desses trabalhadores deveu-se à ausência dos mesmos na organização quando da época da coleta de dados, 

em virtude de estarem participando de um congresso em Belo Horizonte.

Definiu-se como instrumento para coleta de dados um roteiro de entrevista, cuja concepção partiu 

do diagnóstico da cultura na organização objeto de pesquisa. Buscou-se analisar a cultura como elemento 

central, o estudo adotou um modelo analítico envolvendo duas dimensões: dados psicossociais e profissionais 

dos respondentes; seu ambiente de trabalho. 
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A primeira dimensão buscava verificar: gênero; faixa etária; nível de escolaridade; função exercida e 

tarefa executada na organização; jornada de trabalho dos respondentes. Já na segunda dimensão, verificou-

-se: o ambiente de trabalho e benefícios recebidos pelos respondentes do estudo na organização pesquisada.

Para coleta de dados, as entrevistas foram realizadas separadamente e o roteiro da s mesmas, foram 

preenchidos pela pesquisadora nas próprias instalações da organização pesquisada. Foi utilizada uma sala 

que a instituição destinou para realização das entrevistas.

Cada entrevista teve uma duração específica, dependendo da disposição e eloquência do(a) 

entrevistado(a). A entrevista com a menor duração foi de 15 minutos e a entrevista de maior duração foi de 

25 minutos. Antes de se iniciar as entrevistas foram reforçados os objetivos da pesquisa. 

Cabe mencionar que o anonimato não foi preservado, o que pode ter possibilitado que o informante 

tendesse a omitir ou distorcer informações e opiniões.  No entanto, para minimizar o medo de exposição e 

desconfiança, procurou-se mostrar que a pesquisa era estritamente de cunho acadêmico e que outros cola-

boradores da ASCAVAP também seriam entrevistados. Estes procedimentos visavam minimizar problemas de 

desconfiança e, consequentemente, a não revelação de informações importantes. 

Outro procedimento adotado, na condução das entrevistas, refere-se a um controle rigoroso de ges-

tos por parte da entrevistadora ao realizar as entrevistas para que os informantes não agissem de acordo 

com o esperado, sinalizado ou reforçado pelo pesquisadora. Assim, na condução das entrevistas foi tentado 

minimizar possíveis distorções sobre a realidade descrita pelo entrevistado por influência da entrevistadora.

4 APRESENTAÇÃO E DISCuSSÃO DOS RESulTADOS

A presente pesquisa foi realizada no dia quatro de abril de 2017, na cidade de Brumadinho- Minas 

Gerais (MG) por meio de  entrevistas envolvendo trabalhadores de uma associação que desenvolve funções 

da área de catadores de recicláveis, totalizando 6 respondentes.

O primeiro tópico colocado para os entrevistados caracterizou os tipos de funções estabelecidas na 

Associação, conforme Gráfico 1.

Gráfico  1 – Grupo Funcional (%)

Fonte: dados da pesquisa, 2017.
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Nota-se pelo  Gráfico 1 que o grupo composto de profissionais que executam a função de catador(a) 

de recicláveis representou a maioria dos respondentes (66,67%), seguido  de 16,67% da função secretariado 

e 16,67% da função motorista. Trata-se de dados relevantes em termos da pesquisa, posto que a função 

executada na organização, pelo respondente, pode influenciar na construção da cultura organizacional (OLI-

VEIRA, 2004), bem como na confiança do colaborador com a organização (CAMPOS, 2010) conforme sugerido 

na literatura pertinente.

Objetiva-se melhor descrever o perfil dos respondentes, foram levantadas informações pessoais sobre 

os mesmos. Iniciando-se pela descrição do gênero, os resultados são apresentados no Gráfico  2.

 Gráfico 2 – Gênero

Pode-se observar no Gráfico 2 quase uma diferença substancial em relação ao gênero dos participan-

tes, tendo-se que 66,67% são femininos e 33,33% masculino. O que reflete o crescimento do gênero feminino 

no mercado de trabalho. Ainda, objetivando levantar informações pessoais da amostra desta pesquisa, foi 

perguntado aos entrevistados a sua idade, conforme Gráfico 3.

Gráfico 3 - Faixa etária (%)

Fonte: dados da pesquisa, 2017.

Fonte: dados da pesquisa, 2017.

Os dados do Gráfico 3 revelam que a faixa etária variou de 24 a 61 anos, havendo igualdade, em 

relação a dois participantes, que alegaram ter 61 anos. Observa-se que 66,69% da amostra é composta por 

pessoas a partir dos 40 até 61 anos. Tal achado pode sugerir que a empresa tenha preferência por funcionários 

mais maduros e/ou que tal tarefa executada pelos seus colaboradores seja árdua, o que pode sugerir que 
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profissionais mais jovens prefiram executar outras tarefas. Outra questão levantada na entrevista refere-se a 

escolaridade da amostra pesquisada, apresentada no Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Escolaridade (%)

Fonte: dados da pesquisa, 2017.

e acordo com o Gráfico 4, pode-se observar que 83,3% dos respondentes possuem escolaridade 

máxima de ensino médio. Tal achado pode ser justificado pela tarefa desenvolvida por eles na associação. 

Tarefas estas que não dependem de alto grau de escolaridade. O tempo de ocupação no cargo de cada res-

pondente, foi também levantado durante a realização das entrevistas, listados no Gráfico 5.

Gráficos 5 -  Tempo de ocupação no cargo (%)

Fonte: dados da pesquisa, 2017.

O Gráfico 5 revela o alto percentual de empregados com mais de quatro anos na associação, ou seja, 

66,69%. Esse dado é coeso com a faixa etária da amostra – parte significativa de adultos entre 40 e 62 anos. 

