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Apresentação
Elaborada no contexto celebrativo do final da Segunda Guerra Mundial, da criação da
ONU, da publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da criação do
Estado de Israel, Guerra e Paz, de Candido Portinari, se apresenta como um discurso
em favor da Paz, demonstrando o quanto ela torna produtivo o ser humano no seu
fazer cotidiano, possibilitando a edificação de relações humanas mais fraternas.
Passados setenta anos da divulgação da importante Declaração, a letra de Minha
Alma, do grupo “O Rappa”, denuncia que essa fraternidade e o acesso a direitos
básicos não se estabeleceram plenamente. Vivemos vários conflitos, tensõe sociais
e culturais ao redor do globo, tendo como um de seus palcos a região em que se
encontra Israel. Apesar de não encontrar o melhor clima para sua criação, a produção
científica e tecnológica resiste, tendo como um de seus destaques o Estado Judaico.
É com esse espírito que a ASA-Palavra, como revista acadêmica, partilha com seus
leitores trabalhos que lhes permitirão refletir quanto aos setenta anos do Estado
de Israel, a realidade do acesso aos direitos presentes na ilustre Declaração e a
importância da paz para o desenvolvimento de conhecimentos que permitam o
avanço econômico e social.

Boas leitura e boas reflexões.

Huener Silva Gonçalves
Sofia Martins Moreira Lopes

Epígrafe
A Minha Alma – O Rappa (1999)
A minha alma tá armada
E apontada para a cara
Do sossego
Pois paz sem voz
Paz sem voz
Não é paz é medo
As vezes eu falo com a vida
As vezes é ela quem diz
Qual a paz que eu não quero
Conservar para tentar ser feliz
As grades do condomínio
São para trazer proteção
Mas também trazem a dúvida
Se é você que está nessa prisão
Me abrace e me dê um beijo
Faça um filho comigo
Mas não me deixe sentar
Na poltrona no dia de domingo, domingo
Procurando novas drogas
De aluguel nesse vídeo
Coagido é pela paz
Que eu não quero
Seguir admitindo
É pela paz que eu não quero, seguir
Admitindo
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SEÇÃO 1
EXiSTEnCiAliSMO
inDEpEnDÊnCiA
REGiMEnTO inTERnO DE TRiBUnAiS
linGUAGEM JURÍDiCA - liBERAliSMO

1948-2018: Setenta Anos da Declaração de
Independência do Estado de Israel
Rafael Tallarico*
Carla Pessanha Loque**

Resumo: O Estado de Israel demonstra para a sociedade internacional que é possível a existência de uma
democracia no Oriente Médio. Um país moderno, com padrões de segurança e índice de desenvolvimento
humano em níveis iguais ou superiores aos europeus1, com uma constituição e unidade nacional baseada nos
costumes, na língua e na religião. Um exemplo a ser seguido pelas demais potências soberanas. Ao longo de
milênios, o povo judeu contribui para o acervo material e espiritual da humanidade, nas artes, na cultura, nas
ciências exatas e principalmente na religião, qual, seja, o judaísmo, da qual nasceu o cristianismo, que se faz
presente, como fé e cultura, no Ocidente.
Palavras- chave: Nação, independência, soberania, cultura e religião
A capacidade de suportar provações e dificuldades, ao longo da História, sempre foi uma característica
do povo judeu. Mas isso, sempre, para ao fim viver em paz na Terra Prometida, na região da Palestina, Israel.
Deus ordenou que Abrão saísse da sua terra natal, Ur dos Caldeus2, pra que se tornasse “o pai de uma
grande nação”. Ele obedeceu e a promessa foi cumprida. Seu nome passou a ser Abraão3, por ordem de Deus.
O autor é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É mestre em Direito e Justiça e é doutorando em Direito
Constitucional Estratégico pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. É professor de Direito Internacional Público,
Direito Econômico, Hermenêutica e Argumentação, Filosofia do Direito e Sociologia Jurídica das Faculdades Asa de Brumadinho/MG e de
Sabará/MG. É Estagiário de Docência na disciplina “Do Congresso de Viena à Desordem Global na Obra Ordem Mundial de Henry Kissinger”

*

A autora é bacharel em Direito pela Faculdade Miltom Campos. É especialista em Ciências Penais pelo Instituto de Altos Estudos de
Ciências Criminais Siracusa (Itália). É mestre em Direito Penal Internacional pela Faculdade de Granada (Espanha). É funcionária da Organização das Naçoes Unidas (ONU) e consultora em trabalhos na Comissão Europeia.

**

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano 2018 – Nações Unidas - http://hdr.undp.org/en/2018-update e http://hdr.undp.org/en/
countries/profiles/ISR e Relatório de Competitividade Global 2017-2018 do Fórum Econômico Mundial, http://www3.weforum.org/docs/
GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf pagina xi

1

- “A terra de que saíram Terá e Abrão para ir a Harã, Gn 11. 28,31; 15.7; NE 9.7. A identificação, mais geralmente aceita, é que Ur era
a atual Tell El- Muqayyar no rio Eufrates. Escavações recentes , das suas ruínas, forneceram muitas informações sobre a marcha da
civilização desde o início. A cultura de Ur antecipava a do Egito, da Assíria, da Fenícia e a da Grécia. Ver mapa 1, E-3” (BOYER, Orlando.
Pequena Enciclopédia Bíblica. Miami Flórida USA: Editora Vida. 1978, pg. 626)

2

- “Pai duma multidão. Patriarca, descendente de sem. É um dos maiores vultos da Bíblia e um nome célebre em todo o Oriente. Dele
descendem o povo judeu e, por Ismael, os árabes. Progenitor dos hebreus, Js 24.2; Is51.2; Mt 1.1;3.9; Gl 3. 7-9;etc. Nasceu em Ur dos Caldeus; filho de Terá; casou- se com Sarai, Gn 11. 27-31. Chamado por Deus (at 7. 2-4), mudou-se para Harã, Gn 11.31. Depois da morte de
seu pai, saiu de Harã com Ló, Gn 12.4,5;Hb 11.8. Edificou um altar em Siquem, onde o Senhor lhe prometeu que essa terra seria dos seus
descendentes Gn 12.6,7. Armou uma tenda e edificou um altar entre Betel e aí,, nas faldas dos dois famosos montes Ebal e Gerazim, Gn
12.8. Havendo fome em Canaã, desceu ao Egito, Gn 12.10. Era muito rico em gado, em prata, em ouro, em servos e em servas, Gn 12.16;
13.2,6; 24.35. Levou 318 homens nascidos em sua casa, para libertar Ló, Gn 14. 1-17. Melquizedeque recebeu seu dízimo e o abençoou, Gn
14,18-20; Hb 7. 1-7. Deus prometeu-lhe um filho , quando “ a Sara havia cessado o costume das mulheres”, Gn 15;18.11. O pacto de Deus
de lhe dar toda a terra “desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates “, Gn 15. 7-21; Nee 9.7,8. Era pai de Ismael , Gn 16. A tentativa
dos homens não modifica o plano de Deus; não o filho da escrava, mas o da livre; não o filho da carne, mas o da promessa, Gl 4. 21-31.
Deus mudou seu nome em Abraão, Gn 17.5. Recebeu o pacto da circuncisão, Gn 17.9-14. Hospedou três anjos, Gn 18.1-16. Intercedeu por
Sodoma, Gn 18. 23-32; 19-29. Quando tinha 100 anos de idade, nasceu seu filho prometido, Isaque, Gn 21.5. Ofereceu Isaque em holocausto, Gn 22 (Sacrifícios humanos eram comuns entre as nações pagãs circunvizinhas.) Na morte de sara, com 127 anos de idade, comprou
Macpela para sepultá-la, Gn 23. Mandou um servo à sua terra e á sua parentela , buscar uma esposa para Isaque, Gn 24. Casou com
Quetura e lhe nasceram seis filhos que se tornaram os pais das tribos nômades que habitam o território ao sul da palestina, Gn 25, 1,2.
Com a idade de 175 anos “foi congregado ao seu povo” e sepultado ao lado de sara, na cova de Macpela, Gn 25,7-9. Seus progenitores
serviam outros deuses (Js 24.2), mas ele foi chamado : o amigo de Deus , 2 Cr20.7, is 41.8. Tg 2.23; o fiel Abraão, Gl 3.9, o pai de todos

3
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De Abraão nasceram filhos, netos, e uma quase infinita descendência.
Os hebreus, da Antiga Israel, foram os descendentes de Abraão, pela linhagem de Isaque.
Isaque4 foi pai de Esaú e Jacó. Os hebreus vieram da extirpe de Jacó5, que teve doze filhos homens,
e deles vieram as Doze Tribos de Israel.
No período de Jacó houve uma grande fome, e ele desceu para o Egito,com toda sua família. José,
filho de Jacó, era governador do Egito, estando logo abaixo do Faraó.
Com o falecimento de José, assumiu o poder no Egito um faraó que não conheceu a José. O referido
governante fez dos hebreus seus escravos, como descrito nas Sagradas Escrituras, no livro de Êxodos.
Os hebreus ficaram quatrocentos anos cativos no Egito, até que Deus levantou o libertador, Moisés6,
da Tribo de Levi.
nós, Rm 4.16. Menciona-se a sua fé; Gn 15.6; Jo 8.39; Rm 4.3; Gl 3.6; Hb 11.8-10; Tg 2.23.” (BOYER, Orlando. Pequena Enciclopédia Bíblica.
Miami Flórida USA: Editora Vida. 1978, pgs. 14-15)
“hb, Riso: Patriarca , filho de Abraão e de sara. Filho da promessa, Gn 18. 1-15. Seu nascimento , Gn 21. 1-7. Nasceu quando Abraão
tinha 100 anos e sara 90, Gn 17.17; 21.5. Tanto Abraão como Sara riram-se quando lhes foi anunciado o seu nascimento, Gn 17.17; 18.12;
21.6. Deus ordenou a seu pai que lhe oferecesse em holocausto, Gn 22. Seu pai mandou seu servo buscar uma mulher para ele, dentro
de sua parentela, Gn 24. Casou-se com ela, rebeca, com quarenta anos de idade, Gn. 25.20. Nasceram-lhe gêmeos, Esaú e Jacó, Gn 25.24.
habitou em gerar, Gn 26.6. Isaque e o rei dos filisteus, Abimeleque, Gn 26.7-33. Abençoou a Jacó, Gn 27. 27; 28.1. Filhos da promessa, como
Isaque, Gl 4.28. Habitando em tendas, com Isaque e Jacó, Hb 11.9. pela fé Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, Hb 11.20.” ((BOYER, Orlando.
Pequena Enciclopédia Bíblica. Miami Flórida USA: Editora Vida. 1978, pg. 336)

4

“hb. Suplantador. 1. O pai do marido de Maria, Mt1.15.\\2. Patriarca, filho de Isaque e rebeca, Gn 25.56. Comprou de Esaú o direito de
primogenitura, Gn 25.33. Enganou a Isaque para receber a benção, Gn 27.23. Tinha de fugir para escapar da ira de Esaú, Gn 27.41-44.
Sua visão da escada, Gn 28.12. Encontra-se com Raquel, Gn 29.10. Casou-se com Lia e Raquel, Gn 29.21-30. Fugiu de Labão, Gn 31. Anjos
encontraram-se com ele, Gn 32.1. Lutou com um anjo em Peniel, Gn 32.24-32. Reconciliou-se com Esaú, Gn 33. Abençoado por Deus em
Betel, Gn 35. Deus deu-lhe o nome de Israel, Gn 35.10. Seu grande amor para com José, Gn 37.3. desceu ao Egito, Gn 46. Abençoou todos
os seus filhos, Gn 49. Morreu e foi sepultado em Canaã, Gn 50.13\\ Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, Ml 1.2; Rm 9.13. Com Abraão,
Isaque e Jacó, no reino, Mt 8.11. A fonte de Jacó, Jo 4.6. És maior do que o nosso pai Jacó? Jô 4.12. Pela fé Jacó , quando estava para
morrer, HB 11.21\\3. A palavra Jacó , significando mos israelitas: Is 10.2; 14.1; Jr 10.16.” ((BOYER, Orlando. Pequena Enciclopédia Bíblica.
Miami Flórida USA: Editora Vida. 1978, pg. 341)

5

“hb. Tirado. Libertador, estadista, historiador, poeta, moralista e legislador hebreu- o maior vulto do Antigo Testamento. Deus o usou
para forma, de uma raça de escravos egípcios, e sob as maiores dificuldades, uma nação agressiva e poderosa que completamente
alterou o curso da humanidade.

6

A história de Moisés ocupa os livros de êxodo, Levítico, Números e deuteronômio- a sétima parte da Bíblia. Ele merece a fama de ter
sido um dos maiores homens de todas as épocas. Da tribo de Levi, Ex 2.1. filho de Anrão e Joquebede., Nm 26.59. Os pais, pela fé, não
temem o decreto do rei, ocultando seu filho, Hb 11.23. Salvo das águas do Nilo e criado como filho da filha de faraó, Êx 2.10. educado
em toda a ciência dos egípcios, At 7.22. pela fé, quando homem feito, rejeita a glória do Egito, recusando ser chamado filho da filha de
Faraó, Hb 11.24, Hb 11.24. Mata um opressor egípcio, Êx 2.12. pela fé abandona o Egito, fugindo para a terra de Midiã, At 7.30. Peregrina
40 anos em Midiã, At 7.30. Nasceram-lhe Gérson e Eliezer, Êx 2.22; 18.3,4. Deus lhe aparece no meio da Sarça Ardente, Êx 3. A circuncisão
de Gérson, Êx 4.25. Se encontra com Arão e os anciãos, Êx4. 27-31. Entrevista com faraó Êx 5.1. Pela fé celebra a páscoa, Hb 11.28; Êx
11.28; Êx 12. Israel parte dom Egito, Êx13.17. Pela fé atravessam em terra seca , o mar Vermelho, Êx 14; Hb 11.29. seu cântico de triunfo,
Êx 15. Murmuram contra ele em Mara , ex 15.24; em Sim, ex 16.2; em Refidim, Êx 17.2. A água da rocha Êx 17.1; Nm 20.8. traz cordonizes,
Êx16.13; Nm 11.31.Traz maná, ex 16.14, Nm 11.6. fala com Deus no monte Sinai, ex 19.3; 34.2. Volta com as tábuas da lei, ex 31.18. Ora
prostrado por 40 dias e 40 noites, Êx 32.11; Dt 9.25. Apesar de se criar em um foco de idolatria e cercado em toda a vida de adoração a
ídolos, edifica a nação de Israel na rocha firme e a ensina fazer culto ao único Deus, Jeová.Queima a fogo o bezerro de ouro, e o reduz a
pó, que espalha sobre a água e obriga o povo a bebê-lo. Êx32.20. Resplandece-lhe o rosto, Êx 34.29. Instruído para construir o Tabernáculo,
Êx 25.9. Fala com Deus na tenda, Êx 40.17. Envia espias, Nm 13. Coré , Datã e Abirão rebelam-se contra ele, Nm 16. Deus não o permite
entrar em Canaã, Nm 20.12. Levanta a serpente de bronze, Nm 21.9. Contempla a terra da Promissão do cume de Pisga, Dt. 34.1. Nomeia
Josué como seu sucessor, Nm 27.22. Passou 40 anos no deserto, At 7.30. E passou outros 40 anos na frente de Israel no deserto, morrendo
com 120 anos de idade, Dt 34.7. A sua morte e sepultamento, Dt 34.5. Sua mansidão, Nm 12.3. sua grandeza, Dt 34.10. O povo estima-o
ao lado de Cristo, Jô 5.46. Um profeta semelhante a Cristo, At 3.22. Ao lado de Cristo na fidelidade na casa de Deus, Hb 3.2. aparece na
transfiguração de Cristo, Mt 17.3.
(...)
Sua família: os pais , da tribo de Levi, infundiram , indelevelmente, nos três filhos, o amor ao único e verdadeiro Deus. Miriã, não somente
tomou a frente em salvar seu irmãozinho do Nilo (Êx 2), como ela o auxiliava depois em servir ao povo de Deus. Arão, irmão mais velho
, tornou-se seu ajudante principal. Os três faleceram no mesmo ano: Miriã com cerca de 130 anos de idade; Arão com 123 e Moisés com
120 anos...” (BOYER, Orlando. Pequena Enciclopédia Bíblica. Miami Flórida USA: Editora Vida. 1978, pg. 426-427)
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Moisés foi salvo por sua mãe de uma ordem do faraó de extermínio das crianças, e colocado no rio
Nilo, e foi encontrado em um cesto pela princesa, filha do faraó.
Os primeiros quarenta anos da vida de Moisés, ele viveu na Corte Egípicia, como filho da filha de
faraó. Aos quarenta anos fugiu do Egito, por matar um egípcio que castigava um hebreu. Viveu os próximos
quarenta anos na terra de Midiã, onde se casou e foi pastor de ovelhas.
Deus apareceu na sarça Ardente para Moisés, e ordenou que ele retornasse ao Egito e libertasse o
povo hebreu7 da servidão do faraó.Moisés tinha na época do comando Divino para a libertação a idade de
oitenta anos.
Moisés retorna ao Egito e depois das dez pragas lançadas sobre o povo egípcio, os hebreus são libertos. Ocorre a travessia do Mar Vermelho, em seco, quando as águas se abriram.
Moisés foi o instrumento de Deus para que o povo de Israel recebesse os Dez Mandamentos, gravados nas Tábuas da Lei.
O povo hebreu ficou com Moisés 40 anos no deserto, até chegar à Terra Prometida. Josué e Calebe são
os únicos hebreus que saíram do Egito e chegaram na Terra Prometida vivos.
Josué foi ungido por Moisés e encarregado de entrar com o povo na Terra Prometida.
O povo de Israel8 passa a ser governado por Juízes, como Sansão, Débora e Samuel.
Pedem a Samuel um rei, como os outros povos e Deus manda Samuel ordenar Saul como rei.
Após a morte de Saul, Davi9 assume o governo de Israel. Foi um momento esplendoroso da história
do povo hebreu, de paz e prosperidade. As Doze tribos de Israel são estabelecidas como um reino.
Davi foi chamado “o homem segundo o coração de Deus.”
Davi compôs a maioria dos Salmos, entre eles o 104:
“ O nome pelo qual as nações designavam os filhos de Israel. O próprio nome deriva-se, provavelmente, deÉber, isto é, “homem vindo do outro lado.”
“Abrão o hebreu” (Gn 14.13), assim porque atravessou o rio, vindo da outra banda, o que aconteceu quando emigrou da Mesopotâmia. Ver Js 24.2

7

Há distinção entre Hebreu, israelita e judeu. Os israelitas eram apenas uma parte do grupo maior, chamado hebreus,descendentes
de Éber, Gn 10.24. O nome Israel usa – se para enfatizar o aspecto religioso do povo. Os judeus eram os habitantes de Judá.
Os judeus que falavam aramaico são chamados hebreus para distingui-los dos que falavam grego. Estes são designados como helenitas.,
At 6.1. “Hebreu de hebreus”, inteiramente judeu, Fp 3.5. Ver 2 Co 11.22” ...” (BOYER, Orlando. Pequena Enciclopédia Bíblica. Miami Flórida
USA: Editora Vida. 1978, pg. 307)
“hb. Que luta com Deus....\\5. O país atual, compreendendo a maior parte da Palestina. O reino antigo, a Palestina , compreendia as
terras ocupadas pelo povo hebraico; estabelecido cerca de 1025 A.C; dividido cerca de 933 A.C no reino do sul, a Judeia e o reino do norte,
Israel. Era, antes da primeira Guerra Mundial, uma parte do império Otomano; de 1923 a 1948 um mandato britânico; desde 1948, até
hoje, uma república. Jerusalém é sua capital; Telavive e Jafa, duas das cidades principais...” ...” (BOYER, Orlando. Pequena Enciclopédia
Bíblica. Miami Flórida USA: Editora Vida. 1978, pg. 337)

8

“Hb. Amado. O segundo e o mais ilustre dos reis de Israel, conhecido como o homem segundo o coração de Deus., At 13.22. O caçula dos oito filhos de Jessé, o belemita, 1 Sm 16.1,10,11,13. Não se menciona o nome de sua mãe. Sua genealogia , Rt 4.18-22; I Cr2, Mt
1. Ungido por Samuel em Belékm, 1 Sam 16.23...(...)

9

...A raiz e a geração de Davi, AP 22.16” ...” (BOYER, Orlando. Pequena Enciclopédia Bíblica. Miami Flórida USA: Editora Vida. 1978, pg. 182)
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“1

Bendize, ó minha alma, ao SENHOR! SENHOR Deus meu, tu és magnificentíssimo; estás vestido de

glória e de majestade.
2

Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina.

3

Põe nas águas as vigas das suas câmaras; faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento.

4

Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador.

5

Lançou os fundamentos da terra; ela não vacilará em tempo algum.

6

Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido; 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 ao lugar que para elas fundaste.

9

Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra.

10

Tu, que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes.

11

Dão de beber a todo o animal do campo; os jumentos monteses matam a sua sede.