Os dados encontrados no Gráfico 5 podem sugerir a existência de baixos índices de rotatividade de pessoal, 

o que pode ser justificado por se tratar de uma associação catadora de recicláveis. Esse é um fator que deve 

influenciar na construção de percepções mais positivas em relação à percepção do colaborador no que tange 

à cultura da organização. Com relação a jornada de trabalho dos entrevistados, constatou-se que todos os 

respondentes declararam possuir carga horária de 8 horas diárias.

A segunda dimensão da entrevista buscou diagnosticar algumas características do ambiente de traba-

lho dos respondentes, para tanto os entrevistados eram indagados sobre: a) como se sentiam em relação ao 

seu ambiente de trabalho; b) como era a relação entre o entrevistado e seus colegas de trabalho; c) como é 

a relação entre o entrevistado e a diretoria da associação; e por fim; d) como os colegas de setor contribuíam 

para o trabalho. Nesta dimensão cabe mencionar que o entrevistado cinco (E5) foi direto e objetivo em suas 
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respostas, tal achado talvez possa ser justificado pelo fato de o entrevistado ser um funcionário cedido pela 

Prefeitura de Brumadinho para ajudar na associação. 

Quando questionados sobre como se sentiam em relação ao seu ambiente de trabalho, todos os 

entrevistados (100%) alegaram que se sentem bem em seu ambiente de trabalho. No entanto, observando as 

falas dos respondentes descritas abaixo, pode perceber que tais respostas divergem do encontrado. 

Quadro 1- Em relação ao ambiente

E1 “Não tenho o que reclamar”

E2 “Tirando a bagunça,me sinto bem com as coisas mais organizadas”

E3 ‘’É bom para trabalhar’’

E4 “Meus colegas me fazem bem e sempre mexi com isso em minha vida’’

E5
‘’O pessoal é muito bom de trabalhar , o ambiente é tranquilo de vez em quando tem alguma briga mas 
é bom’’

Fonte: dados da pesquisa, 2017.

Sabe-se que a forma como as pessoas se comportam, agem, trabalham, bem como executam suas 

tarefas, melhoram suas atividades, na concepção de Schein (2009), é influenciada, em grande parte pela cul-

tura da empresa. Ou seja, depende das políticas e diretrizes das organizações a respeito de como lidar com 

os indivíduos em suas atividades.

Atualmente, constata-se a visão de que as pessoas já não são vistas como um recurso organizacional, 

um objeto servil. Os indivíduos nos últimos anos têm sido enxergados como um sujeito ativo, provocador 

de decisões dentro de uma empresa, bem como, agente proativo dotado de visão própria. Para Chiavenato 

(1999), as pessoas passam boa parte de suas vidas trabalhando dentro de organizações. Tais organizações, 

por sua vez, dependem das pessoas para poderem funcionar e alcançar sucesso.

Quando os entrevistados foram questionados sobre como era a relação deles com seus colegas de 

trabalho obteve-se: quatro pesquisados (66,6%) declaram ter um bom relacionamento de trabalho com os 

colegas; apenas um dos entrevistados (16,66%) declarou ser ótima a sua relação de trabalho com seus cole-

gas; assim como somente um (16,66%) informou que apenas algumas vezes a sua relação com os colegas é 

boa. Os entrevistados declararam:

Quadro 2 - Relação entre colegas

E1 ‘muitos colegas são camaradas”

E2 “não com todos, nem em casa a relação é sempre 100%”

E3 “sim, chego e faço meu trabalho”

E4 “nem todos fazem a sua parte, mas a maioria sim”

E5 “meus colegas são como se fossem da família”

Fonte: dados da pesquisa, 2017.

Um bom ambiente de trabalho, segundo Kahale (2003), propicia diversos benefícios para a empresa, 

tais como: retenção de talentos; diminuição do índice de doenças psicossomáticas; treinamentos sintonizados 

com os objetivos da empresa, gerando resultado; alta produtividade, melhoria na comunicação  interna da 

empresa, aumento no comprometimento dos funcionários com a empresa (sentem-se responsáveis por ela – 

co-autores); credibilidade; integração – união; adequação do processo de seleção / premiação, dentre outros.  



122

Ainda para a pesquisadora Kahale (2003, p.26), o que é muito importante para as empresas é que o 

ambiente de trabalho, bem como o que ele provoca, “devem ser coerentes com a cultura interna e atitude 

perante os funcionários, que englobem aspectos desde a contratação, passando pela manutenção do colabo-

rador na empresa e no seu desligamento”.

Ao serem indagados sobre como era seu relacionamento com a diretoria da associação, cinco dos 

entrevistados (83,33%) alegaram ser boa e somente um (16,66%) deles declarou ser ótima. Ainda, os entrevis-

tados acrescentaram os seguintes argumentos: 

Quadro 3 - Relação com a diretoria

E1 “são bons de mexer”

E2 “são bons, tirando que deveria ter mais dialogo”

E3 “eles resolvem direitinho as coisas da associação”

E4 “precisa de mais organização, mas já melhorou muito”

E5 “sempre bom, pois tem uma votação”

Fonte: dados da pesquisa, 2017.

Para manter as pessoas satisfeitas, motivadas para o trabalho e alcance dos objetivos organizacionais, 

as empresas necessitam estar atentas para alguns cuidados pessoais, sendo eles: os estilos de gerência; as re-

lações com os empregados, visando proporcionar um ambiente físico, psicológico e social de trabalho agradável 

e seguro. Conforme Chiavenato (2002, p. 73), “as organizações dependem de pessoas para proporcionar-lhes o 

necessário planejamento e organização, para dirigi-las e controlá-las e para fazê-las operar e funcionar”.

O autor Gil (2001, p. 15) também alerta sobre o relacionamento entre administrador e colaborador, 

para ele, os gestores da atualidade “já não podem considerar os empregados como meros recursos de que 

a organização pode dispor a seu bel-prazer“. Ainda, segundo o autor, os gestores „precisam tratá-los como 

pessoas que impulsionam a organização, como parceiros que nela investem seu capital humano”.