12

Junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos.

13

Ele rega os montes desde as suas câmaras; a terra farta-se do fruto das suas obras.

14

Faz crescer a erva para o gado, e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão,

15

E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece

o coração do homem.
16

As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou,

17

Onde as aves se aninham; quanto à cegonha, a sua casa é nas faias.

18

Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos.

19

Designou a lua para as estações; o sol conhece o seu ocaso.

20

Ordenas a escuridão, e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva.

21

Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento.

22

Nasce o sol e logo se acolhem, e se deitam nos seus covis.

23

Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho, até à tarde.

24

Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria; cheia está a terra

das tuas riquezas.
25

Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes.

26

Ali andam os navios; e o leviatã que formaste para nele folgar.

27

Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno.

28

Dando-lho tu, eles o recolhem; abres a tua mão, e se enchem de bens.

29

Escondes o teu rosto, e ficam perturbados; se lhes tiras o fôlego, morrem, e voltam para o seu pó.

30

Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra.

31

A glória do Senhor durará para sempre; o Senhor se alegrará nas suas obras.

32

Olhando ele para a terra, ela treme; tocando nos montes, logo fumegam.

33

Cantarei ao Senhor enquanto eu viver; cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu tiver existência.

34

A minha meditação acerca dele será suave; eu me alegrarei no Senhor.

35

Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.

Louvai ao Senhor.”
14

Jesus veio da genealogia de Davi, ou seja, descendente de casa real judaica.
Após Davi, reinou o seu filho Salomão10, que foi o rei mais culto que passou pela terra.
Salomão edificou o Templo11.
Com Davi e Salomão o reino de Israel atingiu grandes extensões, as maiores até os dias atuais.
Após o reinado de Salomão Israel entra em séculos de alternância de bons reis e mais reais, como
está narra as Escrituras Sagradas.
Os judeus são levados cativos para a Babilônia, por Nabucodonosor, na época dos profetas Daniel e
Jeremias, quando Joaquim era rei de Israel. O Templo é destruído.
Com o retorno do cativeiro da Babilônia, é construído o segundo Templo, também conhecido como
“O Templo de Zorobabel.” Ele foi construído no local do Primeiro Templo, pelos decretos de Ciro12 e Dario13.
O segundo Templo, ou Templo de Zorobabel permaneceu durante 500 anos.
Herodes, rei na época dos romanos, reedificou o Templo.
Em 70.D.C os judeus foram expulsos da Terra de Israel, e o Templo destruído pelos exércitos do general Tito. Os tesouros do Templo foram levados para Roma.
Os judeus, após a Diáspora14, estabeleceram-se na hoje conhecida Europa.
Na Europa, os judeus desenvolveram as artes, as ciências e o sistema bancário.
Na época da Inquisição, os judeus não podiam exercer a maior parte das profissões. Com o aquecimento das práticas mercantis, impulsionadas depois pelas Grandes Navegações e a Descoberta do Novo
Mundo, os judeus criaram os bancos. Inicialmente, partindo das relações cambiárias e depois dos depósitos
que geravam recibos e dos quais adveio o papel moeda, utilizado até os dias atuais.

10
“hb. Pacífico(I Cr 22.9): O terceiro rei de Israel. Sua história narrada em 1 Rs 1 a 11; 2 Cr1 a 9. Filho de Davi e Bate Seba, 2 Sm 12.24.
Nasce em Jerusalém e Deus lhe chama Jedidias, hb. Amado de Jeová, 2 Sm 12.25. Davi aponta-o para ser rei, 1 Rs 2:12. Casa com uma
filha de Faraó, 1 Rs 3.1. Pede recebe de Deus sabedoria, 1 Rs 3.9... Reinou 40 anos, 1 Rs 11.42. Sua morte e sepultamento, 1 Rs 11.43; 2
Cr9.31. Escreveu dois Salmos: 72 e127. Autor de três livros da Bíblia: Provérbios, 1.1. Eclesiastes, 1.1.Cantares, 1.1. Cristo refere-se à sua
glória;Mt 6.29; à sua fama, Mt 12.42” ...” (BOYER, Orlando. Pequena Enciclopédia Bíblica. Miami Flórida USA: Editora Vida. 1978, pg. 559)
11
Edifício público destinado ao culto religioso...Mas a palavra templo, nas Escrituras, quase sempre se refere ao Templo de Jerusalém.
Não há edifício do mundo antigo, que tem mais interesse para o povo de Deus, do que o Templo...O Templo em Jerusalém era o símbolo
da presença de Deus entre o povo, o ponto de aproximação de uma nação a Deus.Contudo, com todo este simbolismo, não se adorava
a Deus por qualquer forma visível ou material. O Templo era a sede religiosa, a capital, sua influência permeando e unificando a nação
inteira...” ...” (BOYER, Orlando. Pequena Enciclopédia Bíblica. Miami Flórida USA: Editora Vida. 1978, pg. 601)
12
“Filho de Cambises I e fundador do Império Persa. Venceu Creso de Lídia, tomou Babilônia e ficou senhor de toda Ásia Ocidental.
Respeitava a religião dos vencidos e, em lugar de procurar fundir numa única nação todas as raças heterogêneas que tinha subjugado,
só lhes pedia obediência e tributo...” ...” (BOYER, Orlando. Pequena Enciclopédia Bíblica. Miami Flórida USA: Editora Vida. 1978, pg. 144)
13
“ Nome de três ou quatro reis do Antigo Testamento: 1) Dario o medo, Dn 5.31; 6.1; 11.1. Filho de Assuero, Dn 9.1. 2) Dario, o rei da
Pérsia, depois de Ciro, Ed 4.5; Ag 1.1; Zc 1.1. 3) Um persa, talvez Dario II, Ne 12.22 ...” (BOYER, Orlando. Pequena Enciclopédia Bíblica.
Miami Flórida USA: Editora Vida. 1978, pg. 181)
14
Evento histórico que representou a expulsão do povo judeu da Palestina, o que culminou com a temporária perda do território de Israel,
que veio a estabelecer-se novamente naquela parte do mundo no ano de 1948, após votação na Assembleia Geral das Nações Unidas e
a Declaração de Independência.

15

Os judeus, na Europa, sofreram perseguições, por séculos, principalmente da Inquisição Espanhola.
Mas nunca perderam a unidade de povo em razão da identidade religiosa. A “Torá” sempre foi o guia espiritual e dos costumes do povo judeu.
Quando do período pós Diáspora na Europa, os judeus chegaram a ocupar altos cargos políticos em
impérios daquele continente, a exemplo do ministro Disraeli, na época do reinado da rainha Vitória, pelos
idos do século XIX.
No final do século XIX surge na Europa o Movimento Sionista, de retorno dos judeus para a Palestina,
a Terra Santa.
O primeiro grande movimento de imigração judaica para a Palestina, conhecido como Aliyah, começou
em meados de 1881, em consequência das perseguições as quais os judeus foram submetidos na Europa e
as ideias de Moses Hess15.
Após séculos de perseguição, pela Inquisição, pelos “progroms” os judeus passam a ansiar pelo lar
natal, pela Terra Prometida a Abraão e seus descendentes e conquistada por Josué.
Os judeus compraram terras das autoridades otomanas e dos proprietários de terras árabes, criando
assim os primeiros assentamentos agrícolas. Segundo alguns historiadores, esse foi o marco para as primeiras
tensões entre árabes e judeus que passaram a ser registradas.
Theodor Herzl16, fundador do sionismo político moderno e considerado o pai do Estado judeu,dirigiu
a segunda onda do movimento sionista, ou seja, o segundo Aliyá (1904-1914),quando cerca de 40.000 judeus
emigraram para a Palestina. Em 1909, um grupo de judeus russos que chegaram após a revolução de 1905
criaram a Degania, o primeiro kibutz.
Após a I Guerra Mundial e durante a partição do Império Otomano, a Liga das Nações aprovou o Mandato britânico da Palestina, com a intenção de criar um “lar nacional para o povo judeu”17por meio da Declaração de Balfour.1819 Fomentando assim, o Terceiro Aliyá (1919-1923) e a Quarto Aliyá(1924-1929), movimentos
sionistas da imigração judaica.
Entre 1916 e 1929, ocorreram vários ataques de árabes contra as comunidades judaicas e
cristãs,residentes e peregrinos na Terra Santa. Sendo os ataques mais notórios em Safed e em Hebron (1920
e 1929). Insta salientar que os árabes perseguiram os cristãos antes de 1919, devido a venda de terras de
propriedade da comunidade crista aos compradores judeus. Em 1920 resposta aos ataques árabes foi fundado
o Haganá, uma organização de defesa judaica paramilitar20.
15
Moses Hessfoium socialista sionista que defendia a redenção do território. considerada como a pátria hebraica. Era um filósofo alemão
de origem judaica, um precursor do que mais tarde ficou conhecido como sionismo e sionismo socialista. Suas obras mais importantes
são Roma e Jerusalém (1862), História Sagrada da Humanidade (1837) e Triarquia Europeia (1841).

Theodor Herzl Theodor Herzl era um jornalista austro-húngaro e escritor de origem judaica, fundador do sionismo político moderno.
Theodor Herzl, considerado o pai do Estado judeu.
16

17
O Mandato da Palestina, original em inglês. The Avalon Project, Universidade de Yale. 24 de julho de 1922http://avalon.law.yale.
edu/20th_century/palmanda.asp
18
Em 1917, o ministro das Relações Exteriores britânico, Arthur James Balfour, divulgou uma declaração promovendo a ideia de estabelecer uma pátria na Palestina para o povo judeu (a chamada Declaração Balfour). Em 1920, a Palestina foi adjudicada ao Reino Unido para
sua administração como Mandato da Liga das Nações.
19

https://www.bbc.com/portuguese/geral-41842505

Haganah era uma organização de defesa judaica paramilitar criado em 1920, durante a época do Mandato Britânico da Palestina. Seus
membros eram eles próprios membros de kibbutzim e moshavim, que criou a organização como um resultado dos pogroms realizadas pela
população árabe de Jerusalém como o pogrom em 1920. motins Jaffa de 1921, distúrbios árabes de 1929 envolvendo o massacre de Hebron
e Safed Slaughter e ataques durante a revolta árabe entre 1936 e 1939, entre os quais o abate de Tiberíades, ajudou a fortalecer o Haganah.
20

16

Com avanço do nazismo em 1933 deu-se origem ao Quinto Aliyá. Os judeus da Palestina, que em 1882
representaram 8% da população, que cresceu para 16,9% em 1931, passou a representar 28,1% em 1936.21
Os judeus passaram pelo sofrimento do Holocausto na II Guerra Mundial, de 1939 a 1945, na qual os
nazistas exterminaram quase 6 milhões22dos 9 milhões de judeus que habitavam a Europa.
Não havia outro local para os judeus retornarem e fixarem-se definitivamente onde se localizava a
Antiga Israel, onde encontrava-se então a Palestina.
A Assembleia Geral da ONU, após o fim da II Guerra Mundial, votou pelo pela criação e estabelecimento do Estado de Israel na Palestina.
O atual Estado de Israel identifica suas raízes na antiga Terra de Israel, um conceito central para o
judaísmo por mais de 3000 anos. Os judeus, após séculos de afastamento de seu território, retornaram à Terra
Prometida.
Em 1947, as NaçõesUnidas aprovaram a divisão da Palestinaem dois Estados, umjudeu e outro árabe.23
Em 14 de maio de 1948 é declarada a Independência do Estado de Israel por David Begurion, seu primeiro líder.
As nações árabes, recusaram-se a aceitar o plano da ONU, imediatamente, lançaram-se em ataques
contra Israel. que deu origem à guerra árabe-israelense de 1948.
Israel, desde a sua criação, sempre teve o apoio e o auxílio dos Estados Unidos da América do Norte.
Israel sempre venceu todas as batalhas contra os árabes, em que pese o número inferior de seus
soldados.

Guerras e conflitos israelenses
Nome e período
Guerra Árabe Israelense (1948-49)24

1

21

Guerra da Independência para Israel e considerada a Catástrofe para os árabes-palestinos. Declarada pelos estados árabes, que haviam rejeitado a resolução 181 da ONU, ou seja, o Plano da ONU de Partição da Palestina, e
que haviam igualmente rejeitado a Independência do Estado de Israel por David Begurion, seu primeiro líder. Os
beligerantes contra Israel foram os países da Liga Árabe(Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano25)

Demographicsof Israel: Jewish& Non-JewishPopulationof Israel/Palestine (1517 - 2014) jewishvirtuallibrary.org

Lucy Dawidwicz menciona que 5,9 milhões de judeus foram executados, Dawidowicz, Lucy. The War Againstt he Jews, Bantam, 1986.p.
403 . Donald Niewyk e Francis Nicosia relatam o assassinato em massa de mais de cinco milhões de judeus europeus The Columbia Guide
to the Holocaust .
22

23
Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU, 1947. Texto original em inglês. https://web.archive.org/web/20061029150108/http://www.
yale.edu/lawweb/avalon/un/res181.htm
24
Considerada pelos Israelenses a Guerra da Independência (em hebraico:  )תואמצעהתמחלמou Guerra da Liberação ( )רורחשהתמחלמe
considerada pelos palestinos al-Nakba (a catástrofe).
25
Segundo o historiador Benny Morris, o Líbano havia decidido não entrar na guerra e porém participou na batalha de al-Malikiya
em 5-6 de junho de 1948. Morris, Benny (2008), 1948: The FirstArab-Israeli War, Yale University Press, New Haven, página 260.
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Operações de Represália (1951–56)

2

Foram ataques realizados pelas Forças de Defesa de Israel nos anos 50 e 60 em resposta a frequentes ataques
de Fedayin26 durante os quais militantes árabes armados infiltraram em Israel através da Síria, do Egito e da
Jordânia para realizar ataques a civis e soldados israelenses. O objetivo dessas operações era criar dissuasão
e evitar futuros ataques. Dois outros fatores por trás dos ataques foram restaurar a moral pública e treinar
unidades do recém-formado exército israelense.
Neste caso, o beligerantes contra Israel foram o Protetorado Toda-Palestina27 e a Fedayin palestinos28, apoiados
pelos governos do Egito, da Síria e da Jordânia29.
Guerra do Sinai ou Crise de Suez (1956)

3

Foi uma crise política que iniciou-se em 29 de outubro de 1956. Com o apoio da França e Reino Unido, Israel
que utilizavao Canal de Suez para ter acesso ao comércio oriental, declarou guerra ao Egito, pois o governo
egipciano havia nacionalizado o canal de Suez.
Guerra dos Seis Dias (1947)

4

Foi um conflito que ocorreu entre 5 e 10 de junho de 1967, foi um resposta árabe à fundação do Estado de Israel
e a tradução bélica das crescentes tensões na região entre árabes e israelenses. O países árabes beligerantes
contra Israel foram os seguintes: - Síria, Egito, Jordânia e Iraque apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia
e Sudão.
Guerra de Desgaste (1967–70)

5

Foi uma guerra entre Israel e Egito de 1967 a 1970, após a Guerra dos Seis Dias de 1967 e teve como marco a
falta de esforços diplomáticos para solucionar definitivamente a questão árabe-israelense. O governo egípcio
investiu militarmente contra o Estado de Israel com fins de estender seu território. O que não ocorreu, porque
com o cessar-fogo de 1970 as fronteiras permaneceram idênticas de quando a guerra iniciou.
Guerra de YomKipur (1973)30

6

Foi um conflito bélico ocorrido de 6 de outubro a 26 de outubro de 1973, no dia do feriado judaico YonKippur.
O conflito teve início com um ataque conjunto inesperado do Egito e da Síria contra Israel que cruzaram as
linhas de cessar-fogo no Sinai e nas colinas do Golã, regiões que haviam sido conquistadas por Israel em 1967
durante a Guerra dos Seis Dias.
Considerado um dos priores ataques contra Israel.
Graças ao apoio dos Estados Unidos da América à Israel, e após três semanas de luta, as tropas árabes foram
obrigadas a retroceder, e as fronteiras iniciais foram reconfiguradas.
Operação Litani (1978)
Foi uma operação militar de Israel no sul do Líbano, com vistas à destruir as bases da Organização de Libertação
da Palestina no país (OLP). Em pouco dias de ofensiva, milhares de civis libaneses morreram. Os membros da
OLP dirigiram-se ao norte do rio Litaniem busca de refúgio e para contra-atacar o norte de Israel.

7

26

Face aos protestos do governo do Líbano, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou a resolução 425
exigindo uma retirada imediata do exército israelense. O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou
igualmente a resolução 426 que tinha como escopo a criação da Força Interina das Nações Unidas no Líbano
(Finul) e a desmobilização o exército de Israel do sul do Líbano. A Finul não logrou êxito em retirar as tropas
israelenses.

Guerrilheiros de orientação nacionalista entre o povo palestino, considerados terroristas pelo governo de Israel.

Foi um estado cliente de vida curta com reconhecimento limitado (1948-1959), correspondendo à área da moderna Faixa de Gaza, que
foi estabelecida numa área capturada pelo Reino do Egito durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948 e autorizada a concorrer como um
protetorado.
27

28

Guerrilheiros de orientação nacionalista entre o povo palestino, considerados terroristas pelo governo de Israel.

29

David Tal (2001). The 1956 War: Collusion and Rivalry in the Middle East. Psychology Press. p. 4.

30

Simon Dustan, The Yom Kippur War: The Arab-IsraeliWar of 1973, p.8,9 -11
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Primeira Guerra do Líbano (1982–85)

8

A Guerra do Líbano de 1982, começou em 6 de junho de 1982, quando as Forças de Defesa de Israel invadiram
o sul do Líbano, devido à repetidos ataques da Organização de Libertação da Palestina (OLP) que operavam
no sul do Líbano, com o apoio da Síria desde o término da Operação Litiani. Uma das razoes da nova ofensiva
do governo de Israel foram o não respeito ao cessar-fogo de 1981, bem como os inúmeros ataques terroristas
contra o povo judeu principalmente da parte da OLP, e pelo fato de que os ataques terroristas contra israelenses
e judeus na Europa não estão incluídos no acordo de cessar-fogo de 1981.
Devido a intervenção da ONU, um novo cessar-fogo foi decretado em 1985.
Conflito no sul do Líbano (1985–2000)31

9

Em 1985, após a saída da OLP e das forças internacionais de manutenção da paz, militantes islâmicos começaram a lançar ataques de guerrilha contra as forças israelenses. Entre os novos movimentos contra Israel na
região, destaca-se a origem do Hezbola. As forças israelenses combateram todos os movimentos terroristas instalados no sul do Líbano. As forças israelenses ocuparam a região por 15 anos e retiraram-se em maio de 2000.
Primeira Intifada (1987-93)

10

Foi um movimento espontâneo que culminou em 9 de dezembro de 1987, no campo de refugiados de Jabaliyah,
no extremo norte da Faixa de Gaza, com a população civil palestina atirando paus e pedras contra os militares
israelenses. O movimento deixou centenas de mortos e somente teve fim com a assinatura dos Acordos de Oslo
em 199332.
Segunda Intifada (2000-05)

11

Foi série de ataques, muitos deles coordenados por organizações terroristas, tais como Hezbollah, Fatah e
Amas, contra o povo israelense. O movimento que teve início em 2000 e terminou em 2005 deixou centenas
de mortos em ambos os lados.
O marco final deste conflito ocorreu com a conferência de paz de Sharm el-Sheikh com a declaração de cessar-fogo do chefe do movimento palestino Mahmoud Abbas’s33, realizada a 5 de fevereiro de 2005.
Segunda Guerra do Líbano (2006)

12

Iniciou-se no dia 12 de julho de 2006, foi um conflito entre Israel contra o grupo terrorista Hezbollah e uma
parte do exército libanês. Ocorreu no norte de Israel e no sul do Líbano.
Operação Chumbo Fundido (2008–09)

13

Foi uma grande ofensiva militar das Forças de Defesa de Israel, realizada na Faixa de Gaza, partir do dia 27 de
dezembro de 2008. Para os árabes esta operação é lembrada como Massacre de Gaza pelo fato de Israel não
ter respeitado o cessar fogo.
O beligerantes contra Israel foram as seguintes organizações terroristas: Hamas, Jihad Islâmica da Palestina,
Brigadas dos Mártires de Al Aqsa, Comitês de Resistência Popular, Frente Popular para a Libertação da Palestina
Operação Pilar Defensivo (2012)

14

Foi uma série de ataques iniciados por Israel na Faixa de Gaza contra o grupo Hamas. Em 21 de novembro de
201234, um cessar-fogo, mediado pelo Egito, foi oficialmente declarado pelo Hamas e por Israel.