A última pergunta da segunda dimensão da entrevista, questionava sobre como os colegas de setor 

contribuíam para o trabalho. Apenas o funcionário cedido pela Prefeitura de Brumadinho alegou ser ótima a 

contribuição dos colegas com o trabalho e os cinco demais entrevistados, alegaram que todos contribuíam 

positivamente com o trabalho. No entanto verificou-se que segundo estes respondentes: 

Quadro 4 - Contribuição dos colegas

E 1 ‘’de vez em quando tem algumas coisas que não concordo com eles’’

E2 ‘’quando estamos apertados, sempre um ajuda o outro’’

E3 ‘’quando pede ajuda, algum contribui com o trabalho’’

E4 ‘’não tenho o que reclamar’’

E5  ‘’um sempre ajudando o outro’’

Fonte: dados da pesquisa, 2017.

A cultura organizacional interfere no desempenho dos colaboradores, nas formas como eles rela-

cionam entre si e na sua satisfação com o trabalho. Para Robbins, Judge e Sobral (2010), a satisfação reflete 
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na atitude de uma pessoa em relação ao seu trabalho, envolvendo: as relações de trabalho; as relações de 

poder; o ambiente; a organização do trabalho; a cultura organizacional; as políticas e programas de gestão da 

empresa; suas tecnologias; metas, objetivos e interesses; seu ambiente econômico-financeiro; sua história e 

os desejos dos colaboradores no sentido singular e coletivo.

Por fim, quando questionados sobre o recebimento de benefícios, somente o o funcionário cedido 

pela Prefeitura de Brumadinho informou receber cartão de alimentação e a maioria dos entrevistados (83,33%) 

declararam não receber nenhum benefício, todos os cinco pesquisados informaram receber somente o salário 

mediante o que produzem e dois deles declararam que as vezes recebem algum benefício vindo de doações 

de empresas. 

Após levantamento bibliográfico, constatou-se que a cultura organizacional afeta diretamente no am-

biente da organização, na satisfação dos colaboradores, bem como: nas condições de trabalho, mudança, lide-

rança, comunicação, motivação e aspectos pessoais. Para Mol (2010), deve-se sempre monitorar o ambiente or-

ganizacional, concentrando-se nos fatores: estrutura e ambiente físico; cooperação e reciprocidade no ambiente 

de trabalho; participação nas decisões; reconhecimento de mérito; sentido de valor e satisfação no trabalho; 

controles; autonomia funcional; conflitos; remuneração e incentivos; falta de perspectivas e desmotivação. 

Ainda, na opinião de Cavalcanti et al. (2006), a cultura organizacional direciona o clima e o estado 

de ânimo dos funcionários de uma empresa, uma vez que cada organização tem uma identidade própria, o 

que torna um ambiente especial ou extremamente difícil para se trabalhar. Portanto, entende-se que cada 

indivíduo dentro de uma empresa, é levado a desenvolver certas forças motivacionais como resultado (pro-

duto) do ambiente cultural, no qual está inserido, afetando a maneira pela qual os indivíduos percebem seu 

trabalho, encaram suas vidas, o que, Cavalcanti et al. (2006, p.23) informa que «consequentemente, influencia 

os resultados da organização». 

6.  CONSIDERAÇõES FINAIS

O objetivo deste estudo foi identificar a cultura organizacional que prevalece na ASCAVAP. Para obten-

ção deste, realizou-se pesquisa qualitativa, por meio de entrevista, com seis colaboradores da referida orga-

nização, sendo quatro ocupantes da função catador(a) de recicláveis, um respondente da função secretariado 

e um executante da tarefa de motorista.

Após análise dos dados obtidos na entrevista e fatos observados pela pesquisadora por meio de 

pesquisa in loco, pode-se observar que a cultura da ASCAVAP embora tenha mais características da Cultura do 

Poder ou Clube descrita pelo modelo criado por Handy (1994), também demonstrou traços da Cultura Apática 

proposta por Sethia e Von Glinow (1985).

A ASCAVAP possui alguns traços da cultura do poder ou clube,  característico das empresas de pe-

queno porte e  além disto tem uma cultura organizacional forte na qual existem poucas regras formais e 

procedimentais; sua estrutura de divisão do trabalho é definida pelas funções; os indivíduos são selecionados 

de acordo com a percepção do presidente; os empregados são avaliados pelos resultados, visto que recebem 

pelo que produz; o poder é centralizado, as decisões são rápidas e ocorrem por meio de empatia, informali-

dade, afinidade e confiança do presidente. 
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Compreendeu-se também que a cultura da ASCAVAP possui traços da cultura apática, pois acredita-se 

que o seu modelo de liderança são inadequados; os colaboradores trabalham em função de compensação 

pecuniária (obrigação que possa ser satisfeita por dinheiro); os empregados não demonstram haver entusias-

mo pelo trabalho que executam, necessitando de motivação externa; o trabalho é executado mecanicamente 

(houve relatos de que chegam e fazem seu trabalho; só se ajudam se forem solicitados); a maioria dos empre-

gados informaram ser bom o ambiente de trabalho e relacionamento com os colegas e gerência, no entanto, 

houve relatos da existência de: problemas; de que deveria ter mais diálogo; o grau de preocupação com as 

pessoas é baixo. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, pode-se traçar o perfil dos entrevistados.  

66,67% de profissionais que executam a função de catador(a) de recicláveis;    

66,67%  deles pertencem ao gênero feminino; 

66,69% da amostra é composta por pessoas a partir de 40 anos até 61 anos; 

83,3% dos respondentes possuem escolaridade máxima de ensino médio; 

alto percentual (66,69%) de empregados com mais de quatro anos na associação, sendo que destes, 

33,37% possuem18 anos de ocupação no cargo. 

No que tange ao comportamento dos colaboradores de ASCAVAP, após entrevista aferiu-se que: 

Embora todos os entrevistados (100%) alegaram que se sentem bem em seu ambiente de trabalho, 

suas falas divergem deste achado (“de vez enquanto á brigas”, “tirando bagunça”, “minha relação não é boa 

com todos”, “nem todos fazem a sua parte”);

Cinco dos entrevistados (83,33%) alegaram ser boa e somente um (16,66%) deles declarou ser ótima;

Apenas o funcionário cedido pela Prefeitura de Brumadinho alegou ser ótima a contribuição dos colegas 

com o trabalho e os cinco demais entrevistados, alegaram que todos contribuíam positivamente com o trabalho;

Somente o funcionário cedido pela Prefeitura de Brumadinho informou receber cartão de alimentação 

e a maioria dos entrevistados (83,33%) declararam não receber nenhum benefício, todos os cinco pesquisa-

dos informaram receber somente o salário mediante o que produzem e dois deles declararam que as vezes 

recebem algum benefício vindo de doações de empresas.

Em relação ao terceiro e último objetivo específico, que era verificar a influência da cultura orga-

nizacional no processo de gestão da ASCAVAP. Constatou-se que a cultura da organização pesquisada afeta 

diretamente no seu processo de gestão; no seu ambiente; na satisfação dos seus colaboradores; bem como 

nas condições de trabalho, na comunicação, na motivação e aspectos pessoais. Ficou evidente que o jeito de 

pensar e agir dos membros da ASCAVAP são influenciados pelo presidente que ao longo do tempo passam sua 

cultura para as outras gerações. 

Os colaboradores da associação pesquisada, não possuem espaço para mostrarem suas ideias, nem 

mesmo são motivados para crescer. Desta forma, não serão capazes de “vestir a camisa da empresa” visto 

que isto só ocorre com aqueles profissionais que são balizados pelos processos de gestão à sentirem-se fa-

zendo parte da cultura organizacional. 
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Em relação ao problema de pesquisa que era verificar como a cultura da ASCAVAP pode ser descrita, 

encontrou-se que ela é moldada por: a) normas do grupo aonde os padrões e valores implícitos que se de-

senvolvem em grupos de trabalho; b) valores expostos: os princípios e valores são articulados, publicamente 

anunciados, representados pelo que o grupo declara ao tentar interagir; c) regras do jogo: as regras são 

implícitas, não escritas, difundidas por toda a organização.

As informações coletadas e conclusões deste estudo, devem ser vistos com limitações, visto que este 

tratou-se de um estudo de caso, representando assim, um grupo específico de indivíduos e sua percepção da 

organização e colegas de trabalho.

Em relação às limitações desta pesquisa, tem-se o nível de abstração e sinceridade exigidas dos res-

pondentes. Recomenda-se que para os próximos estudos na associação, leve-se em consideração o anonimato 

dos respondentes.

Sugere-se que a ASCAVAP sempre monitore o seu ambiente organizacional, concentrando-se nos fa-

tores: estrutura e ambiente físico; cooperação e reciprocidade no ambiente de trabalho; participação nas de-

cisões; reconhecimento de mérito; sentido de valor e satisfação no trabalho; controles; autonomia funcional; 

conflitos; remuneração e incentivos; falta de perspectivas e desmotivação.

Ainda, sugere-se, atenção especial para os itens relacionados às características socio-demográficas 

dos respondentes, de forma a eliminar o impacto daquelas que possam de alguma forma gerar dúvidas nos 

mesmos quanto a uma possível retaliação, devido à ausência de anonimato, o que pode ter deixado o respon-

dente predisposto a respostas tendenciosas, interferindo no nível de confiabilidade das respostas.

Importante aspecto a ser destacado é a complementação do presente estudo com pesquisas quan-

titativas. A relevância de se combinarem aspectos quantitativos e qualitativos que não foram investigados 

em conjunto neste trabalho, inclusive por considerar-se o tempo necessário para tal empreendimento, pode 

contribuir para melhor compreensão dos resultados obtidos.

Outra recomendação importante é que a ASCAVAP realize uma pesquisa de clima englobando todos 

os seus colaboradores. Conforme Mello (2003), a pesquisa de clima organizacional é o meio mais eficaz de 

entender o que os funcionários querem, o que esperam e por que continuam na organização. Ainda, para ele, 

trata-se de um instrumento que, se bem aplicado, possibilita um diagnóstico preciso e que propiciou mape-

amento da satisfação, fidelidade e compromisso dos indivíduos que trabalham na organização. Desta forma, 

auxiliando a empresa, no alcance de seus objetivos propostos.

Para que a ASCAVAP tenha eficiência, é necessário que se estabeleça um ambiente favorável para 

discussões e surgimento de ideias inovativas, através de adequado monitoramento do ambiente externo e 

participação dos envolvidos. Em relação à eficácia, Campos (2017), acredita que ela está ligada aos aspectos 

relacionados à satisfação das pessoas, produtividade, eficiência, adaptação do processo decisório e desen-

volvimento. Portanto, infere-se que as culturas, bem como o modelo de gestão de uma organização, devem 

privilegiar valores e crenças que fomentem a formação de identidade de grupo com alto grau de coesão in-

terna, clara responsabilidade pelas atividades através da correta identificação dos resultados gerados pelas 

decisões tomadas e o estabelecimento de processos de gestão capazes de produzir os melhores planos, a fim 

de assegurar a continuidade e aumento dos níveis de eficácia.
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resíduos da construção civil.