No tocante a este conflito, insta salientar que após o término da Primeira Guerra do Líbano (1982-1985) http://news.bbc.co.uk/2/hi/
middle_east/7381364.stm ocorreu a retirada das tropas israelenses do território libanês em junho de 1985, sendo este o marco do término da Primeira Guerra do Líbano. Em 6 de agosto de 1985, houve um ataque as tropas de Israel, https://www.nytimes.com/1985/08/06/
world/2-israeli-soldiers-and-3-guerrillas-killed-in-south-lebanon-shootout.html o que desencadeou então uma ofensiva de Israel no Sul do
Líbano, e para fins cronológicos, em linha com algumas correntes de historiadores, consideram os autores que o início do ¨Conflito do Sul
do Líbano¨ ocorreu em 1985.
32
Os acordos de Oslo foram uma série de acordos na cidade de Oslo, na Noruega, entre o governo de Israel e o Presidente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat, mediados pelo o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. As partes
dos acordos se comprometiam a unir esforços para a realização da paz entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP),
representando o povo palestino. Estes acordos previam o término dos conflitos, a abertura das negociações sobre os territórios ocupados,
a retirada de Israel do sul do Líbano, bem como a questão do status de Jerusalém.
33
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4247327.stm
31

34

https://www.nytimes.com/2012/11/22/world/middleeast/israel-gaza-conflict.html?hp
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Conflito Israel- Gaza(2014)35

15

Foi uma operação militar lançada por Israel em 8 de julho de 2014 na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas.
Depois do sequestro e assassinato de três adolescentes israelenses por membros do Hamas, Israel conduziu
uma operação militar para prender líderes militantes, o Hamas disparou foguetes contra Israel e um conflito
de sete semanas estourou. Entre ataques aéreos e bombardeios terrestres israelenses, contra os ataques com
foguetes e os combates em terra dos palestinos resultaram na morte de milhares de pessoas, a grande maioria
deles habitantes de Gaza.

O Governo de Israel é o poder executivo do país e sua sede está localizada em Kiryat Há Memshala,
Jerusalém.
O chefe do governo é o primeiro-ministro de Israel. O cargo de Primeiro-ministro no Estado de Israel é
o mais alto do governo, apesar de que oficialmente o chefe de Estado seja o presidente. Insta salientar que,
o primeiro ministro não é eleito diretamente pelos cidadãos36.
O chefe do partido com mais assentos no parlamento, também conhecido como Knesset, e que mais tem
chance de construir um governo recebe do presidente o mandato para construir um governo. Quando o chefe
do maior partido consegue compor um governo que ganha confiança da maioria representativa da Knesset,
ele torna-se o primeiro ministro. É outorgado ao primeiro ministro o poder de escolher seu substituto, caso,
eventualmente, ele não esteja incapacitado de exercer seu cargo.
O atual primeiro ministro de Israel, eleito em 2009, é Benjamin Netanyahu, do partido Likud. Na atualidade, o
governo é composto por 30 ministros e seis vice-ministros dos partidos que fazem parte da coalizão na Knesset.
Chefes Governo e Chefes de Estado de Israel13

Chefes de Governo

Chefes de Estado

David Ben-Gurion (1948-53) · Moshe Sharett (1953-55) · David Ben-Gurion (1955-63) · Levi Eshkol
(1963-69) · Yigal Allon (governo interino-1969) · Golda Meir (1969-74) · Yitzhak Rabin (1974-77)· Menachem Begin (1977-83) · Yitzhak Shamir (1983-84)· Shimon Peres (1984-86) · Yitzhak Shamir (1986-92) ·
Yitzhak Rabin (1992-95) · Shimon Peres (1995-96) · Benjamin Netanyahu (1996-99)· Ehud Barak (19992001) · Ariel Sharon (2001-2006)14· Ehud Olmert (2006-2009)15 · Benjamin Netanyahu (2009-presente)
Chaim Weizmann (1948-52)· Yitzhak Ben-Zvi (1952- 63)· ZalmanShazar (1963 – 73)· EphraimKatzir
(1973- 78)· Yitzhak Navon (1978 – 83)· Chaim Herzog (1983 – 93)· Ezer Weizman (1993 – 2000). Moshe Katsav (2000 – 2007)· Shimon Peres (2007 – 2014)· ReuvenRivlin (2014 – Presente)

Israel, nos dias atuais, é uma república parlamentar. É a única democracia no Oriente Médio.
Em 2017, o presidente americano Donald Trump anunciou que transferiria a embaixada norte americana de Telavive para Jerusalém.
Em maio de 2018, nos setenta anos de Israel, os EUA transferiram a sua embaixada pra Jerusalém, o
que foi o reconhecimento, pelos EUA, de fato e de direito, de que a Capital de Israel é Jerusalém.
No mundo contemporâneo, Israel é um exemplo de democracia, governança, desenvolvimento,
tecnologia e respeito pela dignidade humana.
“ A figueira começou a dar seus figos...”
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https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Israel%E2%80%93Gaza_conflict#cite_note-32

Nas eleições de 1996 e de 1999 o primeiro ministro foi eleito pelo voto direto dos cidadãos. Este método, aparentemente, não foi
mais eficaz que sistema antigo, desta feita o sistema de eleição utilizado para escolher ao primeiro ministro voltou a ser o sistema
inicial, isto é, não mais pelo voto dos cidadãos.
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OS LIMITES DA LIBERDADE DE ESCOLHA PRESENTES NO
ART.5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 SOB A LUZ DO
EXISTENCIALISMO DE JEAN-PAUL SARTRE
Renata Gontijo Sant’Anna Silva Martins1

RESUMO: Tendo como escopo de estudo a pesquisa de Junia Oliveira de Bittencourt, versa esse artigo sobre a
relação existente entre a liberdade de escolha, o existencialismo de Jean-Paul Sartre e o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, de 1988 que trata dos direitos fundamentais do brasileiro nato, naturalizado e todas as
demais pessoas que residem em nosso País. Com o objetivo de fazer uma releitura da pesquisa de Bitencourt,
sobre os limites da liberdade de escolha no pensamento existencialista de Sartre, foram identificados e analisados 11 incisos no artigo 5 da Constituição de 88 que defendem a liberdade da manifestação do pensamento
e, automaticamente remetem à responsabilidade do sujeito no ato da escolha. Como conclusão, a defesa da
liberdade como parte da condição humana que consolida a existência do homem no mundo e impõe limites
ao seu agir social.
Palavras-chave: existencialismo; constituição federal; liberdade; escolhas

INTRODUÇÃO
Compreender o sentido da existência humana e como o ser humano consegue ser movido por esse
sentido são questões que, à guisa de algumas variantes, sempre despertaram o interesse das mais diversas
áreas do conhecimento (RIBEIRO, 2017). Neste contexto, a proposta deste artigo é analisar os limites da liberdade previstos no art.5º, da Constituição Federal de 1988, a partir da abordagem existencialista de Jean-Paul
Sartre sob a luz do Direito e da Filosofia.
Uma vez que a Constituição brasileira garante a todos o direito à liberdade (art.5º, da C.F), isto faz
com que a responsabilidade que pesa sobre o ser humano, de forma não expressa, exerça sobre ele uma força
psicológica que limita sua própria liberdade.
Presente em uma grande parte dos incisos do referido artigo, essa liberdade que impõe sanções e exige escolhas encontra no pensamento existencialista de Jean-Paul Sartre, uma fonte segura para interpretações
e considerações. Como ser livre é ser responsável, toda a existência humana está pautada nas consequências
que os nossos atos implicam no mundo das relações humanas e qualquer escolha individual terá, inevitavelmente, consequências em toda a humanidade.
Assim, a primeira parte deste artigo traz uma breve análise do Existencialismo e a concepção de
liberdade no pensamento de Jean-Paul Sartre; e a segunda, a análise de 11 incisos do art. 5º onde foram identificados limites à liberdade de escolha do homem, sob a luz do existencialismo de Sartre.
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O EXISTENCIALISMO E A QUESTÃO DA LIBERDADE EM SARTRE
Considerada uma das principais correntes da filosofia contemporânea, o existencialismo tem como
marca a análise da existência entendida como o modo de ser do próprio homem. Ao destacar o valor da
pessoa, da existência e da liberdade, o existencialismo acentua que o ser humano é aquilo que quiser ser.
(ABBAGNANO, 2007:402-406)
Um dos mais consagrados filósofos que viveu no século XX, o escritor francês Jean-Paul Sartre é autor
de uma série de reflexões sobre a existência humana onde aborda a consciência como uma forma de fazer
com que o ser se liberte e seja responsável pelas suas escolhas. Assim, no existencialismo de Sartre, repousa
sobre o homem a responsabilidade total não apenas pelo que ele é, mas também pelo que todos os outros
homens são. Já que sua existência envolve escolhas que se refletirão em toda a humanidade, agir de modo
responsável, é fundamental (SARTRE, 2013:26).
Ao identificar o homem com a sua liberdade, Sartre mostra que a escolha é possível entre uma série de
alternativas, mas o que não é possível é “não escolher” pois isto também é uma escolha (SARTRE, 2013:51). Desta
maneira, a livre escolha só é responsável na medida em que o sujeito se apropria apenas daquilo que lhe serve.
Definindo liberdade como uma condição intransponível do homem, e da qual não pode se esquivar,
uma das afirmações mais conhecidas de Sartre (1978) é a que diz que “o ser humano está condenado à liberdade”: como o homem foi lançado num mundo que não escolheu, a ele só resta a liberdade que lhe condena
e determina as escolhas, estas que, uma vez postas em ação, provocam mudanças no mundo que não podem
ser mais desfeitas, afinal, foram determinadas justamente para que o mundo se torne mais parecido com o
que o ele projetou, ao fazer tal escolha. (BITTENCOURT, 2014). Assim, cada pessoa tem, a cada momento, a
liberdade de escolher o que fará de sua vida, sem que haja um destino previamente concebido.
A liberdade, neste contexto, não é uma conquista humana, ela é, isto sim, a condição primordial da
existência humana pois que, diariamente, é preciso escolher as ações que se pretende praticar. É por possuir
a consciência de seus atos que, na filosofia existencialista de Sartre, o homem é livre para escolher o tipo de
homem que quer ser. Então, a essência da responsabilidade - da qual, também, ninguém pode fugir; no existencialismo sartreano está no fato do homem agir e afetar o mundo todo, por sua livre escolha. Para Sartre,
pela diversidade de valores e princípios, únicos e próprios, não há nada que obrigue o homem a agir desse ou
daquele modo, da mesma forma que não há princípios prontos que possam guiar a escolha humana, cabendo
ao próprio homem, em suas ações concretas, construir os valores que possam orientar suas escolhas, numa
decisão meramente pessoal (SILVA, 2013:94).
Portanto, partindo-se da ideia de que o homem faz escolhas não apenas para si, mas para toda humanidade, fato é que toda liberdade impõe responsabilidades decorrentes justamente dessas escolhas. Nesse
sentido, busca-se, através do existencialismo de Sartre, compreender a liberdade e a responsabilidade na
existência humana no ato das escolhas impostas pelo art. 5º da Constituição Federal de 1988.

OS LIMITES À LIBERDADE DE ESCOLHA HUMANA SOB A LUZ DO EXISTENCIALISMO DE SARTE
Reza o 5º artigo da Constituição Federal de 1988 que “todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade
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do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” e acrescenta 78 termos que, neste
estudo, serão analisados considerando os limites da liberdade nas escolhas humanas sob a luz do existencialismo de Sartre afinal, se “o homem é aquilo que faz de si mesmo”, ele se construirá a partir de suas próprias
escolhas (SARTRE, 1978:04).
Art. 5º, IV. “É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”
Como um animal social, todo ser humano está sujeito às pressões da sociedade, sejam estas favoráveis ou contrárias às suas ideias e manifestar seu pensando significa revelar à comunidade em que está
inserido, suas intenções e até mesmo sua personalidade. Acontece que o receio da reprovação por um ato ou
discurso contrário aos valores locais, faz com que este homem busque se esconder através de um anonimato
que não lhe é permitido.
Ao proibir o anonimato, criou o legislador uma barreira psicológica que funciona como um limitador
à liberdade de escolha do sujeito. Se quiser manifestar seu pensamento, tal e qual realmente é, terá que se
identificar e se responsabilizar pelas consequências advindas de opiniões contrárias que porventura apareçam. Se optar por não se identificar, por receio das consequências, não poderá se expressar. Na verdade, a
reponsabilidade sobre o que diz, cria no sujeito uma autocensura capaz de impedi-lo de se expressar livremente e, consequentemente, de colocar em prática a sua liberdade (BITTENCOURT, 2014)
Art. 5º, V. “É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem”
Para Sartre (2013) a existência do homem está terminantemente fadada a escolhas das quais ele
não só se construir como também terão reflexo no desenvolvimento da própria humanidade. Ao optar por
expressar livremente seu pensamento, o homem coloca-se na delicada situação de ser julgado com base em
valores locais que, pela legislação apontada, poderá submetê-lo às punições cabíveis, caso tenha extrapolado
os limites do aceitável, para aquela comunidade ou uma pessoa em especial. Por isso a necessidade expressa no inciso anterior, de se definir nominalmente, o autor da fala: a possibilidade de punir aquele que, de
maneira irresponsável, fez uso equivocado de sua liberdade de expressão e afetou o outro em sua essência
material, moral ou de imagem.
“A vontade de não se submeter às punições relativas ao abuso da liberdade de expressão e não
tendo como escapar-lhes, caso cometa tal abuso, faz com que o homem se autocensure no exercício de sua
liberdade de expressão” (BITTENCOURT, 2014:173)
Art. 5º, IX. “É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente da censura ou licença”
Assim como já discutido nos incisos anteriores, o homem tem o direito de livremente se expressar,
seja através da comunicação quanto de outras atividades, como a intelectual, a artística ou a científica. O fato
de neste inciso o legislador apontar que tal fato independe de censura ou licença não lhe torna inimputável
frente a qualquer tipo de violação de direitos. Segundo Bittencourt o que está em foco aqui é a garantia dada
pelo legislador “para que o homem projete no mundo o que ele escolheu para a sua existência” e não exatamente a imposição de limites à sua liberdade de expressão, ou até mesmo as reponsabilidades pelos seus
atos (BITTENCOURT, 2014:174)
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Art. 5º, X. “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
No pensamento de Sartre (2013), o homem age e afeta o mundo, por sua livre escolha, cabendo a
ele próprio construir os valores que possam lhe orientar. Assim, ao preservar direitos fundamentais como sua
própria intimidade, vida privada, honra e imagem, está exercendo a liberdade de se manifestar quando e onde
bem entender; ou até mesmo, não se manifestar, se assim for de sua vontade.
Neste sentido, a violação desse direito, provocada por pessoa não autorizada para tal, “impede o
desenvolvimento intelectual e psicológico de um indivíduo” (BITTENCOURT, 2014:173) numa atitude que atinge
a ele, ao outro contra quem agiu e a humanidade como um todo, visto que toda atitude humana tem reflexo
no mundo todo. Então, o limite da liberdade daquele que escolheu violar direitos pessoais de outrem não
poderia ser outro senão a punição legal.
Art. 5º, XIII. “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer”.
Mais uma vez a liberdade aparece nos incisos do artigo 5 como uma possibilidade cercada de limites.
O homem é livre para escolher qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas está obrigado a escolher apenas
aqueles que cabem no seu perfil de qualificações, ficando, por causa disto mesmo, refém de punições e sanções que recaem sobre aqueles que exercem ilegalmente uma profissão que não lhes é de direito.
Assim, a responsabilidade pelas suas escolhas trará ou não consequências, na exata medida que o
homem utiliza de forma adequada, a liberdade.
Art. 5º, XIV. “É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional”.
Para Sartre, “cada pessoa é livre e única responsável pelas suas próprias ações e, enquanto projeto
em construção, o seu único juiz” (SARTRE, 1978:04). Assim, ao resguardar a fonte de uma informação, o homem está tomando para si a responsabilidade pelos efeitos do que trouxe à tona, uma vez que toda informação influencia na formação da personalidade das pessoas. E, mesmo que legalmente não lhe seja imputada a
responsabilidade pelas atitudes do outro, ele, como juiz de si mesmo, assim o será.
Não se configura, neste caso, uma exceção à proibição do anonimato previsto no inciso IV pois o que
ocorre aqui é apenas o sigilo da fonte pelo profissional que tem o direito, e algumas vezes até o dever, de
assim deixar o autor.
Art. 5º, XV. “É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa,
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”.
O homem, enquanto aquele que constrói a si mesmo possui a liberdade constitucional de ir e vir com
seus bens, porém, pelo existencialismo de Sartre, essa livre movimentação está também vinculada a escolhas
e limites que fazem dele responsável pela construção de si próprio e de todos uma vez que a unidade é a
expressão da totalidade (SARTRE, 1978:04).
“Quando o homem escolhe seguir as normas de uma determinada sociedade e praticar a justiça em
seus atos, está escolhendo por toda a humanidade” (BITTENCOURT, 2014:176)
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Art. 5º, XVI. “Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frutem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo
local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente”.
Art.5º, XVII. “É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar”.
Art. 5º, XVIII. “A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento”.
Discorre Bittencourt que a liberdade de “reunião pacífica, de associação para fins lícitos e criação de
associações” está intimamente ligada à liberdade do homem “escolher aonde ir, se reunir ou se associar”; e
isto faz desse homem” (BITTENCOURT, 2014: 176-177).
Para Sartre, quando o homem percebe que “ele não é apenas aquele que escolheu ser, mas um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, não consegue escapar ao sentimento
de sua total e profunda responsabilidade” (SARTRE, 1978:05).
Art. 5º, XXII. “É garantido o direito de propriedade”.
Art. 5º, XXIII. “A propriedade atenderá a sua função social”
O homem, segundo Sartre, nada mais é do que um projeto de si mesmo e “só existe na medida em
que se realiza” (SARTRE, 1978:11). Ao fazer esta afirmação, Sartre deixa explicito que uma das verdades da
humanidade é que todo ser humano quer possuir algo e se projeta tendo a posse do que sonha ter (BITTENCOURT, 2013:177). Porém, ao mesmo tempo que o ser humano é livre para adquirir propriedades, tem o limite
da posse pela responsabilidade de fazer com que essa atenda à sua função social, mesmo que este não seja
seu desejo primeiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto em que vivemos, compreender a liberdade e a responsabilidade da existência humana
frente às escolhas impostas pelo art. 5º da Constituição Federal de 1988, analisadas à luz do existencialismo
de Sartre, mostrou que a livre manifestação do pensamento humano está limitada às escolhas responsáveis
que o homem faz respeitando sua própria liberdade, a liberdade do outro e a projeção desta na humanidade.
Segundo pôde-se interpretar do pensamento existencialista de Sartre, a verdadeira e consciente escolha se dá através da liberdade com responsabilidade e, mesmo quando a opção é não querer expressar as
suas ideias, esta já é uma escolha que impõe ao homem escolher por toda a humanidade.
Como contribuição da relação entre o Existencialismo de Sartre e o art. 5º da Constituição Federal de
1988 para Direito pode-se apontar a certeza da necessidade de preservar-se a liberdade com a regulamentação
mínima possível das condutas interindividuais.
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O campo do direito em Pierre Bourdieu: os regimentos
internos de tribunais como expressão de batalhas
simbólicas
Dyllan Penhal Reis de Souza1
Huener Silva Gonçalves2

Resumo: Este trabalho constituiu-se a partir das análises teóricas sobre o campo jurídico do sociólogo Pierre
Bourdieu (1930-2002), tendo como objetivo a aplicação de seus conceitos na apreensão da prática jurídica
no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª. Instancia e Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. A partir dos
regimentos de seus regimentos, procurou-se verificar como se expressam os mecanismos que possibilitam
o acúmulo de capital jurídico e a formação do habitus nos tribunais escolhidos. Por fim, ainda sobre essas
fontes, traçou-se um quadro geral de sua lógica interna a partir de autores do Direito Administrativo nacional.
Palavras-chave: Pierre Bourdieu, Campo Jurídico, Regimentos internos de tribunais

1. Introdução
A cada dia que passa, novas interações midiáticas são criadas, transformando e integrando de forma
diferenciada a humanidade, reforçando a tese de que se vive numa realidade de trocas simbólicas nas relações estabelecidas no espaço social entre os indivíduos que o compõe. Incluso nesse espaço está o campo do
Direito, com suas relações e regras, no qual os indivíduos buscam ocupar lugar de destaque (BOURDIEU, 2003).
Tal constatação parece se comprovar quando observada a representação social construída em torno deste
campo em mídias como cinema, novelas, jornais entre outras. A partir dessas primeiras divagações, surge a
primeira questão sobre a justiça dos tribunais: será que realmente a prática forense estaria desvinculada de
valores estranhos ao Direito, como desejaria o positivismo de Hans Kelsen? O que torna o poder dos operadores jurídicos quase que sublime? Uma resposta pode ser dada quando se recorre à análise do sociólogo
francês Pierre Bourdieu. Ele considera o Direito enquanto um campo, regido por regras próprias que direciona
a atuação de seus agentes na luta por promoção particular e da profissão enquanto espaço social destinado
à justiça (BOURDIEU, 2003). Partindo disso, pode ser levantada outra questão: as regras que regem a relação
entre os operadores do direito em um tribunal podem dar a indícios das lutas e mecanismos de conquista de
capital jurídico? Elas formam o habitus que envolve esses operadores? Como? A análise de regimentos internos pode ser um importante instrumento para a construção de uma resposta para tais indagações.
Portanto, este trabalho tem como finalidade analisar como se organiza a luta pela conquista de capital jurídico e a consolidação de habitus dos juízes nos tribunais a partir dos regimentos internos. Para tanto,
foram selecionados os regimentos dos seguintes tribunais: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª. Instancia e Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. A análise dessas fontes focará como a hierarquia, representada pelas
1
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normas regimentais, configura rituais dentro dos tribunais, organizando a luta pelo capital jurídico, e colaboram na formação do habitus, que colabora para a consolidação da representação social do campo do Direito.
Serão abordadas as regras para acúmulo de capital jurídico nos regimentos para a escolha de novos
juízes, se há uma dimensão social que pode ser captada nas regras dos regimentos a partir da teoria de
Bourdieu, se os regimentos internos de tribunais devem ser considerados apenas em seus aspectos formais,
e como a relação entre dominantes e dominados aparecem nestes regimentos.