RESUMO: O expressivo crescimento populacional e a constante mudança ocorrida na estrutura das cidades 

têm contribuído para geração de grande volume de Resíduos da Construção e Demolição (RCD), criando assim 

diversos depósitos irregulares desses resíduos. Como consequência, ocorrem impactos na drenagem urbana, 

diminuindo a qualidade de vida da população, haja vista a impossibilidade do planejamento e efetivação 

completa da limpeza urbana, resultando em alto prejuízo ambiental. Propõe-se, no presente trabalho, a elabo-

ração de uma proposta de gestão de resíduos da construção e demolição, cujo diferencial é agregar o manejo 

diferenciado e a correção e/ou mitigação dos problemas ambientais decorrentes da deposição indiscriminada 

de entulho na malha urbana de Belo Horizonte - MG. Para tanto, a proposta desse estudo foi baseada no 

Programa de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil das estações de reciclagem implantadas pela Supe-

rintendência de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte- MG.  

INTRODuÇÃO

O expressivo crescimento populacional e a constante mudança ocorrida na estrutura das cidades têm 

contribuído para geração de grande volume de Resíduos da Construção e Demolição (RCD), criando assim diver-

sos depósitos irregulares desses resíduos. Como consequência, ocorrem impactos na drenagem urbana, dimi-

nuindo a qualidade de vida da população, haja vista a impossibilidade do planejamento e efetivação completa 

da limpeza urbana, resultando em alto prejuízo ambiental. Neste cenário, as pesquisas relacionadas à reciclagem 

dos resíduos de materiais de construção têm apresentado crescimento significativo (SINDUSCON-MG, 2014). 

Na verdade, ao se analisar o problema ambiental gerado pelos resíduos depositados nos aterros clan-

destinos e/ou em locais públicos tais como lotes vagos, acostamentos e rodovias conclui-se que a solução 

deve estar atrelada à preservação do meio ambiente.

Ressalta-se que a Resolução do CONAMA nº 307/02 estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a Gestão dos Resíduos da Construção Civil, introduzindo a criação da cadeia de responsabilidades: gera-

1 Mestre em Processos Construtivos pela Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FUMEC/FEA , Graduado em Engenheira  Civil pela Facul-
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Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Graduada em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia 
Kennedy.

3 Graduanda em Engenharia de Produção pela Faculdade Asa de Brumadinho.
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dor - transportador - municípios. Segundo Carneiro (2005), todas as atividades atualmente desenvolvidas pela 

sociedade, em especial no meio urbano, são potencialmente geradoras de impactos ambientais negativos, 

que se estendem desde o consumo descontrolado de recursos naturais até situações alarmantes de poluição, 

chegando a causar acidentes catastróficos de grande magnitude.

O setor de construção civil possui impactos socioeconômicos notórios para o país como geração de 

renda, oportunidades de novos empregos, entre outros. No entanto, grandes impactos ambientais negativos 

são provenientes do alto consumo de recursos naturais e, por ser um dos setores que mais geram resíduos, 

não tem, em sua grande maioria, destinação correta e adequada. Geralmente esses resíduos são depositados 

em locais impróprios tais como aterros, córregos e terrenos baldios, originando sérios prejuízos para a saúde 

pública e para o município (CARNEIRO, 2005).

O objetivo do presente trabalho é a elaboração de uma proposta de gestão de resíduos da construção 

e demolição, cujo diferencial é agregar o manejo diferenciado e a correção e/ou mitigação dos problemas 

ambientais decorrentes da deposição indiscriminada de entulho na malha urbana de Belo Horizonte - MG. Para 

tanto, a proposta desse estudo foi baseada no Programa de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil das 

estações de reciclagem implantadas pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) de Belo Horizonte - MG.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAl

O sistema de gestão ambiental (SGA) se resume na integração de todas as atividades gerenciais, no sen-

tido de se alcançar o desempenho ambiental desejado. Para a obtenção do êxito, esse sistema deve se embasar 

nas exigências ambientais, o que envolve o estabelecimento de responsabilidades, a definição de procedimen-

tos, processos e recursos necessários para o gerenciamento ambiental, com o objetivo principal de direcionar 

todas as ações para a contínua melhoria do desempenho ambiental da empresa (BITAR E ORTEGA, 1998).

Segundo Barbieri (2007), o SGA deve ter como objetivo o aprimoramento contínuo de todas as ativida-

des da empresa, através de métodos e técnicas que tragam os melhores resultados, e sempre em harmonia 

com o meio ambiente. Ressalta-se que o SGA é o primeiro passo obrigatório para a certificação da empresa 

nas normas ISO 14000. Essa  norma propõe os requisitos básicos de um SGA, garantindo assim, o equilíbrio e 

proteção ambiental e, consequentemente, prevenindo a poluição e os potenciais problemas que a sociedade 

enfrentaria, em termos sociais e econômicos.

RESÍDuOS DA CONSTRuÇÃO CIVIl

Machado (2015) considera a construção civil como um importante segmento da indústria, e conse-

quentemente, um importante indicativo do crescimento econômico e social. Normalmente, é um dos primei-

ros segmentos a sofrer impactos diretos da economia, podendo ter crescimento expressivo ou mesmo passar 

por recessão, conforme a saúde financeira do país em questão.

Contudo, também constitui uma atividade geradora de impactos ambientais e seus resíduos têm 

representado um grande problema para a administração pública. Além do consumo de grande magnitude dos 

recursos naturais, os grandes empreendimentos colaboram com a alteração da paisagem e, como todas as 

demais atividades da sociedade, geram resíduos (MACHADO, 2015). 
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Diante dessa situação é necessário que o setor de construção civil consiga conciliar sua atividade pro-

dutiva e lucrativa com o desenvolvimento sustentável consciente. Mas para que isso seja possível, deve-se ter 

um gerenciamento adequado ao descarte desses resíduos, evitando que os mesmos sejam descartados de forma 

inadequada e se acumulem em margens de rios, terrenos baldios ou outros locais inapropriados (MACHADO, 2015).

A resolução do CONAMA 307, datada de 2002 propõe a seguinte definição para resíduos da construção 

civil em seu Art. 2º:

“Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demo-

lições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, 

tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, 

tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, 

plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou 

metralha” (Resolução CONAMA 307/2002).

ESTRATéGIAS METODOlÓGICAS

O desenvolvimento da pesquisa envolveu coleta pesquisas bibliográficas, coleta de dados através de 

visita à campo, mais precisamente à estação de reciclagem de resíduos da construção civil em Belo Horizon-

te- MG, realização de entrevistas semiestruturadas com gestores e trabalhadores da estação de reciclagem, 

associando essas etapas a análise documental. Os dados foram analisados de forma a cruzar informações 

documentais qualitativas com as percepções de gestores e trabalhadores.

ESTuDO DE CASO

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) é a autarquia municipal responsável pela elaboração, 

controle e execução de programas e atividades voltados para a limpeza urbana de Belo Horizonte. Criada em 

1973, a SLU presta serviços de coleta domiciliar de lixo, varrição, capina, aterramento de resíduos, coleta se-

letiva, reciclagem de entulho e compostagem, entre outros (SINDUSCON-MG, 2014).

PROGRAMA DE RECIClAGEM DOS RESÍDuOS DA CONSTRuÇÃO CIVIl

Numa ação pioneira no país, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da SLU, implementou o Progra-

ma de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil, no início dos anos 90. O trabalho inclui alternativas para 

o recolhimento e a disposição adequada do entulho com a opção de reaproveitamento em vários setores da 

própria construção civil (SINDUSCON-MG, 2014).

Os principais objetivos dessa iniciativa são o manejo diferenciado e a correção dos problemas am-

bientais decorrentes da deposição indiscriminada de entulho na malha urbana. A meta é a valorização econô-

mica desses resíduos, pelo  processo de reciclagem, que consiste em refazer o ciclo, ou seja, trazer de volta, à 

origem sob a forma de matérias-primas, aquelas que não se degrada facilmente no ambiente, mas que pode 

ser reprocessados, mantendo suas características básicas. 

No começo, essa rede era composta por três unidades instaladas nas regiões Oeste, Noroeste e Pampu-

lha. As estações Estoril e Pampulha foram implantadas em 1995 e 1996, respectivamente. Em junho de 2006, foi 

inaugurada a nova unidade, localizada dentro da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040 (SLU, 2014).

As Estações de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil são equipamentos públicos destinados à 

recepção e reciclagem dos resíduos de construção e demolição, produzidos por grandes geradores. Os resí-
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duos da construção civil produzidos por pequenos geradores são recebidos nas Unidades de Recebimento de 

Pequenos Volumes (URPV’s) e, se estiverem devidamente segregados, são transportados para as usinas de 

reciclagem (SLU, 2014).

O principal mérito do Programa de Correções Ambientais e Reciclagem de Entulho (PCARE) é o de ofe-

recer à sociedade o desafio de repensar seus valores e paradigmas, estimulando práticas menos consumistas 

que incentivem a proposta de uma nova sociedade que conviva em harmonia com a natureza, respeitando 

aos seus iguais (SINDUSCON-MG, 2014).

Atualmente, as estruturas componentes da infraestrutura que a prefeitura de Belo Horizonte possui, 

incluindo parcerias, para destinação de RCCV gerado na capital, estão listadas a seguir:

•	 32 Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes – URPV: Atendem, exclusivamente, os pequenos 

geradores de resíduos; 

•	 2 (duas) Estações de Reciclagem de Entulho - ERE, localizadas nas regiões da Pampulha e Noroeste: 

Recebem somente o resíduo de construção civil tipo Classe A (Resolução CONAMA 307/2002) de 

grandes geradores. A ERE da região Noroeste, em 2008, obteve a Licença de Operação (LO) do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM, com validade até 2018. Sua capacidade nominal 

é de 80 t/hora, enquanto a ERE Pampulha tem capacidade de 30 t/hora;

•	 1 (uma) unidade mista - ATT e Aterro de Inertes - CTR Maquiné: Constitui-se em um empreendimento 

privado, localizado no município de Santa Luzia. Possui contrato firmado, datado de 2012, com a 

SLU, sendo responsável pelo recebimento dos resíduos provenientes das URPV e dos retirados em 

locais de deposição clandestina de Belo Horizonte e, também, pela sua destinação final.

REAPROVEITAMENTO DE RESÍDuOS DA CONSTRuÇÃO CIVIl

As Estações de Reciclagem de Entulho têm como objetivo transformar os resíduos da construção civil 

em agregados reciclados, que podem substituir a brita e a areia em elementos da construção civil que não 

possuam função estrutural ou em casos cuja relevância seja mínima. Elas estão instaladas em terrenos pú-

blicos, com área mínima de 6 mil m2, que devem ser cercados e dotados de pontos de aspersão de água, de 

forma a reduzir o excesso de poeira, conforme mostra a figura 1 .

Figura 1: Estação de reciclagem de entulho da BR-040.

Fonte: Os autores, 2017.

Para evitar a poluição sonora, as calhas dos equipamentos britadores são revestidas de borracha, 

tendo as pás-carregadeiras dispositivos silenciadores. Essas unidades recebem os resíduos transportados por 

caminhões e empresas de caçambas desde que apresentem, no máximo, 10% de outros materiais, tais como 

papel, plástico, metal, etc., com a ausência de solo, matéria orgânica, gesso e amianto (SLU, 2014).
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Fonte: Os autores, 2017.

ETAPAS DO PROCESSO DE RECIClAGEM DO ENTulHO

As etapas do processo de reciclagem dos resíduos da construção em uma Estação de Reciclagem, se 

processa na seguinte sequência:

•	 Recepção:  O material é examinado e vistoriado na portaria, com o objetivo de averiguar sua 

composição e o grau de contaminação, conforme apresentado na figura 2:

Figura 2: Recepção dos resíduos de construção civil.