2. Juízes e tribunais na sociologia jurídica
Trabalhos como os de Saldanha (1999), Herkenhoff (1993), para o cenário brasileiro, e Treves (2004),
para o cenário europeu, tem atentado para a representação social em torno de juízes e tribunais, situando
seu caráter externo.
Em Sociologia do Direito, Nelson Saldanha (1999) situa sua análise na primeira vertente ao considerar
a proveniência e padrão social de advogados e juízes, os cargos forenses, entre eles os juízes, resultantes de
indivíduos de origem universitária e jovens, rejuvenescendo a profissão, que antes abrigava indivíduos mais
velhos. Além da relação estrita com a academia quanto a formação dos quadros de juízes, o autor realça o fato
de que muitos desses agentes, principalmente os juízes, descendem de famílias tradicionais. Por outro lado,
ele nota que o caráter liberal da profissão e a ampliação das vagas no ensino universitário tem possibilitado
a ascensão de indivíduos das classes mais baixas (SALDANHA, 1999)
Apesar da emergência de indivíduos mais jovens e dos setores populares das sociedades ocidentais,
os juízes e outros profissionais do direito mantem como característica a valorização da ordem, da moral e do
legalismo, típico de um conservadorismo de classe média (SALDANHA, 1999). Além desses apontamentos, o
autor observa que
no caso dos juízes de direito, a função equivale a um dado econômico fixo, que
são os vencimentos. Economicamente não atrai aos já ricos ou aos que tem perspectiva de “vencer” em larga escala, atrai, todavia, aos que preferem o certo ao
duvidoso. A limitação econômica do juiz, em relação aos advogados mais prósperos, compensa-se, porém, socialmente, pela permanência do status que ele
possui. (SALDANHA, 1999, p. 211).
Outro estudo sobre o papel do juiz na sociedade brasileira é o do jurista João Batista Herkenhoff
(1993). Fruto de uma dissertação de mestrado defendida na PUC do Rio de Janeiro na década de 1970, a
pesquisa tinha como objetivo compreender as representações criadas em torno da figura dos juízes em comunidades interioranas do Espírito Santo, descrever quem eram os juízes quanto a origens e valores, como
eles traduziam o direito nacional para a realidade apresentada no campo e, por fim, como, apesar de conservadores, poderiam ser agentes de progresso nos locais de atuação (HERKENHOFF, 1993). Utilizando questionários com questões abertas e fechadas, aplicados a uma amostragem de 39 juízes e 310 populares de 7
comarcas do Espírito Santo, sendo 6 interioranas comparadas a de Vitória, a pesquisa apresentava hipóteses
que caracterizavam o juiz como membro da classe média interiorana, autoridade máxima local, dominado pela
ideologia conservadora, mas progressista na região que atuava, e sendo distinguida sua atuação da Justiça
(HERKENHOFF, 1993, p. 50). Após analisar os questionários, o autor concluiu que apenas a hipótese de que
o juiz seria agente de mudança e progresso, apesar de sua tendência conservadora, não se sustentou, pois
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Comparando as opiniões dos juízes com as dos respondentes da capital, verificou-se que os juízes se mostraram mais progressistas ou liberais em três temas,
em seis temas houve mais reformismo ou espírito liberal entre os respondentes
da capital; em um tem as reações foram equivalentes (HERKENHOFF, 1993, p. 202).
Em relação aos estudos estrangeiros, destaca-se o comentário de Renato Treves que, ao analisar
estudos realizados sobre a carreira jurídica e o papel do juiz na Europa, chega a conclusões semelhantes aos
estudos citados para o cenário brasileiro: a profissão assiste a ascensão de indivíduos mais jovens, oriundos
de classe mais humildes por conta de estabilidade e salários fixos. Além disso, ideologicamente, nota-se,
assim como no Brasil, o alinhamento desse tipo de profissional a ideologias conservadoras.

3. Apontamentos para uma Teoria dos Regimentos no Direito Administrativo
Na ótica do direito administrativo predomina uma análise internalista da atuação dos juízes e tribunais.
Como objeto da pesquisa, optou-se por realçar os regimentos. Juristas como Hely Lopes Meirelles, Délcio Balestero Aleixo, José Emmanuel Burle Filho (2015), Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2005), Odete Medauar (2000) e José
Maria Pinheiro Madeira (2008) entre outros, classificam os regimentos internos como fontes desse tipo de direito,
e integrantes do poder normativo ou regulamentar, se caracterizando enquanto atos administrativos produzidos
pelos órgãos colegiados e corporações legislativas relacionados aos poderes Executivo, Legislativo e judiciário.
Entre as espécies de atos administrativos, José Maria Pinheiro Madeira (2008), Meirelles, Aleixo e Burle
Filho (2015) classifica os regimentos internos como atos gerais ou normativos. Na visão dos autores, essa espécie
de ato geralmente estabelece regras gerais e abstratas de conduta, não sendo leis em sentido formal, pois não
abrangem a toda sociedade. Portanto, são internos aos órgãos e corporações legislativas, sendo coercitivos e
limitadores da atuação de seus agentes quanto ao serviço ou atividade a ser desempenhada. Em suma,
os regimentos destinam-se a prover o funcionamento dos órgãos da Administração, atingindo unicamente as pessoas vinculadas à atividade regimental. E
sobejam razões para essa restrição, uma vez que o administrado não tem possibilidade de penetrar na intimidade da Administração, para conhecer as disposições
particulares de seus serviços e de seus agentes. Os cidadãos só são obrigados a
conhecer a lei, e por extensão, o decreto, que é lei em sentido material (MEIRELLES, ALEIXO, BURLE FILHO, 2015, p. 201).
Consoante os autores, o regimento é um ato que passa a ter validade a partir de resolução de Presidência ou Mesa, órgãos diretivos do colegiado das instituições públicas. Ele deve ser divulgado aos agentes
alcançados pelas suas regras, facultando a publicação ampla para a sociedade (MEIRELLES, ALEIXO, BURLE
FILHO, 2015). Entretanto, os autores aconselham a publicação ampla e ainda observam que os regimentos
para os publicistas “se destinam a disciplinar o funcionamento dos serviços públicos, acrescentando às leis
e regulamentos disposições de pormenor e de natureza principalmente prática” (MEIRELLES, ALEIXO, BURLE
FILHO, 2015, p. 201).
Outra jurista a dissertar sobre os regimentos enquanto ato administrativo é Odete Medauar. Em sua
classificação, Medauar (2000) enquadra os regimentos no critério da forma de expressão, que também abarcariam decretos, resoluções, deliberações, portarias, instruções, circulares, ordens de serviço, despachos,
31

comunicados, alvarás, certidões, editais e homologação. Assim como Meirelles, Aleixo e Burle filho (2015),
também analisa o regimento no contexto dos três poderes, porém apontando especificidades:
é ato administrativo que tem por finalidade disciplinar o funcionamento de órgãos colegiados, no âmbito do Poder Executivo. No âmbito do Poder Legislativo,
o regimento interno, cuja elaboração é da competência exclusiva deste Poder,
fixa as normas para a realização dos trabalhos legislativos, o funcionamento das
comissões e para as atividades administrativas em geral. No âmbito do Poder
Judiciário, o regimento interno dos tribunais, de sua competência exclusiva, fixa
as normas para o funcionamento de tais órgãos. Os tribunais de contas também
editam seus regulamentos (MEDAUAR, 2000, p. 143).
Apesar de sublinhar o caráter interno dos regimentos, enquanto disciplinador de rotinas de órgãos
colegiados, pormenorizando preceitos do número de participantes nas reuniões, principalmente, para a construção de decisões, a autora reforça o alcance externo dos mesmos ao notar a presença de procedimentos
necessários para a efetivação de recursos administrativos (MEDAUAR, 2000).
Já as notas de aula do professor de Direito Administrativo Eldir Coelho de Souza e Oliveira realçam a
importância de se considerar a desconcentração administrativa como um fator relevante na natureza dos regimentos produzidos pelos órgãos estatais coletivos e singulares. Em relação aos órgãos coletivos, o professor
nota que os regimentos tornam eficientes as decisões administrativas. Em decisões baseadas em escrutínio
do colegiado, todo o processo é padronizado no sentido de dizer para quais assuntos a votação deva ser simples ou absoluta, quem deve participar, e quem dará o voto de minerva em caso de empate (OLIVEIRA, 2011)3.
Por outro lado, Oliveira afirma que os regimentos, a despeito de serem um tipo de ato administrativo,
também abrigam atos administrativos, sendo, por isso, passíveis de ações de averiguar se atos contidos nos
mesmos atendem a constituição brasileira. E mais, “regimentos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do próprio Congresso Nacional (...) têm base
constitucional, e são atos normativos primários” (OLIVEIRA, 2011).

4. Os regimentos de tribunais como um território nas lutas do campo jurídico
Determinado a superar as visões analíticas, internalistas e externalistas do direito, Pierre Bourdieu
propõe uma visão estruturante desse campo. Em “A força do direito. Elementos para uma sociologia do campo jurídico”, o autor busca entender o campo jurídico a partir de conceitos como poder simbólico, campo e
habitus. O poder simbólico, como definia Bourdieu (2003, p. 8), é “o poder invisível o qual pode ser exercido
com cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”
O poder simbólico está presente em toda a sociedade, seja ele bom ou mal (sendo adquirido perante
a visão da sociedade), pode dizer que seria a influência que exerce, por quem ela seja, pelas suas atribuições
e pelo papel que ela exerça perante a sociedade. Esse conceito pode ser apropriado para entender a relação
entre indivíduos em suas relações sociais diárias na constelação de campos que formam o espaço social que
habitam. Aqui se faz necessário uma consideração metodológica da escolha deste conceito para a construção
OLIVEIRA, Eldir Coelho de Souza. Atos administrativos. Disponível em: http://notasdeaula.org/dir7/direito_administrativo1_12-04-11.html.
Acesso em 26 fev. 2016.
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deste trabalho: o poder simbólico é um conceito da sociologia, podendo ser discutido em todas as áreas, pois
se trata de uma dinâmica vivenciada no cotidiano das relações humanas. Especialmente se tratando dos juízes e seus poderosos capitais jurídicos, onde fica bastante evidente o forte poder simbólico que eles detêm.
Por exemplo, os juízes, quando estão e mesmo quando não estão exercendo sua função, são classificados de
tal maneira que seria uma diferenciação positiva das pessoas comuns, podendo eles serem grandes formadores de opinião e até mesmo, somente pelo fato de ser juiz, “passar” por cima da lei admitindo a equidade
(bom senso). Esse poder deve ser colocado em mãos imparciais e de morais favoráveis a população, por isso
o motivo de uma seleção rígida e bastante complexa quando o assunto é promover um novo juiz. Para Bourdieu, o campo jurídico se constitui enquanto
espaço social organizado no qual e pelo qual se opera a transmutação de um
conflito direto entre partes diretamente interessadas no debate juridicamente
regulado entre profissionais que atuam por procuração e que tem em comum o
conhecer da regra do jogo jurídico, quer dizer, as leis escritas e não escritas do
campo” (BOURDIEU, 2003, p. 229).
Em suma, é o local em que se disputa, o que o autor denomina, de capital jurídico, expresso externamente enquanto capital simbólico. E um desses territórios desse campo mais visados pela mídia e pela
sociedade são os tribunais.
Por isso, são os regimentos, documentos que regulam as relações humanas nos tribunais, estruturantes da distribuição do capital jurídico no campo do direito, formando disposições duráveis e expressão
dos campos pelos operadores do direito, o habitus. É evidente que, no corpo do regimento, existem regras de
funcionamento, de atribuição de funções, da composição e competência.
O capital jurídico é uma forma de capital simbólico, que é legitimada pela sociedade e pelo Estado,
instancias que legam poder simbólico aos campos. Assim, justifica-se a escolha deste tipo de documento para
se pensar as relações sociais, as lutas dentro do campo do direito, no que tange a um importante espaço de
distribuição do capital jurídico: os tribunais.

5. As regras do campo nos regimentos internos do Tribunal Regional do
Trabalho e no Tribunal de Justiça Militar
Para a aplicação de aspectos da teoria de Bourdieu sobre o campo jurídico, a análise terá como
amostragem os regimentos internos de dois tribunais em Minas Gerais: o Tribunal de Justiça Militar de Minas
Gerais (TJM) e o Tribunal Regional do Trabalho da 3° Região (TRT-3). A escolha desses regimentos se justifica
por permitir traçar um paralelo comparativo entre duas justiças materialmente distintas: uma civil e outra
militar. De antemão, é possível afirmar que elas possuem uma mesma característica: a diferenciação de seus
componentes por meio de regras, normas avaliativas e vestes perante o social. Assim, para a análise, foram
selecionados artigos dos regimentos que exemplificam a aplicação dos conceitos de capital jurídico, habitus
e poder simbólico. Por fim, os tribunais são considerados por essa abordagem bourdiana como arenas integrantes do campo do direito.

5.1 Tribunal de Justiça Militar
Em Minas Gerais, a Justiça Militar foi criada pela Lei n 226, de 9 de novembro de 1937 (Organiza a
Justiça Militar do Estado). Naquela época, compunha-se, apenas, de um Auditor e de Conselhos de Justiça, es-
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peciais ou permanentes. Na falta de um órgão próprio de segundo grau, a jurisdição era exercida pela Câmara
Criminal da Corte de Apelação, hoje, Tribunal de Justiça.
A Constituição Federal de 1988, no que se refere à Justiça Militar, dispõe sobre sua competência e
criação dos Tribunais de Justiça Militar, sendo que esses só existem atualmente em três Estados: Minas Gerais,
São Paulo e Rio Grande do Sul 4.
O regimento a ser analisado foi publicado em 25/10/2007 e atualizado por várias resoluções, sendo a
última, a de 158/2015. Inicialmente, nota-se que, de acordo com o artigo 2, o tribunal tem em sua composição
por um número de sete juízes,
dentre eles três Juízes Oficiais da ativa do mais alto posto da Polícia Militar, um
Juiz Oficial da ativa do mais alto posto do Corpo de Bombeiros Militar, e três Juízes
civis, sendo um da classe dos Juízes de Direito do Juízo Militar e dois representantes do quinto constitucional.(TJM, 2007, p. 6)
Em outros artigos do regimento, como o 24 e o 50, fica nítida que a natureza militar do tribunal perpassa
pela necessidade de Juízes Militares, estes bem especificados como o mais alto posto de cada corporação,
requisitar ao Comandante-Geral da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar indicação de Oficial da ativa do posto de Coronel, para substituir Juiz do
Tribunal, nas hipóteses previstas neste Regimento; (Art.24, IX, TJM, 2007, p. 12)
O Juiz do Tribunal por Juiz de Direito Titular do Juízo Militar ou por Coronel da
ativa da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, quando não for possível
compor o quórum mínimo de funcionamento do Tribunal Pleno ou aplicar a regra
do inciso anterior, nos casos de afastamento superior a trinta dias. (Art.50, V, TJM,
2007, p. 17)
Ainda no artigo 2 em seu parágrafo único pode ser notado que o provimento do cargo Juiz do Tribunal de
Justiça Militar será feito mediante forma preestabelecida na Constituição da República e na Constituição do Estado, observados o Estatuto da Magistratura Nacional, a Lei de Organização Judiciária do Estado e este Regimento.
Esse primeiro artigo já apresenta o polo dominante do tribunal. A credibilidade, o critério de escolha
desses integrantes, baseia-se no capital militar, no caso dos integrantes militares, com a patente de Coronel, que
é a maior nas corporações da Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, e jurídico, no caso dos civis. A escolha de
Coronéis deixa transparecer que se trata, na hierarquia, de um indivíduo que ao longo de sua carreia concentrou
capitais jurídico e militar apropriado para exercer essa função, o que fica ainda mais explícito no artigo 54,
Para todos os efeitos, a antiguidade do Magistrado será apurada, sucessivamente:
I. pela entrada em exercício;
II. pela posse;
III. pela promoção ou nomeação;
IV. pela data em que ocorreu a vaga provida pelo Magistrado;
V. pelo tempo de serviço na magistratura no Estado de Minas Gerais;
VI. pelo tempo de serviço público no Estado de Minas Gerais;
VII. pela idade (TJM, 2007, p. 18).
4
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Os requisitos de antiguidade expostos são variáveis, critérios que interferem na concentração e
apuração de capitais militar e jurídico ao longo do tempo, para assim, conquistar um posto dominante no interior do tribunal. Esses requisitos de antiguidade composição são importantes para a definição dos cinco órgãos
que integram o TJM, sendo eles: Tribunal Pleno, a Presidência, a vice-presidência, a Corregedoria e as Câmaras
(Art. 9, TJM, 2007).
Nesses órgãos há rituais que demarcam bem a importância da antiguidade na dinâmica de escolha daqueles que os presidem. O artigo 5°, descreve as eleições para Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor da
Justiça Militar, e estabelece também quem serão escolhidos em sessão especial do Tribunal Pleno, em escrutínio
secreto, dentre os seus Juízes efetivos, observando o limite de tempo de mandato estabelecido em dois anos,
sendo vedada a reeleição. Esse artigo coloca como requisito básico também que “para figurar entre os elegíveis
para a presidência do Tribunal de Justiça Militar, deverá o Juiz ter exercido o cargo de Vice-Presidente ou o de
Corregedor”. (art. 5º, §2, TJM, 2007, p.6).
O juiz candidato poderá ser eleito em primeiro escrutínio, mas apenas com a condição de obtenção dos
votos necessários, ou seja, a maioria simples dos membros do Tribunal presentes à sessão (Art. 5º, §3, TJM, 2007).
Contudo, se não for atingido a maioria simples dos votos somente irão concorrer ao segundo escrutínio os dois
juízes mais votados anteriormente. Com a ocorrência de empate será proclamado o juiz mais antigo, obedecendo
as regras de antiguidade do artigo 47 (Art. 5º, §4 TJM, 2007). Tal regra está presente em caso de impedimento,
conforme pode ser visto no artigo 9, que afirmar que o Tribunal Pleno é constituído por todos os juízes do tribunal,
tendo por seu comando o Presidente do tribunal, em sua falta o Vice-Presidente e no seu impedimento o juiz mais
antigo e assim sucessivamente (TJM, 2007, p.7).
Há também que se falar na demonstração do poder do capital militar e jurídico acumulado quando se
observa a colocação dos assentos de cada representante antes das aberturas das sessões, que se refere ao resultado dos processos eletivos já descritos. O artigo 35 deixa claro que existe uma definição própria para quem
sentará em lugares definidos e em seu §1 diz que o Presidente terá seu lugar privilegiado: “o Presidente da sessão
tem assento especial ao centro, tendo à sua direita o Procurador de Justiça e à sua esquerda o Secretário”. (art.
35, §1, TJM, 2007, p. 15)
Mas não é somente o Presidente a ter seu lugar previamente estabelecido no regimento interno. Também
no artigo 35, mas em seu §2, especifica os lugares de assento dos Juízes, junto a ordem a ser obedecida:
Os Juízes terão assento nas bancadas da direita e da esquerda do Presidente, sendo
que o Juiz mais antigo ocupará a primeira cadeira, na bancada à direita do Presidente; seu imediato, a primeira cadeira, na bancada à esquerda do Presidente e,
assim, sucessivamente, em ordem de antiguidade. (art. 35, § 2, TJM, 2007, p. 15).
Vale ressaltar, continuando no artigo 35, contudo em seu §3, que em sessões que conter o substituto de
Juiz, esse deverá tomar o assento destinado ao Juiz substituído, sendo chamado para se pronunciar sem alteração
da ordem de votação.
Outra demonstração de poder do presidente do TJM está expressa no artigo 36, parágrafo único, que
impõe a seguinte regra: “antes de entrar o Presidente no recinto, o Secretário e demais servidores deverão estar
em seus lugares, não podendo ausentar-se da sessão, sem autorização do Presidente” (TJM, 2007, p. 16). Como
um sacerdote, entrando em último lugar, o presidente pode ainda determinar o afastamento de algum membro
do tribunal na sessão em que esteja presidindo.
Além de expressar o poder de alguns operadores jurídicos, a ordem de assento dos membros determina a entrada dos sujeitos ao recinto, e é parte do habitus desses sujeitos, que reveste e fortalece o imagi35

nário em torno do tribunal no campo jurídico. Outra prática que caracteriza o habitus do TJM é a vestimenta
que devem usar, conforme pode ser notada em uma foto da última sessão do TJM, realizada no prédio da rua
Aimorés, em Belo Horizonte, em 2012:

Figura 1 - Uso de vestes especiais em sessão do TJM em 2012
Fonte: Pleno realiza a sua última sessão no prédio da Aimorés. Disponível em: http://
www.tjm.mg.gov.br/images/stories/fotos_noticias/dez12/ultima-reuniao-pleno-b.jpg.
Acesso em: 12 abr. 2016.