•	 O material sendo aceito, passa para a fase de classificação, sendo caracterizado e separado para 
aplicações específicas, conforme abaixo:

- Classe A – peças ou resíduos de peças fabricadas com concreto (lajes, pilares, blocos, pavimenta-
ção), argamassas, fibrocimento, pedras ornamentais, sem a presença de impurezas. Serão destinadas à pre-
paração de argamassa e concreto não estruturais, cuja utilização é adequada a fabricação de bloquetes para 
calçamento, blocos de vedação, guias para meio-fio, entre outros;

- Classe B – resíduos predominantemente cerâmicos (tijolos, telhas, azulejos etc.). Sua destinação será 
na composição das bases e à sub-bases de pavimentação de vias, drenos e camadas drenantes (SLU, 2014).

Com relação à parcela rejeitada pela inspeção, a mesma é destinada ao aterro sanitário de Macaúbas, 
em Sabará - MG (SLU, 2014).

•	 Seleção: Essa etapa se aplica aos materiais recicláveis são separados manualmente dos rejeitos - 
de acordo com a figura 3. Cerca de 90% de todo o material recolhido é utilizados em obras públicas 

e 10% vendidos para empresas privadas.

Figura 3: Seleção manual dos rejeitos.

Fonte: Os autores, 2017.

•	 Operação de britagem: Nesta etapa, mostrada na figura 4, os resíduos são transportados pela 

pá-carregadeira até o alimentador vibratório do britador de impacto e, por gravidade, para a 
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Fonte: Os autores, 2017.

Fonte: SLU, 2014.

calha simples e ao transportador de correia. Após a britagem, ocorre a eliminação de pequenas 

partículas metálicas ferruginosas pela ação de um eletroímã, conduzido pelo transportador de 

correia, sobre o material reciclado.

Figura 4: Operação de britagem de resíduos

•	 Estocagem em pilhas: De acordo com a figura 5, o material reciclado é transportado por uma 

correia transportadora e depositado em pilhas.

Figura 5: Estocagem em pilhas do agregado reciclado

•	 Expedição: É o procedimento que distribui e dispõe o material reciclado (utilizando a pá 

carregadeira) nos veículos que efetuam o transporte até o local de destinação final. (SLU, 2014).

uNIDADES DE RECEBIMENTO DE PEQuENOS VOluMES

As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV’s) são equipamentos públicos destinados a 

receber materiais como entulho, resíduos de poda e terra, até o limite diário de 1m2 por viagem, assim como 

pneus, colchões e móveis velhos. Criado em 1995, o programa oferece à população a possibilidade de entre-

gar esses materiais gratuitamente ou contratar um carroceiro para buscá-los, conforme mostra a figura 6. As 

URPV’s não recebem lixo doméstico e de sacolão, resíduos industriais ou de serviços de saúde nem animais 

mortos (SINDUSCON-MG, 2014).
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O material recebido nas URPV’s é separado em caçambas e recolhido regularmente pela prefeitura. 

Após a triagem, parte dos rejeitos vai para o aterro sanitário e outra parcela para uma das duas Estações de 

Reciclagem de Entulho (ERE), onde os resíduos são transformados em agregado reciclado, podendo ser nova-

mente introduzido como material inerte na cadeia da construção civil (SLU, 2014).

Figura 6: Resíduos de construção civil sendo entregue por carroceiros nas URPV’s.

Fonte: SLU, 2014.

Dentre os materiais recebidos nas unidades de recebimento de pequenos volumes, podemos citar 

o entulho (tijolo, telha, concreto, azulejo etc.); a terra limpa; podas; pneus (2 por gerador/dia); madeiras e 

objetos volumosos (móveis, por exemplo). Existem, entretanto, determinadas restrições, tais como: restos de 

alimentos; lixo doméstico; animais mortos; resíduos líquidos e pastosos (óleo, lama, ácidos, graxas etc.); resí-

duos de estabelecimentos de saúde e farmácias; resíduos de pequenas fábricas; carcaças e partes de veículos; 

eletrodomésticos e resíduos tóxicos em geral.

ANálISE DE RESulTADOS E CONCluSÃO

Após avaliação dos dados coletados, foi possível observar alguns pontos no processo de reciclagem 

de entulho passíveis de melhorias, apresentados juntamente com as devidas soluções,a seguir:

•	 Equipamentos inadequados ao tamanho e quantidade da demanda, não sendo possível receber 

grande quantidade de resíduos de construção civil de maior porte para que seja evitada a quebra 

do mesmo. A solução proposta seria a instalação de equipamentos apropriados para cada caso 

e que consigam atender a demanda da estação de reciclagem, visando, dessa forma, retorno em 

curto prazo do investimento, haja vista o aumento da demanda.

•	 Nas unidades de recebimento de pequenos volumes, os resíduos de construção que são recebidos, 

são separados dos rejeitos e em tese esses resíduos deveriam ser levados para as estações de 

reciclagem de entulho, para que os mesmos fossem processados para virarem um agregado 

reciclado. Porém, os resíduos de construção são separados dos rejeitos e encaminhados para o 

aterro sanitário. A solução proposta seria a implantação de fiscalização frequente do poder público 

e, até mesmo, da população, para que falhas como essa não estejam presentes no processo.

•	 Observou-se que o processo de reciclagem de resíduos da construção e demolição, compreendendo 

desde a recepção dos resíduos até a expedição dos agregados reciclados, gera muita poeira e, para 

que isso seja amenizado, tem que existir aspersão de água em todo o processo, sendo essa água 
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potável. A solução proposta seria a implantação de dispositivos de reciclagem de água, tanto de 

chuva como dos lagos existentes no terreno onde a estação de reciclagem está implantada. Dessa 

forma, a água potável não seria mais utilizada no processo, incrementando a sua sustentabilidade.

CONSIDERAÇõES FINAIS

Com base nos estudos realizados, identificou-se que a reciclagem de resíduos da construção civil, 

além de representar redução do custo e diminuição de doenças para o município, produz uma cadeia de 

benefícios de relevante importância. Estende o tempo de vida útil dos aterros, preserva os recursos naturais, 

transforma uma fonte de despesa em fonte de receita e impede a contaminação de novas áreas de depósitos 

clandestinos, gerando economia em relação ao preço dos agregados convencionais, e sua reutilização dispen-

sa a extração de matéria prima da natureza.

Sendo assim, a orientação e a educação de todos que executam atividades ligadas à geração e desti-

nação de resíduos da construção, deve ser motivo de intenso processo que sensibilize e alcance a participação 

maciça de toda a população, evitando que o processo de reciclagem dos resíduos de construção venha ter falhas.

Cabe salientar que a reciclagem de resíduos na construção civil deve ser prioridade nos canteiros de 

obra, se estabelecendo como forma de reduzir os impactos ambientais gerados pelos materiais descartados. 

Pelo fato do resíduo da construção civil possuir valor agregado muito pequeno, tendo em vista subs-

tituir a brita e areia que são produtos de custo relativamente baixo, muitos gestores do setor não observam 

vantagem financeira na reciclagem dos RCCD.

Ressalta-se, entretanto, que a importância de adotar essa prática se baseia na sustentabilidade. Atu-

almente, existem vários selos de sustentabilidade, conhecidos como selos ecológicos, que certificam produtos 

e serviços que levam em conta a preservação do meio ambiente. Dessa forma, vislumbra-se mais a frente, 

fazendo com que o retorno financeiro se baseie em reconhecimento de mercado, pois tão logo a empresa 

obtenha esses selos obterá vantagem competitiva no mercado.

REFERêNCIAS

BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 2. ed. atual e am-

pliada. São Paulo: Saraiva, 2007.

 BITAR E ORTEGA. Sistema de Gerenciamento Ambiental – SGA. Disponível em: <http://www.rc.unesp.br/igce/

aplicada/ead/estudos_ambientais/ea26.html>. Acesso em: 21 de abril de 2017.

CARNEIRO,F. P. Diagnóstico e ações da atual situação de resíduos de construção e demolição na cidade de 

Recife. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da Paraíba. C. T. Engenharia Urbana. João Pessoa, 2005.

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência- 2 Ed.- São Paulo- SP: Atlas, 1987.

LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE – LRQA. ISO 14001 - Sistemas de Gestão Ambiental. Disponível em: 

<http://www.lrqa.com.br/Certificacao/ISO-14001-meio-ambiente/>. Acesso em: 23 de maio de 2017.



139

MACHADO, About Gleysson B. Definição de Resíduos da Construção Civil no Brasil. Disponível em:< http://www.

portalresiduossolidos.com/definicao-de-residuos-da-construcao-civil-no-brasil/>. Acesso em: 12 de março de 

2017.

Ministério do meio ambiente. Definição de Resíduos da Construção Civil no Brasil. Disponível em: <http://sinir.

gov.br/web/guest/residuos-da-construcao-civil>. Acesso em: 18 de março de 2017.

REIS, Luis Filipe Sanches de Souza Dias. QUEIROZ, Sandra Mara Pereira. Gestão Ambiental Empresarial Em Pe-

quenas e Médias Empresas. 1. ed. São Paulo: Qualitymark, 2004. 

ROJAS, J.W.J.de et AL., Avaliação Ambiental para Verificação de Impactos Causados pela Construção de Edifica-

ção com Paredes em Basalto no Município de Feliz – RS. Passo Fundo, 2008.

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21ª edição, São Paulo: Editora Cortez, 2000.

Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais. Alternativas para a destinação de resí-

duos da construção civil. 3. ed. Belo Horizonte- SINDUSCON-MG, 2014.

SOUZA, et. al., Diagnóstico e combate à geração de resíduos na produção de obras de construção de edifícios: 

uma abordagem progressiva. 4 ed. São Paulo: Ambiente Construído, 2004.

Superintendência de Limpeza Urbana- SLU. Estações de Reciclagem. Disponível em:< www.pbh.gov.br/slu/ >. 

Acesso em: 2 de junho de 2017. 

VALLE, Cyro Eyer. Qualidade Ambiental: O Desafio de ser Competitivo Protegendo o Meio Ambiente. 1. ed. São 

Paulo: Abimaq Sindimaq, 1995.

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011.



Faculdade Asa de Brumadinho - Ano XIV - Número 27 - 2017

A capa deste número faz menção aos 500 anos da Reforma Protestante, 

movimento reformista cristão culminado no início do século XVI por Marti-

nho Lutero.   

Mais do que 500 anos de rompimento da unidade cristã no Ocidente e o 

início da liberdade convencional, o processo reformista iniciado por Marti-

nho Lutero na região do Sacro Império Romano Germânico, atual região da 

Alemanha, retratado na obra Life of Martin Luther and the heroes of the 
Reformation, 1874, simbolizou, nas palavras do Professor Danilo Marcon-

des, “a valorização da consciência individual, como dotada de autonomia 

e de uma autoridade que toma o lugar da Igreja e da tradição, por ser mais 

autêntica” (MARCONDES, 2001, p. 148). Tal variável, que se apresenta 

expressa no trecho do discurso do Reformador diante da Dieta de Worms, 

em 1521, pode ser considerada fundante para a futura discussão da liber-

dade de expressão e de pensamento, que culmina com o espírito de diver-

sidade de ideias, marcante em nosso tempo.

A ASA-Palavra, como revista acadêmica, é fruto desse processo de longa 

duração e partilha desse espírito, propiciando ao leitor percebê-lo em suas 

páginas ao apresentar artigos de áreas e temas diversos, fomentando, 

assim, o debate entre pares, autores e leitores.   