Conforme transparece a imagem, os magistrados militares e civis se diferenciam pelas vestimentas e
pela bancada que ocupam na sessão do tribunal. Tal dinâmica das vestimentas está descrita no artigo 37 do
regimento, que assim discorre:
Nas sessões, os Juízes militares deverão usar o uniforme correspondente; e os
Juízes civis, a toga.
Nas sessões administrativas é dispensado o uso de vestes talares e de uniforme,
bem como o tratamento de “excelência” entre os pares. (TJM, 2007, p. 16).
Por fim, o artigo indica que o tratamento de excelência entre os pares e ao TJM é a regra, e as sessões
administrativas são exceção, e isso transparece ainda mais no artigo 3: “ao Tribunal cabe o tratamento de
‘egrégio’; às Câmaras, o de ‘colenda’; e aos seus membros, o de ‘excelência’” (TJM, 2007, p. 06).

5.2. Tribunal Regional do Trabalho da 3 Região
O Conselho Regional do Trabalho foi instalado em Minas Gerais em 1/05/1941, com sessão solene
realizada na sede da Sociedade Mineira de Engenheiros, presidida pelo Delegado Regional do Trabalho João
Fleury Filho, contando com a presença de representantes do governador Benedito Valladares, do prefeito de
Belo Horizonte da época, Juscelino Kubitschek, entre outros ícones. O presidente do Conselho Delfim Moreira
Júnior, empossado na véspera, discursou da seguinte forma: “... o objetivo que nos anima é o de velar pelo
bem-estar coletivo, exercendo salutar profilaxia social ao garantirmos empregados e empregadores contra
abusos de parte a parte”5 Foram criadas três Juntas de Conciliação e Julgamento, duas em Belo Horizonte e
uma em Goiânia.
Em 1946, a Constituição vinculou a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário, transformando o Conselho
Regional em Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, sendo esta a única alteração significativa na estrutura
5

TRT3. Em busca da legislação trabalhista. Disponível em: http://www.trt3.jus.br/escola/memoria/historico.htm. Acesso em: 25 mar. 2016.
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do órgão que, em 1960, passou a ter sob sua jurisdição o recém-criado Distrito Federal. Essa situação se manteve até 1981, quando foi criada a 10ª Região, desmembrando da 3ª Região a jurisdição de Goiás e Brasília. As
duas Juntas de Conciliação e Julgamento criadas inicialmente em Belo Horizonte foram aumentadas para as
atuais 158 Varas do Trabalho.
O TRT/3° é composto por quarenta e nove Desembargadores do Trabalho (Art. 4). Em seu artigo 6
expõe a constituição dos cargos diretivos sendo destes o Presidente, o de 1 Vice-Presidente, o de 2 Vice-Presidente, o de Corregedor e o de Vice Corregedor. Para cada Desembargador haverá o limite de ser eleito
apenas para dois mandatos ou cargos de direção (TRT-3, 2006).
Assim como outros tribunais, o regimento do TRT dedica seu artigo 7° a orientar quanto ao uso de pronomes de tratamento quando se referir ao tribunal e aos operadores jurídicos que nele atuam. Nele também
se encontram orientações quanto aos trajes que devem ser utilizadas por seus membros:
Art. 7 O Tribunal tem o tratamento de Egrégio Tribunal e os seus membros, com a
designação de Desembargadores do Trabalho, o de Excelência.
Parágrafo único. Os Desembargadores, os membros do Ministério Público do Trabalho e os Advogados usarão vestes talares nas sessões, na forma e nos modelos
aprovados, facultando-se o uso nas Varas do Trabalho (TRT-3, 2006, p. 2-3)
Como no TJM, os pronomes de tratamento e as vestes talhares, para os civis, também colaboram para a
formação e expressão externa do habitus dos operadores jurídicos que atuam no Tribunal Regional do Trabalho
da Terceira Região. Um exemplo de seu uso nesse tribunal é a solenidade de posse das novas diretorias, como a
que empossou para o biênio 2016/2017, o desembargador Júlio Bernardo do Carmo como seu presidente:

Figura 2 - Uso de vestes talhares na posse da administração do TRT-3 2016-2017
Fonte: Nova administração do TRT 3ª região toma posse. Hoje em Dia. Disponível em: http://hojeemdia.
com.br/polopoly_fs/1.339859.1458462274!/image/image.jpg_gen/derivatives/landscape_300/image.
jpg. Acesso: 12 abr. 2016.

Como no TJM, a antiguidade é critério determinante na ocupação dos cargos superiores pelos magistrados, conforme pode ser visto no artigo 9:
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Art. 9 Determinar-se-á a antiguidade dos Magistrados, sucessivamente:
I - pela posse;
II - pela data da publicação do ato de nomeação ou de promoção;
III - pelo tempo de serviço na magistratura do trabalho na 3ª Região;
IV - pela classificação no concurso;
V - pelo tempo de serviço público;
VI - pela data de abertura da vaga; e
VII - pela idade (TRT-3, 2006, p. 3).
Casos de aplicação da antiguidade, determinada pelos critérios acima, são notados nos artigos 12,
que versa sobre a candidatura aos cargos mais antigos e o de presidente:
Art. 12. § 1 Aos cargos de direção somente concorrerão os Desembargadores mais
antigos do Tribunal [...]
§ 5 Para cada cargo, poderão inscrever-se, mediante ofício do interessado ao
Presidente, com antecedência de até dez dias, todos os Desembargadores, porém
concorrerão ao pleito somente os cinco mais antigos dentre os inscritos (TRT-3,
2006, p. 4).
Outro caso verificado pelo regimento se encontra no artigo 109, que estabelece da seguinte maneira
a ordem de votação nas sessões: Art. 109. Iniciar-se-á a votação pelo Relator, seguindo-se o voto do Revisor e
dos demais Magistrados, pela ordem de antiguidade (TRT-3, 2006, p. 59).
E, como no TJM, esse critério determinará a ordem de assentos no tribunal em suas sessões do Tribunal Pleno, do Órgão Especial, das Seções Especializadas e das Turmas. A imagem mostra uma reunião do
tribunal pleno, na qual se verifica a aplicação desse critério e da obrigação do uso das vestes talhares, sendo
assim mais um exemplo do habitus de seus integrantes e da representação da distribuição do capital jurídico,
determinado pelo critério de antiguidade:

Figura 3 – Sessão do Tribunal Pleno do TRT-3
Fonte: Tribunal Pleno realiza sessão extraordinária. Disponível em: http://www.trt3.jus.br/
images/fotos/foto_n270106.jpg. Acesso: 12 abr. 2016

De acordo com o artigo 15, nas sessões haverá um critério a ser observado. Este critério está diretamente relacionado aos assentos privilegiados dos componentes das sessões, sendo bastante claro em seus incisos:
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I - o Presidente terá assento junto à mesa julgadora, na sua parte central;
II - os demais Desembargadores, alternadamente, ocuparão os assentos laterais,
a iniciar pela direita do Presidente, começando, sucessivamente, conforme o
órgão, pelo 1 Vice-Presidente, 2 Vice-Presidente, Corregedor e Vice Corregedor,
seguindo-se na ordem de antiguidade, entre os Desembargadores, adotando-se
o mesmo procedimento em relação aos Juízes convocados;
III - o representante do Ministério Público do Trabalho terá assento imediatamente à direita do Presidente;
IV - nas sessões solenes, os Desembargadores aposentados do Tribunal terão
assento em lugares que lhes serão reservados no Plenário (TRT-3, 2006, p. 5).

C onforme o artigo 16, o Tribunal Pleno deverá ser é constituído pela totalidade de seus Desembargadores, e suas sessões deverão ser presididas pelo Presidente. Caso não seja possível a presença do presidente, seja por ausência, impedimento ou suspeição do Presidente, segundo o parágrafo único, “presidirá a
sessão, pela ordem, o 1 Vice-Presidente, o 2 Vice-Presidente, o Corregedor, o Vice-Corregedor ou o Desembargador mais antigo” (TRT-3, 2006, p. 6).
Por fim, é importante destacar a questão do nepotismo, muito comum no poder judiciário. Regras relacionadas a cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos ou afins definidos no artigo 11, afirmando que
se estes estiverem dentro do critério de em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, não poderão integrar a
mesma Seção Especializada ou Turma do Tribunal. Todavia, tal norma não impede que uma família possa empossar todos seus integrantes como juízes no tribunal, podendo perpetuar um grupo determinado (TRT-3, 2006).

5. Considerações finais
Diante do cenário exposto, mostra-se válida a utilização da teoria de Pierre Bourdieu para a compreensão de como se declara o acúmulo do capital jurídico nos tribunais. A partir da teoria bourdiana, sugere-se que os critérios que compõem a antiguidade, na realidade, são variáveis importantes para entender a trajetória de um jurista como Maurício Delgado Godinho, um dos autores do regimento analisado nesse trabalho,
referência na Justiça do Trabalho, que fez sua carreira no TRT-3, e alcançou a posição de Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho em 20076, e do ex-agricultor cearense Francisco Meton Marques de Lima, que se tornou
presidente do TRT no Piauí7.
Outro desafio que norteou a pesquisa foi comparar regimentos de uma instituição civil e outra militar.
Ela ocorreu principalmente quando analisado os artigos do regimento do TRT-3. De maneira geral, o princípio
de antiguidade, com suas variáveis, se apresenta determinante no ordenamento dos assentos, da votação e,
o mais importante, no grupo que assume a direção das instituições. Sem dúvida, ainda é necessário aprofundar, em estudo futuro, no processo, a partir de análises de casos, e verificar como isso funciona no seu
cotidiano nos dois regimentos. Outra semelhança é o uso de pronomes de tratamento para os tribunais e
suas autoridades máximas. Essas práticas ajudam na formação de um habitus interno nos tribunais, e é mais
LIVRO reúne artigos sobre trajetória do juíz mineiro Mauricio Godinho Delgado. Disponível: http://www.uai.com.br/app/noticia/emais/2013/09/27/noticia-e-mais,146807/lancamento-reune-artigos-sobre-trajetoria-do-juiz-mineiro-mauricio-god.shtml. Disponível em: 24
abr. 2016.

6

ARAUJO, Gilcilene. Ex-agricultor fala como conseguiu chegar à presidência do TRT no Piauí. Disponível em: http://g1.globo.com/pi/piaui/
noticia/2013/05/ex-agricultor-fala-como-conseguiu-chegar-presidencia-do-trt-no-piaui.html. Disponível em: 24 abr. 2016.
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visível ainda no que se refere às vestes que devem ser utilizadas pelas autoridades nas sessões forenses.
Contudo, conforme visto, as vestimentas, juntamente com a composição das cúpulas, são também elementos
de distinção entre os tribunais civil e militar.
Enfim, a análise mostrou que há um campo de pesquisa a ser aprofundado no Direito Administrativo
pátrio, que é o dos regimentos de tribunais, justificado por poucos parágrafos nas obras consultadas. A intenção deste trabalho foi esboçar a possibilidade de análise de regimentos, de forma comparativa, a partir dos dois
regimentos escolhidos, guiado pelas considerações de Pierre Bourdieu. Todavia, essa pesquisa pode ser o início
de um trabalho futuro, de fôlego maior, com o sentido de elaborar uma teoria geral dos regimentos forenses
no Brasil, que possibilite identificar e criar variáveis que permitam comparar diferentes regimentos nacionais.
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A LINGUAGEM JURÍDICA COMO FATOR OBSTATIVO AO DIREITO
DE ACESSO À JUSTIÇA
Rodrigo Ferreira Feres1
Sofia Martins Moreira Lopes2

RESUMO: Este artigo discorre sobre o direito de acesso à justiça em paralelo ao problema da linguagem jurídica
muito pouco compreendida pelos cidadãos brasileiros. Busca entender o quanto o uso inadequado da linguagem pode atrapalhar o cidadão a exercer com plenitude os seus direitos. Para tanto, é fundamental entender
o conceito da linguagem jurídica, sua importância como instrumento comunicativo, principais características e
a sua utilização inadequada, que ocorre através do uso incorreto daquilo que se entende como a terminologia
jurídica. Nossa proposta é alertar aqueles que utilizam esta linguagem como instrumento de comunicação,
propondo a discussão sobre uma linguagem jurídica mais acessível, simples e objetiva, livre de caprichos e
rebuscamento, uma linguagem que seja capaz de proporcionar o melhor entendimento para o cidadão.
Palavras-chave: Acesso à Justiça, Linguagem Jurídica, Cidadania.

1 INTRODUÇÃO
O cidadão brasileiro não exerce com plenitude o seu direito de acesso à justiça, porque existe uma
diversidade de fatores que ainda o impedem de exercê-lo.
A análise de cada fator obstativo ao direito de acesso à justiça pelo cidadão tem o objetivo de demonstrar a pluralidade e a complexidade de obstáculos que se originam na relação existente entre cidadão
e Justiça. A plural exposição que se fará abaixo é ponto chave para desenvolvimento de uma questão ainda
pouco debatida pela comunidade acadêmica, embora seja de grande relevância: a linguagem jurídica pode ser
considerada como um fator obstativo ao direito de acesso à justiça, e em consequência disso gerar impedimento ao exercício da cidadania plena?
Atualmente o direito de acesso à justiça é entendido como um requisito fundamental para um bom
funcionamento de um Estado Democrático de Direito. Conhecida como um símbolo da cidadania, nossa Constituição (CRFB/88) deu a esse direito à devida atenção, consagrando-o como um direito fundamental. Vale
lembrar que somente na Constituição de 1988 direitos civis, políticos e sociais foram protegidos.
O Direito de acesso à justiça faz parte de um conjunto de direitos civis (são conteúdo do conceito
de cidadania)3 composto também pelos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade

1

Graduando do 8o período do curso de Direito da Faculdade Asa de Brumadinho.

2

Doutora em Estudos Linguística pela FALE/UFMG. Professora da Faculdade Asa de Brumadinho.

De forma alguma se pretende esgotar todo o debate existente sobre o tema cidadania tendo-se em vista sua amplitude e o objetivo
final desta pesquisa.

3

O termo cidadania tem se prestado a diversas interpretações. Dentre elas, clássica é a noção de cidadania desenvolvida por T. H. Marshall
apresentada por Carvalho (2004). Analisando o caso inglês, o autor britânico generalizou a noção de cidadania e de seus elementos constitutivos avultando a distinção entre as dimensões da cidadania, civil, política, e social e suas inter-relações extremamente necessárias.
(NASCIMENTO; MORAIS, 2007).
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perante a lei, etc. Enquanto esses direitos civis4 e os demais5 não forem implementados em seu aspecto conjuntural6, incapaz será o cidadão de exercer o que vem a ser o entendimento filosófico “cidadania”7, estado
do ser que vive em uma sociedade política, o ser “cidadão”8.
Para que possamos responder a questão levantada acima e verificar se realmente a linguagem jurídica é um obstáculo ao acesso à justiça, importante será compreender de maneira crítica os mecanismos de
existência de uma linguagem como meio de interação entre o homem e a sociedade, sua origem, e o quanto
uma linguagem pode servir como instrumento para manutenção do poder.
Atualmente, a linguagem jurídica é considerada um meio de comunicação peculiar, muito diferente
da linguagem comum utilizada pelo cidadão em seu dia-a-dia. Para entendê-la, buscamos apresentar o seu
conceito, características, sua importância e a problemática que envolve a sua utilização pela comunidade jurídica; o papel da lei em relação à linguagem jurídica legislativa e o que vem sendo feito atualmente no Brasil
na busca de diminuir os impactos da falta de informação do indivíduo sobre os seus direitos como cidadão,
tudo isso foi apresentado de maneira escalonada na busca de responder e alertar o leitor sobre a questão
levantada acima.
Todo o conteúdo apresentado a seguir irá nos dizer se realmente podemos considerar a linguagem
jurídica como um obstáculo ao acesso à justiça e, como consequência disso, como um impedimento ao exercício da cidadania plena.

2 O QUE É ACESSO À JUSTIÇA?
Levando-se em consideração o método das ondas renovatórias desenvolvido pela ciência processual,
pode-se dizer que em sua aplicação e formação no Estado Democrático de Direito, o processo civil altera-se
substancialmente no sentido de proporcionar às partes maior participação democrática com resultados mais
úteis, justos e efetivos.

Conquistada no século XVIII, a cidadania civil é constituída pelos Direitos civis, quais sejam, os direitos fundamentais a vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, etc. Segundo Carvalho (2004, p.9) “São eles que garantem as relações civilizadas entre as
pessoas e a própria existência da sociedade civil surgida com o desenvolvimento do capitalismo.”

4

5
Alcançada no século XIX, a cidadania política compreende o direito de participação no governo da sociedade. Abrange a capacidade de
fazer demonstrações políticas, de organizar partidos políticos, de votar, de ser votado. De acordo com Carvalho: “Em geral, quando se
fala de direitos políticos, é do direito do voto que se está falando.” (CARVALHO, 2004, p.9).

Por meio das lutas operárias e sindicais, a cidadania social foi atingida no século XX. Ela abarca direitos sociais que para Carvalho (2004)
“[...] servem de garantia à participação na riqueza coletiva.” Deve-se garantir o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde,
à aposentadoria, etc.
Existe uma relação intrínseca entre a Constituição, a cultura e os valores da sociedade, de maneira que o Texto Maior não pode ser visto
apenas como uma pauta de regras desvinculada das influências do meio social. Impede salientar que a Constituição brasileira de 1988
está sendo desvelada, pois possui dispositivos constitucionais que, ainda, não têm aplicação efetiva. (NASCIMENTO; MORAIS, 2007, p.167).

6

Darcísio Corrêa (apud NASCIMENTO; MORAIS, 2007, p.163) expõe que o significado maior do termo cidadania é “garantir às pessoas condições de sobrevivência digna, tendo como valor-fonte a plenitude da vida.”

7

Descrevendo a Carta de Direitos da Organização das Nações Unidas (ONU), de 1948, Manzini Covre (2007, p.9) afirma: [...] “ser cidadão
significa ter direitos e deveres, ser súdito e ser soberano.” Segundo a autora ser cidadão é ser capaz de diretos e deveres em uma sociedade, e ainda ter o domínio do próprio corpo e vida. É ter acesso a uma remuneração justa e satisfatória que permita promover a própria
vida, o direito a educação, à saúde, à habitação ao lazer, etc. É expressar livremente sua opinião política e estimular movimentos sociais.

8

A autora entende que a cidadania é o próprio direito à vida no sentido pleno. Para ela trata-se de um direito que precisa ser construído
coletivamente, não só em termos do atendimento às necessidades básicas, mas de acesso a todos os níveis de existência. (MANZINI-COVRE, 2007).
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Na obra “Acesso à Justiça” de Mario Cappelletti e Bryant Garth (1988) o movimento de acesso à justiça
é problematizado por envolver aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, não como um problema
específico do Poder Judiciário.
Alinharemos nosso debate paralelamente a essa perspectiva de estudo, considerando que modernamente o significado de uma verdadeira prestação jurisdicional justa e efetiva está ligado a outros fatores que
não só o problema do Poder Judiciário.
Atualmente entende-se o direito de acesso à justiça como “acesso à ordem jurídica justa”, caracterizado com o alcance a uma ordem de valores e direitos selecionados pela sociedade que permitam a realização de um ideal de justiça social, que oportuniza equilíbrio aos litigantes, participação democrática e tutela
jurisdicional efetiva. (MORALLES, 2006).
Do mesmo modo, Luiz Guilherme Marinoni (apud MORALLES, 2006, p.53) entende que o acesso à justiça significa o acesso a um processo justo, a uma justiça imparcial, que permita o desenvolvimento de um
processo com a participação equilibrada e efetiva das partes. Entende que este se manifesta com informação,
orientação jurídica e com meios alternativos de composição de lides.
Deve-se entender que “[...] o acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda
garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos.” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.12).
Devemos identificar o direito de acesso à justiça como um direito fundamental destinado ao cidadão,
tem o propósito de garantir o acesso a uma tutela jurisdicional, justa, imparcial, adequada e principalmente
efetiva, que se consagra como o acesso a uma ordem jurídica justa.
Nossa Carta Maior (CRFB/1988), em seu art. 5º inciso XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade
da tutela jurisdicional, garantindo ao indivíduo o direito de acesso ao Poder Judiciário, instituindo que “a lei
não excluíra da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” (BRASIL, 1988).
A existência de tal princípio consagra a proteção de direitos privados, públicos e transindividuais,
sejam eles difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Além disso, o direito fundamental de ação, subentendido como o direito de acesso à justiça.
Além do mais, este princípio constitucional atribui ao indivíduo os seguintes direitos, quais sejam: os
direitos de provocar o Poder Judiciário, escolher o procedimento, requisitar a tutela jurisdicional e contestar
uma decisão através de recursos, etc.
A CRFB/88 apresenta também mecanismos de promoção ao direito de acesso à Jurisdição, buscando
efetivar e, ao mesmo tempo, equilibrar situações que se apresentam como óbices ao acesso em realidade: a
constituição assegura a assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CRFB/88, art. 5º, LXXIV) e a gratuidade das ações de habeas corpus, habeas data e, na forma da lei, os
demais atos necessários ao exercício da cidadania (CRFB/88, art. 5º, LXXVII).
Resumindo, constitucionalmente, o direito fundamental de acesso à jurisdição no Brasil é amparado:
• pelo princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, subentendido como o direito fundamental
de ação;
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• pelos direitos de provocar o Poder Judiciário, escolher o procedimento, requisitar à tutela
jurisdicional e contestar uma decisão através de um recurso;
• pelos mecanismos de promoção, assim como a assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos e a gratuidade das ações de habeas corpus, habeas data
e, na forma da lei, dos atos necessários ao exercício da cidadania.
Juridicamente, tais mecanismos de manutenção e de promoção ao direito de acesso à justiça no
Brasil são excepcionais, porque derivam de estudos processuais modernos e de preceitos globais, em sua
aplicabilidade, no entanto a norma constitucional distancia-se da realidade quando diversos obstáculos ainda
se apresentam.

2.1 Obstáculos ao acesso à justiça
Como “o processo não tem apenas uma dimensão técnica, mas também política e social. [...] uma
vez que a ciência processual é um mecanismo que visa à plena realização dos valores individuais, sociais e
políticos consagrados constitucionalmente.” A linguagem utilizada neste processo também deve ser observada, dada sua importância. (MORALLES, 2006, p.65,66).
Levando em consideração a ainda branda discussão existente sobre a inclusão da Linguagem jurídica
no rol de fatores obstativos ao direito de acesso à justiça, é muito importante expor os vários fatores que
obstam esse direito fundamental, suas complexidades e especificidades para melhor entender o quanto pode
ser difícil ter acesso ao Poder Judiciário atualmente.
A repartição que se faz nos tópicos a seguir é meramente didática, uma vez que muitos dos obstáculos se encontram inter-relacionados. Tendo por base os estudos da autora Luciana Camponez Pereira Moralles
(2006), dividimos os óbices ao acesso à justiça de mesma maneira, em seis categorias distintas: obstáculos econômicos, culturais, sociais, funcionais, psicológicos e óbices éticos, o que proporciona um melhor entendimento.

2.1.1 Obstáculo econômico: O Desaparelhamento do Poder Judiciário
O poder público investe muito pouco na estruturação do Poder Judiciário, isso afeta a condição de
trabalho de juízes, promotores de justiça e serventuários no desempenhar de suas atribuições em algumas
comarcas. Muitas vezes é escasso o número de equipamentos, funcionários e materiais básicos para trabalho, o
que prejudica a produtividade da Justiça.
A falta de investimento contribui também para precariedade das instalações, para ausência de atualização e qualificação dos membros que tem por função o exercício da Justiça, prejudicando substancialmente o
exercício da tutela jurisdicional.
Portanto, devemos considerar a escassez de investimentos feita pelo Poder Público no Poder Judiciário
como mais um dos obstáculos ao acesso à Justiça.
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2.1.2 Obstáculos culturais
2.1.2.1 Descrença da população no Poder Judiciário
“A descrença da população no Poder Judiciário é ocasionada pelo baixo grau de eficiência do mesmo,
desconhecimento dos direitos e dos mecanismos de reivindicação, refletindo-se na legitimidade desse Poder
frente à sociedade.” (MORALLES, 2006, p.72).
O afastamento da participação dos cidadãos em relação a uma esfera do poder é lesivo aos preceitos
fundamentais de um Estado Democrático de Direito. O cidadão não pode ter a concepção errônea de que a
Justiça não compensa.
2.1.2.2 Desconhecimento dos direitos
Indivíduos economicamente e culturalmente desfavorecidos encontram dificuldades no reconhecimento de direitos tradicionais, como os de vizinhança, família, sucessão, locação e posse. Ainda há mais
dificuldade, quanto a novos direitos como os do consumidor, o ambiental, entre outros, porque são desconhecidos sua existência e instrumentos de efetivação. Para Moralles (2006) o desconhecimento dos novos
direitos, além de afetar as classes menos favorecidas, afeta também aquelas que se encontram em condições
econômicas melhores.
As sociedades atuais se caracterizam pela dinamicidade e complexidade, a justificativa que se dá em
relação à falta de conhecimento jurídico do indivíduo decorre da difícil compreensão dos fatos sociais frente
às normas de direito e seus mecanismos de implementação.
Em outra questão, contribui também para o desconhecimento dos direitos a inexistência de organismos ou programas educacionais que sejam oficiais, capazes de conscientizar o indivíduo a respeito de seus
direitos e sua importância para a construção de uma sociedade justa, democrática e cidadã. Os programas
que já existem ainda são bem modestos.
O desconhecimento dos próprios direitos é um relevante obstáculo cultural existente em nossa
sociedade. Consideramos a falta de investimento em informação jurídica como a causa maior deste fator.
Escolas públicas e privadas deveriam trabalhar, pelo menos, algumas noções básicas sobre direitos e deveres fundamentais.

2.1.2.3 Conduta do Estado administrador
O Poder público é um dos maiores consumidores da Justiça. Em pesquisa realizada pelo CNJ no ano
2012 (100 Maiores Litigantes) é revelado que os setores públicos da esfera federal e estadual foram responsáveis por 39,26% dos processos que chegaram à Justiça de primeiro grau e aos Juizados Especiais entre janeiro
e outubro de 2011.
Um dos conselheiros à época, José Guilherme Vasi Werner, em entrevista coletiva dada na Escola da
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj) em 2012 afirmou que: “O setor público federal e os bancos
respondem sozinhos por 76% dos processos em tramitação e isso é muito significativo, sendo objeto de todas
as nossas preocupações e diálogos institucionais”.
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O Estado que se engaja no movimento de efetividade da tutela jurisdicional se coloca como um dos
maiores litigantes no meio judicial. Segundo Moralles (2006), o Estado recorre de todas as decisões judiciais
argumentando a defesa do erário público e do princípio da moralidade púbica, frequentemente nas demandas
que envolvem direito previdenciário e fiscal.
A conduta do Estado administrador se torna prejudicial à concepção de um Estado Democrático de
Direito e aos preceitos de acesso à justiça, porque reforça a impressão de que a defesa de direitos perante o
Estado não compensa.

2.1.3 Obstáculos sociais
No Brasil, o status econômico, segundo Luciana Camponez Pereira Moralles (2006), geralmente define
o pouco grau de educação e informação da humilde camada social, grande maioria de nossa população. A
autora justifica a ideia de que o próprio sistema, da exata forma como se apresenta, vitimiza aqueles que se
encontram nessas condições econômicas. Isso se torna um obstáculo ao acesso à justiça, visto que:
[...] o espaço social em que as classes menos favorecidas convivem não oferece serviços de
consultoria jurídica nem ocasiona, normalmente, a convivência com profissionais da área jurídica que lhes permita esclarecimento sobre possíveis direitos e mecanismos para a reclamação
destes. (MORALLES, 2006, p.75).

Moralles (2006) acredita que a simples inserção de serviços de consultoria jurídica e convivência de
profissionais do direito no ambiente em que a humilde camada da sociedade vive pode diminuir o problema.
Isso ajuda bastante e seria um bom começo para a resolução do problema, mas acreditamos que não o quanto
é desejado. Muitas pessoas ainda desacreditam da Justiça e de todos que a envolvem e trabalham com ela, é
um aspecto cultural, que precisa ser gradativamente tombado através do investimento econômico e funcional
em Educação e Justiça, em sua perspectiva conjuntural.
Por isso, reiteramos a necessidade de as Escolas públicas e privadas , implementarem em suas grades curriculares algumas noções básicas sobre direitos e deveres e também noções sobre os três poderes, a
fim de dar maior conhecimento sobre tais assuntos desde a infância, quando se inicia a formação do cidadão.

2.1.4 Obstáculos funcionais
2.1.4.1 Burocracia Cartorária
No processo, muitas vezes as partes se veem obrigadas a realizar atividades inúteis e meramente
burocráticas, isso se torna um empecilho ao desenvolvimento do processo, e da eficaz realização da Justiça.
A dessincronização do trabalho forense existente em algumas comarcas, não estando ligado à matéria
jurídica, mas à matéria organizacional, também atrapalha bastante o desenrolar do processo, quando isso
ocorre de fato, dizemos que o processo foge aos preceitos da duração razoável.

2.1.4.2 Demora
O Poder Judiciário não consegue manter o ritmo temporal moderno, a valorização atribuída pela
sociedade ao tempo, se contrapõe à velocidade da prestação jurisdicional, contrariando as expectativas dos
cidadãos, partes, grandes empresas, instituições financeiras e componentes do Poder Judiciário.
48

Segundo Moralles (2006, p.77):
“A rapidez com que os acontecimentos apresentam-se na atualidade é incompatível com a nossa
forma de estruturar a ordem jurídica, que é por demais burocrática e formalista.” (MORALLES, 2006, p.77).
Muitos atribuem à legislação a responsabilidade pela demora dos processos, outros entendem que
esse não é o maior problema, entendem que existe um complexo de causas geradoras na demora processual.
Alinharemo-nos a estes, uma vez que a inter-relação de todos os obstáculos citados nos tópicos acima e os
que serão descritos a seguir contribuem para demora nos processos.
Moralles (2006, p.78) também se vincula a essa linha de raciocínio, acredita que a sobreposição dos
óbices ao acesso à justiça concorre para a lentidão dos processos judiciais:
Assim, concorrem para que a demora dos processos judiciais seja acentuada os seguintes
fatores: excessivo número de recursos, formalismo exagerado, excesso de feitos, insuficiência
material e pessoal dos órgãos do Poder Judiciário, falta de adoção de tecnologia da informação,
entre outros. (MORALLES, 2006, p.78).

Podemos verificar, portanto, que a superação da lentidão processual somente será atingida se atacada em seu aspecto geral.

2.1.5 Obstáculos psicológicos
Muitos desacreditam na efetividade de atuação do Poder judiciário, enquanto outros deixam de
reivindicar seus direitos por temerem represálias da outra parte. Como obstáculos psicológicos elencam-se: a inexistente familiaridade com os serviços judiciais postos à disposição, a arquitetura imponente dos
tribunais, as salas de audiências, juízes com feições intimidatórias, as solenidades dos fóruns e tribunais,
a exigência do uso de certas vestimentas. Tudo isso, muitas das vezes, desencoraja os cidadãos a comparecerem a esses espaços.
Outro obstáculo psicológico existente em relação à efetividade do acesso à Justiça se refere à imagem
de descrédito que a população de baixa renda tem do advogado. Muitos consideram o seu serviço como algo
inacessível economicamente.

2.1.6 Obstáculos éticos
A corrupção existente em nossa sociedade é refletida nos órgãos públicos e dificulta o acesso à justiça. (MORALLES, 2006)
Exemplo disso é o pagamento de “propina” ou “caixinha” para que réus economicamente favorecidos
não sejam citados ou intimados em atos processuais. (MORALLES, 2006).
A corrupção no Brasil é uma questão de cultura que afeta toda a sociedade, desde os tempos do
império. O Poder Judiciário já foi protagonista de vários casos, um episódio famoso foi o desvio de recursos
para a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo na década de noventa. A quantia de R$ 169,5 milhões,
segundo o jornal Gazeta do Povo (2013), foi desviada pelo esquema montado por Nicolau dos Santos Neto,
ex-magistrado do Estado de São Paulo.
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2.2 Legislador, Indivíduo e Administrador como obstáculos ao acesso à justiça
A doutrina entende que o direito de acesso a uma ordem jurídica justa não pode ser tolhido, nem
pelo Legislador, impedido de elaborar leis que impeçam ou façam restringir o direito de acesso à jurisdição,
nem pelo indivíduo, porque segundo Didier Jr. (2016, p.179) “se a lei não pode, nenhum ato ou autoridade de
menor hierarquia poderá.”
Tal posicionamento, infelizmente, não está ligado à real situação de nosso país. Constantemente
legisladores e indivíduos impedem ou fazem restringir o direito de acesso à justiça. Um exemplo disso foi a
criação da Lei de Custas Judiciais, n. 11608, de 29 de dezembro de 2003 pela Assembleia Legislativa de São
Paulo. Na época, a lei estabeleceu custas judiciais a certos atos processuais que não eram incidentes de custos, elevando também as dos já incidentes. Ao elevar o custo do processo através do aumento de taxas, o
legislador ofende de forma direta os valores constitucionais, e o direito de acesso à justiça para muitos que
não possuem condições financeiras para se manter em um processo até o final.
O indivíduo se torna nocivo ao acesso à justiça quando pratica conduta atentatória a dignidade da
justiça. No processo de execução civil, por exemplo:
Art.774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça, a conduta comissiva ou omissiva do
exequente que: I – frauda a execução; II – se opõe maliciosamente à execução, empregando
ardis e meios artificiosos; III – dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV – resiste injustificadamente às ordens judiciais; V – intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os
bens sujeitos a penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for
o caso, certidão negativa de ônus. (BRASIL, 2015).

Infelizmente, tais condutas são bastante frequentes em processos que envolvem execução.
O Poder Executivo se torna obstáculo, em hipótese, quando edita Medidas Provisórias relativas ao
aumento das custas processuais, tornando inacessível à justiça aqueles economicamente desfavorecidos. E,
ainda, quando denega proposta orçamentária condizente com as necessidades do Poder Judiciário. A autonomia financeira relativa e dependente do Poder Judiciário em relação aos demais poderes pode ser considerada, com a devida reserva, um óbice de natureza econômica.

3 LINGUAGEM JURÍDICA: MAIS UM OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA?
Todo o estudo exposto nos tópicos acima tiveram o objetivo de manter o leitor ciente sobre a existência
de uma diversidade/complexidade de fatores obstativos ao direito de acesso à justiça para o cidadão brasileiro.
Todos esses obstáculos mantém uma posição paralela à Linguagem jurídica, tema que buscamos fundamentar e debater neste trabalho como mais um dos obstáculos que impedem o direito de acesso à justiça
do cidadão brasileiro.

3.1 O que é Linguagem?
Primeiramente, devemos entender o que é a linguagem. Em linhas gerais, considera-se que: “a linguagem é um processo de comunicação de uma mensagem entre dois sujeitos falantes pelo menos, sendo
um o destinador ou o emissor, e o outro, o destinatário ou o receptor.” (KRISTEVA, 1969, p.19).
Tfouni e Monte-Serrat (2010) entendem que a linguagem é o instrumento de mediação entre o homem e a realidade.
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Medeiros e Tomasi (2005) consideram a linguagem como um sistema de signos que são utilizados
para estabelecer uma comunicação. Para os autores, o domínio da linguagem é relevante para inserção do
indivíduo na sociedade.
A linguagem é portanto um meio de comunicação que o homem utiliza para se relacionar com a sociedade. No entanto, existem outras concepções, como a de Adilson de Carvalho (2006). O autor afirma que tais
noções a respeito do conceito de linguagem são bastante comuns, porém incompletas. Para ele, é reducionismo
maldoso ou ingênuo considerar a linguagem como um sistema abstrato que permite a troca de informações.
O autor afirma que “a noção simplista” não dá conta da complexidade de fatores que envolvem o uso
da língua, porque em alguns casos a língua até serve para comunicar, mas em outros ela serve exatamente
para obstruir a comunicação. O autor cita como exemplo o uso da linguagem jurídica, a maneira de escrever
dos meios jurídicos, direcionada à compreensão do pequeno grupo que faz parte desse universo.
Devemos compreender que há vários julgamentos sobre o conceito da linguagem, cada qual alinhado
à diversidade de teorias existentes sobre a origem e sua finalidade. Logo, entendemos que a crítica realizada
por Adilson de Carvalho tem uma devida lógica, mas ainda é desarrazoada em fundamentação porque o mesmo não faz à separação entre a ideia de linguagem especial e linguagem usual ou comum.

3.2 Origem da Linguagem
Entender como se originou a linguagem humana é muito importante, é preciso deixar claro que existem várias outras concepções, porém preferimos destacar uma das mais relevantes. A concepção da teoria de
Bakhtin entende que a linguagem é um processo e um produto de uma construção histórica e social.
Esta concepção fundamenta-se na ideia de que os elementos constitutivos da realidade propriamente humana (entre eles, a linguagem) originam-se no processo de produção da existência
humana, o qual combina a relação ativa do homem com a natureza e com os outros homens.
(KLEIN, 2009, p. 13)

Portanto, a linguagem pode ser encarada como um fato social, cuja existência é sempre determinada
pela necessidade natural que o homem tem de se intercomunicar com outros homens, produzindo a linguagem como uma forma de se relacionar com o mundo, na vida social e política assim como dito por Lígia Regina
Klein (2009) em sua obra “Fundamentos Teóricos da Língua Portuguesa.”

3.2 Linguagem, um obstáculo existente nas relações entre poder e indivíduo?
Gnerre (2003) afirma que as normas que regulam a produção apropriada dos atos de linguagem estão
vinculadas às relações sociais entre o falante e o ouvinte, por isso é importante compreender que atualmente
aquisição do conhecimento e a produção de mensagens estão ligadas à competência nos códigos linguísticos
de nível avançado.
Em uma sociedade como a nossa, a compreensão de mensagens/conteúdos e a sua produção ainda
é considerada como um problema na comunicação, pois muitos não têm acesso a um nível de linguagem
que lhes permita entender os vários textos que circulam em nosso meio social. Quando o indivíduo mantém
relações com o poder podemos verificar a seguinte situação:
A começar do nível mais elementar de relações com o poder, a linguagem constitui o arame
farpado mais poderoso para bloquear o acesso ao poder. Para redigir um documento qualquer
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de algum valor jurídico é realmente necessário não somente conhecer a língua e saber redigir
frases inteligíveis, mas conhecer também toda fraseologia complexa e arcaizante que é de
praxe. Se não é necessário redigir, é necessário pelo menos entender tal fraseologia por trás do
complexo sistema de clichês e frases feitas. (GNERRE, 2003, p.22).

Quando isso ocorre, a manutenção no poder através dos usos da linguagem pode vir acontecer.
“A dominação cultural faz-se principalmente com base na ‘força’, no ‘poder’ e na ‘autoridade’ das
práticas escritas”. (TFOUNI apud TFOUNI; MONTE-SERRAT, 2010, p. 103)
“A linguagem não só permite o intercâmbio de informações e de conhecimentos humanos, como
também funciona como meio de controle de tais conhecimentos.” (WARAT apud SCHWIRKOWSKY, 2014, p.2)
A linguagem pode funcionar como um instrumento, ou como um escudo para impedir o ato comunicacional se o emissor e o destinatário não possuírem um mesmo ou semelhante nível intelectual. Se o emissor
se utiliza de uma linguagem para a sua proteção ou a proteção de um grupo dizemos que a linguagem está
sendo utilizada como um instrumento de manutenção no poder e proteção de um grupo que o detém. Será
que isso ocorre com frequência nos usos da Linguagem jurídica? Veremos mais adiante.

4 O QUE É LINGUAGEM JURÍDICA?
É relevante apresentar o conceito elaborado por Nirlene da Consolação Oliveira (2005, p.15):
Em linhas gerais, reconhece-se como a linguagem jurídica a forma de expressão escrita ou
oral utilizada no universo jurídico, diferenciada de outras linguagens por seu acervo peculiar
de termos técnicos e pela utilização de recursos de ornamentação e rebuscamento do texto.
(OLIVEIRA, 2005, p.15).

A autora se alinha à concepção geral sobre o tema em questão, entende a linguagem jurídica como
uma forma de expressão utilizada no universo jurídico, caracterizada por sua especialidade. Entretanto caracteriza-a também como uma linguagem que se utiliza de recursos de ornamentação e rebuscamento do texto,
elaborando uma crítica direta àqueles que a utilizam de tal maneira.
É necessário compreender também que a linguagem jurídica tem sua existência comprovada por uma
reação social, que deriva da pertinência jurídica exclusiva de “certos termos” que não possuem sentido nenhum fora do direito. Tais termos são denominados como “termos de pertinência jurídica”. Estes têm a função
de apresentar noções jurídicas e os significados da linguagem do direito. (PETRI, 2009).

4.1 Características da Linguagem Jurídica
4.1.1 Especialidade
A linguagem jurídica apresenta certas características que a tornam uma linguagem especial: a existência de um vocabulário jurídico e as particularidades do discurso jurídico. (PETRI, 2009).
As linguagens especiais possuem grande importância e são caracterizadas por seu conteúdo reservado a determinadas ocasiões e ambientes sociais (jogos, atividades esportivas, ambiente profissional, etc.),
talvez seja essa uma das maiores particularidades da linguagem jurídica, o seu caráter especialíssimo. A
grande crítica que se tece em relação às linguagens especiais é a seguinte e está diretamente ligada a ideia
de determinação do poder já citada em um dos tópicos acima:
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A função central de todas as linguagens especiais é social: elas têm um real valor comunicativo,
mas excluem da comunicação as pessoas da comunidade linguística externa ao grupo que usa
essa linguagem e, por outro lado, têm a função de reafirmar a identidade dos integrantes do
grupo reduzido que tem acesso a este tipo de linguagem especial. (GNERRE, 2003, p.23).

As linguagens especiais são quase que impenetráveis à maioria da população não só pela variedade
linguística utilizada para transmiti-la, mas também pela complexidade e especificidade dos conteúdos referenciais transmitidos.
“É necessário ser de alguma forma “interno” aos conteúdos referênciais para entender algo das
mensagens”. (GNERRE, 2003, p.24).
O caráter específico da linguagem jurídica muitas vezes impede a compreensão de um indivíduo não
iniciado nas letras jurídicas, ademais quando a comunidade jurídica a utiliza de maneira inadequada simplesmente com objetivo de promover uma imagem de sabedoria, erudição e superioridade perante aqueles que
a desconhecem9.
Segundo Adilson de Carvalho (2006) a vaidade historicamente construída e intocada de muitos membros que participam do universo jurídico os fazem utilizar do status do direito como uma plataforma para
se determinar como diferente ou superior na sociedade. O proceder daquele que pertence à comunidade do
direito deve ser o de reconhecer a exata função social, função pública, que exerce e não o contrário.

4.1.1.1 A existência de um vocabulário jurídico
Importante salientar que a existência de um vocabulário jurídico não está atrelada somente aos
“termos de pertinência jurídica exclusiva”, mas sim a todos os termos que o direito se utiliza para exprimir
o seu conteúdo.
Os termos “sentença” e “ação”, por exemplo, são termos utilizados na linguagem corrente que
possuem significação distinta na linguagem jurídica. “Sentença” na linguagem corrente ou comum significa
uma frase, uma oração, na língua do direito significa um julgamento ou decisão proferida por juiz, tribunal
ou árbitro. Já o termo “ação”, na linguagem corrente significa o ato ou efeito de agir, na linguagem jurídica o
direito de alguém pleitear em juízo algum bem da vida que lhe seja devido.
Desta forma, “[...] o direito dá um sentido particular a certos termos. O conjunto desses termos forma
o vocabulário jurídico.” (PETRI, 2009, p.29).
A existência de um vocabulário jurídico é uma característica marcante da linguagem jurídica.

4.1.1.2 A existência de um discurso jurídico
Oral ou escrito, os enunciados do direito dão forma a um discurso jurídico, que possui como finalidade a criação ou a realização do direito. São exemplos de discursos que apresentam conteúdo jurídico: uma
“Linguagem intricada é arma dos poderosos para afastar o povo, soberano, do poder”. A função da comunicação excludente é manter
a situação confortável para alguns e desesperadora para outros. Infelizmente, sempre existem aqueles que se apoiam na cientificidade
do Direito para manter a barreira que separa o homem comum da compressão do texto e de seus direitos, almejando um controle social
ilegítimo. (DANTAS, 2012, p.4).

9
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petição inicial, uma sentença, a sustentação oral realizada em um tribunal, o discurso político, a legislação em
geral, um acórdão, os contratos escritos, entre outros. Todo e qualquer discurso jurídico se apresenta como
característica da linguagem do direito.

4.2.2 Linguagem de grupo
Inicialmente, afirmava-se que a linguagem jurídica é uma linguagem profissional, ou seja: “É a linguagem pela qual os membros das profissões judiciárias e jurídicas exercem suas funções; aqueles que a
empregam no cumprimento de suas tarefas, os magistrados, os advogados, os tabeliães, etc.” Este caráter
profissional, contudo, é atenuado quando parlamentares e membros das administrações públicas fazem uso
da linguagem jurídica, sem, no entanto, serem profissionais do direito. (PETRI, 2009, p.32)
Afirma-se aqui, segundo a autora, que a linguagem jurídica não é de uso exclusivo do meio judiciário
ou jurídico como se pensa, mas sim de uma comunidade de juristas, considerada mais abrangente.
Petri (2009) reputa o uso da linguagem do direito àqueles que possuem uma formação jurídica (ideia
de grupo), porém apresenta ressalvas quanto a sua destinação:
A linguagem do direito não é, entretanto, para o grupo, um meio de comunicação de uso interno. A linguagem do direito tem a vocação de reinar não somente sobre as trocas entre iniciados,
mas na comunicação do direito a todos a ele sujeitos. Nesses casos, pode-se dizer que a linguagem do direito é uma linguagem pública, social, uma linguagem cívica. (PETRI, 2009, p.33).

Nesse sentido, Roger Luiz Maciel (2007, p.3) fundamenta que “O destinatário da mensagem não é
apenas o juiz, o desembargador ou o ministro, mas também o bancário, o mecânico e o comerciante. Enfim,
todos que precisam ser amparados pela Justiça.”
Por outro lado, Adilson de Carvalho (2006) acredita que aqueles que pertencem ao mundo do direito
por terem consciência do grupo de que fazem parte, fazem de tudo para evitar a presença de pessoas não
iniciadas, para ele, o grupo de juristas se utiliza da linguagem jurídica como um escudo, uma barreira eficaz.
Entendemos que em um Estado Democrático de Direito, a linguagem jurídica não pode ser meio de
comunicação exclusivo daqueles que integram a comunidade de juristas, ela deve ser simplificada pelo emissor e entendida ao menos consideravelmente por todos os cidadãos. “Como a justiça é para todos, indistintamente, é mister se fazer entender.” (MOREIRA; MARTELLI; MAKOWSKI; STUMPF, 2010, p.143).
A máxima “A ninguém é dado ignorar lei” anuncia uma relevante regra do direito: “conhecer a lei é
dever de todos”, por isso dá à linguagem jurídica sua dimensão natural, ou seja, de servir como um instrumento comunicativo destinado ao povo10.
“O poder da linguagem cria, pois, para seus detentores um dever de linguagem em relação a seus
destinatários”. (PETRI, 2009, p.33)
Cabe à comunidade de juristas atentar-se sempre que possível a este dever cívico, com intuito de
evitar maiores desigualdades e impedimentos ao acesso de uma linguagem que em seu espírito deve se des10
“A necessidade de popularização desse linguajar surge no Brasil com a promulgação da Constituição Cidadã, em 1998, que estabeleceu
muitos direitos e garantias que o povo ainda desconhece.” (DANTAS, 2012, p.2).
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tinar a todos. O jurista deve utilizar a linguagem jurídica como mecanismo de comunicação eficaz, adequando
as terminologias do direito às situações, permitindo o entendimento daquele que não é considerado iniciado.

4.2.3 Linguagem técnica e Tradicional
A linguagem jurídica é caracterizada por sua tecnicidade. Segundo Maria José Constantino Petri (2009)
tal tecnicidade é representada por aquilo que ela nomeia, isto é, as realidades, as instituições e as operações
jurídicas, entidades que o direito cria, consagra ou modela. Portanto, ela nomeia todas as formas de atividade
econômica, as bases da vida familiar, os contratos, as convenções, todos os níveis do poder público.
O direito nomeia também as realidades sociais e naturais, considerando-as como fatos jurídicos. Enfim, “[...] o direito nomeia todos os elementos que o pensamento jurídico recorta da realidade, para torná-los
noções jurídicas, categorias (é este recorte original que engendra o vocabulário técnico.)” (PETRI, 2009, p.33).
A linguagem jurídica também se caracteriza por ser um legado da tradição, graças a sua especialidade
e “originalidade” que a mantém viva.

4.2.4 Níveis da Linguagem Jurídica
A linguagem jurídica pode ser compreendida através de níveis distintos, sua visão global pode ser
substituída por outra que apresenta divisões. Segundo Petri (2009), ela pode ser escalonada no nível de uma
linguagem legislativa, judiciária, contratual, notarial ou doutrinária.
Petri (2009, p.36) ressalta que “em cada um desses ramos, a verdadeira redistribuição consiste em
discernir aquilo que lhe é próprio e aquilo que é comum a todos, isto é, o vocabulário jurídico, e pontos comuns na estrutura dos enunciados.”
Considerando que a finalidade atribui juridicidade à linguagem jurídica, podemos classificar os vários
níveis da linguagem no direito:
• linguagem legislativa: é a linguagem dos códigos, dos textos da lei; tem por finalidade criar
direitos e deveres em geral;
• linguagem judiciária, forense ou processual: é a linguagem utilizada no ambiente forense, no
processo em geral, sua finalidade é aplicação do direito;
• linguagem convencional ou contratual: é a linguagem dos contratos, ela estabelece vínculo
obrigacional entre credor e devedor;
• linguagem doutrinária: é a linguagem presente nas obras literárias do direito, tem a finalidade de
explicar os institutos jurídicos, enfim ensinar o direito;
• linguagem cartorária ou notarial: é aquela utilizada em ambiente cartorário, tem por finalidade
registrar a variedade de atos existentes no direito.
Ante tal exposição, podemos dizer que a linguagem jurídica se caracteriza também por apresentar
vários níveis, isso ressalta sua importância perante os vários setores da sociedade e revela também a importância de o cidadão poder entendê-la melhor.
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4.3 Críticas ao uso da terminologia jurídica
O uso incorreto da terminologia jurídica por parte da comunidade do direito é uma relevante questão
a ser debatida atualmente. Segundo Nirlene da Consolação Oliveira (2005) a terminologia é o conjunto de
expressões pertencentes a uma ciência ou a uma arte, ou seja, o seu vocabulário.
Tecendo breves comentários a pesquisa realizada por Pereira, em 2001, Mozdzenski (2004, p.135)
aponta que: “[...] cerca de 80% da amostra, entre homens e mulheres de faixas etárias e níveis de escolaridade
diversos, apresentaram uma compreensão nula ou insatisfatória da terminologia jurídica.”
A pesquisa realizada por Pereira é antiga, mas revela uma triste realidade brasileira11, o cidadão brasileiro ainda encontra dificuldades para compreender o direito.
Muitos dos profissionais que pertencem à comunidade jurídica preferem falar de maneira difícil e maçante, o que dificulta a compreensão de qualquer pessoa a que se destina o discurso. Nirlene da Consolação
Oliveira (2005) afirma que muitos profissionais do direito preferem empregar palavras menos conhecidas para
materializar textos orais ou escritos.
Segundo Petri (2009), quando isso ocorre, a comunicação encontra um obstáculo no “anteparo” linguístico. O leigo experimenta um sentimento de “estrangeiridade”.
Contudo, é importante compreender que:
• a tecnicidade da linguagem jurídica é uma necessidade condizente com função social do direito;
• a terminologia estabelece, no contexto jurídico, para cada palavra uma ideia particular;
• constantemente se confundem os conceitos de tecnicidade da linguagem jurídica com o conceito
de arcaísmo, ambos não estão necessariamente interligados.
Adilson de Carvalho (2006, p.4) critica o uso de certos termos ainda utilizados nos textos de lei e pela
comunidade jurídica, demonstrando que pode ser fácil fazer-se entender utilizando o método da substituição:
Não há, por exemplo, qualquer razão plausível que explique o uso na Constituição, nas leis e
nos demais textos jurídicos, de expressões como ex tunc, em vez de efeito retroativo; habeas
corpus, em vez de direito à liberdade; ad hoc, em vez de substituição temporária; in loco, em
vez de no local; juis sanguinis, em vez de direito de sangue; e tantos outros usos igualmente
pedantes.

Helide Maria dos Santos Campos (2005) também compreende que em alguns momentos, o uso de
termos técnicos não pode ser dispensado, pois o direito como ciência também depende de conceitos precisos e definidos. Porém enfatiza a objetividade como uma das principais características de uma comunicação
eficiente, seja oral ou escrita.
Bias Arrudão expõe que muitos ainda acreditam que simplificar a linguagem jurídica é uma falsa
questão, para eles quem mantém a relação com a Justiça é o advogado, não seu cliente.

11
“A linguagem jurídica sempre foi, para a maioria das pessoas, uma grande porta fechada. A linguagem é a ferramenta mais utilizada
para efetivar a comunicação entre as pessoas e é o componente essencial de qualquer ciência jurídica. Através da comunicação a justiça
é realizada, os conflitos são solucionados e a paz social é alcançada.” (DANTAS, 2012, p.2).
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Este argumento nos faz perceber que alguns podem atender a uma estrutura corporativa para a
manutenção de uma linguagem bacharelesca, pedante e conservadora, livre de qualquer intervenção de um
indivíduo não iniciado. Defendem que a linguagem deve pertencer pura e simplesmente ao grupo, isto se
torna um absurdo em um Estado Democrático de Direito, visto que o direito deve estar sempre a serviço do
povo e no entendimento do povo.
Roger Luiz Maciel (2007), por outro lado, considera algumas qualidades que caracterizam a boa escrita
jurídica e favorecem a compreensão de um indivíduo não iniciado nas letras do direito. Determina que as técnicas de elaboração textual e oral devem obedecer também a critérios de objetividade e de clareza, concisão,
precisão, leveza, elegância e correção.
Maria Carmen Guimarães Possato (2012), adotando uma reflexão acerca da linguagem jurídica como
ato comunicativo, fundamenta que aqueles que lidam com tal linguagem devem estar conscientes da necessidade de redigir um texto com objetividade e clareza, sem prolixidade, e argumentar, de forma concisa e sem
redundâncias, para obter uma comunicação mais eficiente.
Clareza e objetividade são requisitos fundamentais para uma boa comunicação, seja ela oral ou escrita. Quando o profissional do direito, ou qualquer outro que lida com a linguagem jurídica é compreendido pela
autoridade judiciária ou pelo cidadão comum, a comunicação atinge seu objetivo, sendo eficaz e completa. O
uso da terminologia jurídica requer um cuidado particular quanto a sua escolha, sua significação e colocação
dentro de uma composição textual.
O professor Roger Luiz Maciel (2007) acredita que o cuidado na escolha da palavra pode ser verificado
com o uso de uma regra prática. Quando surge a dúvida do uso de duas palavras, escolhe-se a mais fácil,
entre as duas palavras fáceis, escolhe-se a menor. Segundo o autor o uso de palavras fáceis simplifica o entendimento, o emprego de palavras curtas propicia a objetividade de quem escreve.
O mesmo autor aconselha que essa regra deve ser empregada sem economia por aqueles que usam da
palavra como instrumento de trabalho, portanto os membros da comunidade jurídica devem estar sempre atentos.
A linguagem jurídica faz parte de um contexto abrangente, está inserida no âmbito de toda a sociedade, além dos profissionais do direito e outros que a ventilam, atinge ela a grande massa social que busca na
esfera judicial a defesa de seus interesses. Tendo em mente a regra exposta por Roger Luiz Maciel e as orientações dos demais autores, é possível facilitar o uso da linguagem e de suas terminologias para se expressar.
Com pequenos esforços será mais fácil escrever e dizer o direito, o que colabora para o melhor entendimento
de todos, inclusive do cidadão.

4.4 O arcaísmo e o latinismo na Linguagem Jurídica
Victor Gabriel Rodriguez (apud MOREIRA; MARTELLI; MAKOWSKI; STUMPF, 2010, p.144) afirma que “[...]
o arcaísmo ou o preciosismo significa, para nós, aquela palavra de sentido obscuro, buscada no dicionário
pelo próprio autor, para tornar sua linguagem aparentemente mais culta, mais rebuscada. É palavra de uso
mais raro”.
Muito se discute sobre o uso de palavras e expressões arcaicas pela comunidade jurídica, seja na
produção textual oral ou escrita de profissionais mais tradicionais, exibicionistas que preferem a fala difícil.
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Nirlene da Consolação Oliveira (2005, p.20) condena aqueles que ainda utilizam esse tipo de palavra:
“Aqueles que utilizam tais palavras consideram que o texto ganha feições eruditas e carimbo de sabedoria.
Há ainda quem considere tal uso um recurso estilístico e outros, na mais notória ignorância, veem como uma
necessidade para dar ao texto clareza e precisão.”
Tiersma (apud FONSECA, 2009) fundamenta que o arcaísmo serve para separar o processo judicial da
vida comum, tornando-o importante e especial; uma linguagem formal, arcaica e formulaica confere uma aura
de atemporalidade que torna o Direito praticamente eterno e, portanto, ainda mais inspirador de confiança
e respeito. Para o autor, é desta forma que a comunidade jurídica reforça sua legitimidade, apresentando-se
como uma instituição sólida, imutável e tradicional.
Não é isso que deveria acontecer, o uso de termos arcaicos, na maioria das vezes, condena a compreensão textual. O risco de incompreensão se torna eminente quando o emissor utiliza, por exemplo, palavras como estas: Pretório Excelso, Excelso Sodalício ou Egrégio Pretório Supremo: para determinar um órgão, o
Supremo Tribunal Federal; Peça exordial, peça vestibular ou peça preambular: para denominar a peça que dá
início ao processo judicial petição inicial; Bill of mandamus ou remédio heroico: para denominar o instituto do
mandado de segurança; Estatuto de Reproches Penais ou Caderno Repressor: para denominar o Código Penal;
Diploma do anonimato: para denominar a Lei das Sociedades Anônimas; Alvazir de piso: para determinar o juiz
de primeira instância; Aresto doméstico: para denominar alguma jurisprudência de tribunal local; Autarquia
ancilar: para denominar o Instituto Nacional de Previdência Social (INSS); Caderno indiciário: para determinar
o inquérito policial; Cártula chéquica: para determinar uma simples folha de cheque; Consorte virago: para
denominar a pessoa da esposa; Digesto obreiro: para determinar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
Ergástulo público: para denominar um local como a cadeia; Álbum imobiliário: para denominar o livro de registro de imóveis. (grifo nosso)
Ou textos jurídicos como estes:
Com a espia no referido precedente, plenamente afincado, de modo consuetudinário, por entendimento turmário iterativo e remansoso, e com amplo supedâneo na Carta Política, que
não preceitua garantia ao contencioso nem absoluta nem ilimitada, padecendo ao revés dos
temperamentos constritores limados pela dicção do legislador infraconstitucional, resulta de
meridiana clareza, tornando despicienda maior peroração, que o apelo a este Pretório se compadece do imperioso prequestionamento da matéria abojada na insurgência, tal entendido como
expressamente abordada no Acórdão guerreado, sem o que estéril se mostrará a irresignação,
inviabilizada ab ovo por carecer de pressuposto essencial ao desabrochar da operação cognitiva.
(ARRUDÃO, 2005, p.4)

Condenamos a utilização deste tipo de linguagem pela comunidade jurídica, seja na comunicação
escrita ou oral, o aparecimento de termos arcaicos em um discurso se afigura como um obstáculo ao contexto
natural de comunicação, porque estas palavras encontram muito pouco uso atualmente.
Oliveira (2005, p.21) confirma essa ideia:
[...] o problema na utilização de palavras em desuso é quando elas caem em textos cujos
destinatários não lhes discriminam mais a cor, já desbotada, e a estes só lhes afigura como
algo fora do contexto em que vivem e seu cheiro de naftalina não lhes dá respostas às suas
necessidades.

O profissional do direito deve compreender que utilizar expressões arcaicas é o mesmo que assinar
um atestado de desatualização, as sociedades modernas são dinâmicas, a Justiça também precisa de maior
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dinamicidade, por isso o uso dessas palavras não é mais recomendável, este tipo de palavra torna a comunicação truncada, cansativa e para muitos incompreensível.
Em outra questão, considera-se que o Latinismo também pode ser considerado um obstáculo comunicacional na linguagem do direito, o latinismo acontece por e através da utilização excessiva de termos em
latim em um discurso jurídico. Para Nirlene da Consolação Oliveira (2005, p.21) “Latinismo é o uso de palavras
e expressões em Latim, língua morta da qual se originou a Língua Portuguesa.”
Segundo a mesma autora: “[...] muitas palavras e expressões latinas, por influência do Direito Romano, foram trazidas ao vocabulário jurídico sem modificações na escrita, vindo a compor com relevância a
linguagem jurídica, sem que sejam de notório conhecimento popular.” (OLIVEIRA, 2005, p.21).
Podemos destacar, a título de exemplo, algumas das várias palavras ou expressões em latim que ainda
são utilizadas no Direito, muitas delas não são entendidas por pessoas que não possuem formação jurídica.
São exemplos de palavras ou expressões em latim usadas no Direito:
• ab ovo – desde o princípio;
• bona fide - de boa fé;
• causa petendi - causa de pedir;
• erga omnes - diz-se de ato, lei, decisão que tem efeito jurídico sobre todos;
• ex more - conforme o costume.
Poderíamos destacar vários outros termos, mas o importante é verificar que este tipo de terminologia
pode ser substituído por palavras que são de uso corrente, o que facilitaria o entendimento daquele que não conhece essa linguagem que se situa, em princípio, como diferente e incompreensível até para estudantes de Direito.
Nirlene da Consolação Oliveira (2005) fundamenta, por fim, que algumas expressões e palavras em latim
ainda encontram justificativa para aparecerem em textos jurídicos destinados à população ou de seu interesse,
ao mesmo tempo critica afirmando que muitas poderiam ser objeto de estudo para a História do Direito.

5 O QUE A LEI DIZ SOBRE A PRODUÇÃO DOS TEXTOS LEGAIS
Os textos de lei constituem um gênero próprio no domínio jurídico. No Brasil, eles são produzidos sempre
na modalidade escrita da língua por emissores/produtores que são os legisladores de todas as esferas: federal,
estadual e municipal; seus receptores/leitores são os cidadãos.
A Lei Complementar n 95, de 26 de Fevereiro de 1998, posteriormente alterada pela Lei Complementar n
107 de 26 de abril de 2001 dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme
determina o parágrafo único do art.5º da Constituição Federal.
Em seu art.11 a lei determina que as disposições normativas para serem redigidas com clareza, precisão
e ordem lógica devem obedecer aos seguintes critérios:
I- para a obtenção de clareza: a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo
quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura
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própria da área em que se esteja legislando; b) usar frases curtas e concisas; c) construir as
orações na ordem direita, evitando preciosismos, neologismo e adjetivações dispensáveis; d)
buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando preferência
presente ou ao futuro simples do presente; e)usar os recursos de pontuação de forma judiciosa,
evitando os abusos de caráter estilístico; (BRASIL, 1998)
II- para a obtenção de precisão: a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar
perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o
conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar a norma; b) expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito
meramente estilístico; c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao
texto; d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território
nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais; e) usar apenas siglas consagradas
pelo uso, observando o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada de
explicação de seu significado; f) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de lei e nos caso em que houver prejuízo para a compreensão do
texto; g) indicar, expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões
‘anterior’, ‘seguinte’ ou equivalentes; (BRASIL, 1998)

Em seu art. 13 §2, V, VII e VIII a mesma lei estabelece que, preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, estes poderão ser alterados através da atualização de termos antiquados
e de modos de escrita ultrapassados, eliminação de ambiguidades decorrentes do mau uso do vernáculo e da
homogeneização terminológica do texto.
Segundo Nirlene da Consolação Oliveira (2005, p.19): “O espírito dessa lei é o alcance da norma pelo
seu destinatário, objetivo a que se persegue com a uniformidade da técnica legislativa e com a redação jurídica adequada [...]”.
O objetivo da referida lei é impor ao legislador a adoção de critérios de objetividade, simplicidade
e coesão no momento de elaboração e alteração das leis. Isso é muito importante, visto que a redação se
encontrará padronizada e livre de termos antiquados e ultrapassados. Essa lei avança em direção à democratização da linguagem legislativa.

6 QUAIS OS CAMINHOS PARA SIMPLIFICAÇÃO DA LINGUAGEM JURÍDICA NO BRASIL:
ALGUMAS INICIATIVAS BRASILEIRAS
6.1 “Abc dos Direitos” do site acesso à Justiça - (Ministério da Justiça)
O Direito apoia-se em termos e conceitos cuja compreensão é essencial. O grande objetivo deste serviço público criado pelo Governo Federal é fornecer explicações básicas sobre os jargões do Direito e conceitos
importantes desenvolvidos para melhor compreensão do indivíduo.
O campo de busca desta aplicação é bem simples e acessível, quando solicitado, apresenta significações simples e de fácil entendimento, garantindo a compreensão de vários termos técnicos utilizados pela
linguagem do direito. Além do site “acesso à justiça” apresentar características que visam facilitar o acesso à
justiça pelo cidadão, acertada foi a decisão de incluir este campo de busca de palavras que auxilia o indivíduo
a compreender melhor o Direito.
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6.2 Campanha de Simplificação da Linguagem Jurídica - (AMB)
No dia 11 de agosto de 2005 a AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) lançou a Campanha pela
Simplificação da Linguagem Jurídica, o chamado “juridiquês”. A associação pretendia alertar a comunidade
jurídica sobre as várias expressões em latim, sua utilização e a troca destas por palavras mais simples, de
fácil entendimento para os leigos. Pretendia também simplificar a linguagem jurídica utilizada em geral por
magistrados, advogados, promotores e outros operadores da área.
O professor Pasquale Cipro Neto, envolvido no projeto, dizia que:
“Essa iniciativa da AMB é muito importante, porque é fundamental que as pessoas consigam compreender aquilo que o outro fala. Por isso é necessária a utilização de uma comunicação cada vez mais precisa
sem ambiguidade”. (AMB, 2005).
Segundo o ex-assessor da Presidência da AMB à época, Gervásio dos Santos Júnior (AMB, 2006), esta
campanha tinha por objetivo também abrir um canal de diálogo entre a magistratura e a sociedade, sensibilizando juízes, estudantes de direito e a comunidade jurídica em geral.
Na mesma campanha a AMB lançou um livreto (O Judiciário ao Alcance de Todos) com um glossário
das expressões jurídicas e explicações sobre o funcionamento da Justiça brasileira cujo destinatário era o
cidadão não iniciado.
A campanha pela Simplificação da Linguagem Jurídica foi promovida em vários estados brasileiros
obtendo resultados positivos entre os anos de 2005 e 2006. Desde então, não encontramos registro algum
sobre a continuidade desta campanha que era uma ótima iniciativa da AMB.

6.3 Programa Conhecendo o Judiciário - (TJMG)
Com o objetivo de criar uma ponte efetiva de comunicação com o cidadão, o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais lançou o Programa Conhecendo o Judiciário, no dia 18 de março de 1999. O objetivo sempre foi
aproximar o cidadão do Poder Judiciário, informando, de maneira simples e acessível, sua estrutura e funcionamento, desmistificando a imagem de um judiciário distante e conservador. Este programa se desenvolveu
tendo por referência a escolaridade dos seus destinatários, estabelecendo graus específicos para cada uma
de suas atividades.
No mesmo programa foram desenvolvidas quatro publicações: “Tudo Legal no Tribunal”, destinada
ao público infanto-juvenil, “Poder Judiciário em Minas Gerais”, “Juizados Especiais” e “TJ Responde”, destinadas aos públicos jovem e adulto. Além disso, o programa conta, ainda, com um vídeo institucional sobre
o judiciário mineiro.
O projeto realiza atividades como as visitas orientadas, nas quais estudantes de 5 ao 9 ano e ensino
médio são levados a conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário, participando de júri simulado, audiências ou sessões de julgamento. São realizadas também atividades como as dos juízes vão à escola
e universitários no TJ.
Dentro deste programa nos chama a atenção à apresentação da cartilha “O TJ Responde e Glossário Jurídico”, que ecoa como um alerta àqueles que ainda utilizam um vocabulário pedante e de difícil compreensão:
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O abuso do “juridiquês”, em alguns momentos, torna a Justiça incompreensível e abre espaço
para interpretações equivocadas que prejudicam o exercício do bom Direito.
Entendemos que quanto mais distante a linguagem usada nos atos judiciais, menos compreendida é a atuação do Judiciário pelo cidadão. Muitas vezes, após uma audiência, as pessoas
envolvidas perguntam ao advogado se ganharam ou perderam a ação. (TJMG, p.4, 2011).

Além de apresentar um glossário jurídico com palavras e expressões utilizadas no pelo Direito e suas
significações e questões sobre estrutura e funcionamento do Poder Judiciário, o objetivo maior e fundamental
da cartilha é simplificar sem empobrecer a linguagem, democratizando a palavra, sem a vulgarizar, garantindo
o direito à informação de todos os níveis sociais.

6.4 Outros
Alguns Estados brasileiros, através de seus respectivos tribunais desenvolvem programas de esclarecimento ao público sobre as funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul (TJMS) desenvolve o projeto “Conheça o Judiciário”; O Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul (TJRS) promove o projeto “Justiça em Palavras”, desenvolvido como um minidicionário que contém
palavras e expressões utilizadas no Direito sendo que este guia é destinado a jornalistas e o “Manual de Linguagem Jurídico-Judiciária” cujo público alvo é o advogado; O Tribunal de Justiça do Estado do Pará criou a “A
Cartilha da Justiça”, onde são expostas algumas noções básicas sobre Justiça, processo e palavras utilizadas
no mundo jurídico.

6.5 Sugestões
Adilson de Carvalho (2006) sugere que o problema da linguagem jurídica seja mais bem discutido pelo
Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de buscar entendê-la como um verdadeiro obstáculo ao acesso à Justiça.
Acreditamos que o tema pode ser mais bem trabalhado nas universidades e faculdades de Direito,
pois ali se encontra o futuro da advocacia e de outras profissões que envolvem o conhecimento jurídico.

8 CONCLUSÃO
Toda linguagem humana se origina de uma relação existente ou que pode vir a existir no futuro. A
linguagem em seu aspecto geral deve ser considerada como uma ferramenta que permite a troca de conteúdos entre emissores e destinatários, ela permite a integração do homem com outros indivíduos e assim com
a sociedade. Todo tipo de linguagem tem reconhecido o seu grau de importância e depende da capacidade
linguística daqueles que são seus emissores e destinatários, sob pena de a comunicação esbarrar no problema do “anteparo linguístico”.
Se a intenção deste trabalho sempre foi falar de Justiça, Cidadania e Linguagem, a relação que ocorre
entre indivíduo, linguagem e poder pôde ser mais bem debatida. Pudemos verificar que a ligação existente
entre cidadão e direito, instrumento de liberdade e poder, se encontra difícil, porque aqueles que detêm o
seu monopólio utilizam da linguagem do próprio direito de maneira inadequada. Os membros de uma comunidade jurídica composta ainda por pessoas ultrapassadas e vaidosas ainda se aproveitam dos privilégios
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do conhecimento para se manterem “superiores” e se tornarem diferenciados em uma sociedade que ainda
se encontra em processo de desenvolvimento intelectual no que diz respeito às relações sociais e jurídicas.
Qualquer discurso pode ser transformado em um instrumento de manutenção no poder, desde que
haja alguém incapaz de compreendê-lo naturalmente. A linguagem jurídica se torna também mecanismo para
manutenção do poder em relação a todos os seus níveis, quando a compreensão da lei, dos atos processuais,
contratos, livros e atas, infelizmente for tarefa exclusiva de alguns poucos que possuem conhecimento jurídico.
Como vimos, o Direito depende de uma linguagem especial para exprimir seu conteúdo, muito diferente daquela que aprendemos nas escolas e em nosso dia-a-dia. A Linguagem Jurídica, já muito comentada
por nós, apresenta características peculiares, principalmente em relação a sua destinação. A Linguagem do
Direito se destina ao povo, seja em qualquer um de seus níveis, o legislativo, judiciário, contratual, doutrinário
e cartorário. Em todos estes níveis o cidadão deve ter a oportunidade de entender seus direitos e deveres para
que possa exercer adequadamente sua a cidadania12.
Por ser considerada uma linguagem especial, tudo que ela nomeia, cria e se utiliza para expor conteúdo é denominado “vocabulário jurídico”, infelizmente o vocabulário jurídico considera certas expressões antigas e estrangeiras que dificultam bastante a compreensão de uma pessoa não iniciada nas letras jurídicas se
utilizadas em um determinado discurso. Se são utilizadas, o leigo experimenta um sentimento de exclusão que
o impede de exercer a sua cidadania, uma vez que é impossibilitado de compreender seus direitos e deveres,
inclusive como funciona o seu direito fundamental de acesso à justiça ou de ação, mesmo que minimamente.
Ante toda à exposição realizada neste trabalho conclui-se que é baixo o grau de entendimento da
população brasileira em relação aos usos da terminologia jurídica. Isso se dá porque muitos dos membros que
compõe a comunidade jurídica, magistrados, advogados, promotores, parlamentares e membros das administrações públicas ainda preferem utilizar termos da linguagem que são distantes dos usos na realidade de
muitos brasileiros. Nossa sociedade ainda se caracteriza por seu baixo grau de nível intelectual e atualmente
pela constante dinamicidade.
Para que consiga determinar o alcance, ou seja, o entendimento adequado da palavra por seu destinatário, o emissor (membro da comunidade jurídica) deve adaptar o seu discurso, isto é fazer uma troca entre
terminologias jurídicas de difícil compreensão por palavras outras de uso corrente que possuem o mesmo
significado quando o vocábulo jurídico assim o permitir. Essa conduta facilita o entendimento, mesmo que
mínimo, da linguagem jurídica por seus destinatários principais, o povo.
No tocante às leis, ou seja, a linguagem jurídica legislativa, a Lei Complementar n 95 de 26 de Fevereiro de 1998 contribui para que legisladores adotem critérios de objetividade, simplicidade e coesão quanto ao
momento de elaboração das leis, o que é muito importante, visto que a lei deve ser clara para todos do povo.
Porém ainda encontramos palavras de difícil compreensão em alguns artigos de muitas leis, principalmente
nas legislações processuais.
Outra questão importante, mas que ainda caminha a passos lentos é adoção de maiores investimentos em mecanismos que sejam eficientes e capazes de esclarecer o cidadão sobre os seus direitos no Brasil.

12
“A função social da linguagem jurídica é a de aproximar a sociedade da justiça, promovendo transformações sócias em proveito da
coletividade” (DANTAS, 2012, p.2).
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Os projetos que existem ou já existiram ainda não proporcionam resultados consideráveis, ou que permitam
ao cidadão compreender, mesmo que razoavelmente, a linguagem que rege o instrumento que regulamenta
os seus possíveis direitos e sua sociedade, qual seja a linguagem jurídica.
Como já dito anteriormente, acreditamos que o Poder Público deveria investir mais nas escolas, que
poderiam trabalhar noções básicas sobre o direito, o que com certeza facilitaria o entendimento de sua linguagem desde a infância. As universidades e faculdades de Direito deveriam discutir melhor o problema da
utilização da linguagem jurídica, pois é nelas que se encontram o futuro da advocacia e de outras áreas que
também utilizam o conhecimento jurídico.
Por fim, deve se ter em mente que a linguagem do direito deve ser formal, mas não inacessível ao
cidadão brasileiro. Se o cidadão não puder compreender, mesmo que minimamente, um contrato, a lei que
rege sua sociedade, uma sustentação oral ou até uma sentença por conta da linguagem utilizada em um
destes discursos podemos dizer que o estilo utilizado pelo emissor em seu discurso não cumpre com seu
objetivo de ser claro. A falta de clareza por parte de alguns emissores e o baixo grau de entendimento da
linguagem jurídica por parte dos cidadãos cria um obstáculo ao direito de acesso à justiça do cidadão. O que
consequentemente o impossibilita de entender e exercer melhor os seus direitos relacionados à cidadania.
Atualmente, devemos valorizar aquele que se faz compreender, pois isso exige grandes esforços,
paciência, leitura e principalmente um “dicionário”, para traduzir para as pessoas os que dizem os eruditos.
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O Liberalismo e a Deificação do Mercado no
pensamento de Ludwig Heinrich Edler von Mises
Lúcio Alves de Barros1*

Introdução
Com a crise do Estado de bem estar social (welfare-state) nos países desenvolvidos, aberta no final
dos anos 70 e início de 80; com a queda do muro de Berlim em 1989 e a conseqüente derrota dos ideários
comunistas, novamente vêm à tona o debate acerca do liberalismo. Pintado com as mais variadas cores, esta
doutrina política vai do céu ao inferno. Dos defensores, se espera com certo vigor e galhardia a defesa incondicional da liberdade, da livre concorrência, ausência de privilégios e igualdade diante da lei, responsabilidade
individual, o imperativo da propriedade privada e o predomínio do mercado como instância mais importante
da vida social.
Entre aqueles que não cansam de criticar, é possível que escutemos denúncias pesadas, às vezes em
tom arrogante e marcadas por discursos vorazes. Nessa linha, é de se esperar críticas à liberdade exacerbada
ao mercado, a não possibilidade de liberdade política e econômica sem a presença do Estado, a diminuição
dos esforços de combate à pobreza e a desigualdade social, o desmanche da economia nacional devido a
competição desigual com monopólios internacionais, e a redução da instituição Estado a qualquer iniciativa
oriunda ou produzida no mercado.
Não existe consenso. Muito pelo contrário, sobram vozes de acusação e diversidade de opiniões sobre
o liberalismo. Dos que insistem em defender a importância do mercado pululam acusações aos defensores
dos privilégios garantidos pelo Estado, aos que estão atrasados na mudança da história, e aos ignorantes de
esquerda que não percebem as mudanças profundas que estão por aí. Do outro lado, a verborragia é a mesma: estaríamos lidando com “neoliberais”, com governantes e intelectuais que não amam o estado nacional
nem mesmo a população, estaríamos nas mãos da burguesia, da globalização de direita, ou dos piores conservadores que já se produziu. Nesse sentido, podemos esperar o pior: aumento das desigualdades sociais,
econômicas e políticas, pobreza e perda da soberania nacional.
Na realidade, isto não tem levado a nada, a não ser o aumento da ignorância e à pobreza do debate
acerca do que realmente é o liberalismo e quais os seus principais determinantes. Já de início, é forçoso
mencionar que trata-se de um erro e, muito grave, nivelar todo pensamento liberal. José Guilherme Merquior
(1987, 1991) talvez tenha sido o autor mais cuidadoso nesse debate. O autor chama atenção para a necessidade de utilizar o termo “liberalismo” no plural. Assim, estaríamos lidando com liberalismos, que em conteúdo
e forma de apreensão e entendimento do mundo real, são muito diferentes. Isto evitaria que os estudiosos
empobrecessem o debate, afastaria os equívocos e, sem dúvida, enriqueceria a discussão.
Partindo do pressuposto de Merquior (1991), da existência de liberalismos, traçaremos nas linhas a
seguir reflexões sobre o pensamento de Ludwig Heinrich Edler von Mises, um intelectual da Escola Austría-
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ca, nascido em Lemberg, no antigo Império Austro-Hungaro (hoje Lviv, na Ucrânia), no dia 29 de setembro e
falecido em Nova York no dia 10 de outubro de 1973. Nos limites do artigo em apreço, chamaremos atenção
para as concepções acerca dos elementos que compõem o liberalismo defendido pelo autor: como entende
a concepção liberal? Quais os componentes fundamentais da sociedade? Como percebe a existência do bem
comum e o lugar do Estado?
O propósito deste trabalho é tentar delinear os principais pontos de vista do autor, sabendo que
pertence a uma “escola radical do liberalismo” no qual o mercado é visto como o lugar natural de existência
humana e a propriedade privada do corpo e do capital como requisito básico para viver esta existência. Nossa
pretensão é simples e sintética e, de forma alguma, temos a pretensão de incorporar todo o trabalho do autor.
Dentre as obras em estudo destacamos: “Liberalismo”, “Mercado”, “A mentalidade anti capitalista” e “Uma
Crítica ao Intervencionismo”
Nosso estudo está organizado da seguinte maneira. Na primeira parte discutimos o pensamento de
Mises. Sua concepção acerca da ação humana, da liberdade, e da propriedade privada dos recursos de produção. Além disso, analisamos o problema da igualdade de oportunidades, chamando atenção para o lugar do
Estado, dos mecanismos de mercado e dos agentes econômicos. Finalmente, descrevemos o lugar do mercado
em sua teoria. Esta instituição aparece como chave de toda engrenagem do pensamento teórico de Mises,
levando o autor ao ponto de deificar esta instituição.

1 - A Deificação do mercado
O germe do pensamento liberal de Ludwig von Mises (1881 - 1973), pode ser buscado nos acontecimentos de 1789 ocorridos na França. O movimento era a Revolução Francesa, que derrubou o Antigo Regime e
fundamentou os desejos de uma “nova era”. As principais bases filosóficas desta concepção são encontradas
nos escritos do utilitarista Tomás Hobbes (1588 - 1679) e em John Locke (1632 – 1704). O primeiro defendia
que os homens no estado de natureza eram egoístas: “o homem é o lobo do homem”. Para não se matarem
uns aos outros decidiram elaborar um pacto. Através da ação humana foi criado um corpo político artificial, o
Estado (Leviatã), o qual tinha por função garantir a liberdade e o bem comum dos homens. Por sua vez, Locke
partia da definição de direito natural. O Estado tem por finalidade garantir o direito natural de propriedade,
incluindo a vida, a liberdade e os bens alcançados pelo trabalho que, segundo ele, era necessário para a
conservação dos bens.
No início do século XVIII esta teoria política legitimou a propriedade privada. O homem se adaptou à
“divindade” e o Iluminismo elevou a razão como o único guia do ser humano. A ação humana passou a ser
central e a propriedade uma conquista via “competência”. As teorias liberais consagraram o indivíduo como
ação, germe e destinatário de todo conhecimento e poder político. A ação individual passou a ser o ponto de
partida e chegada. Nada podia destruir o império da individualidade (vida, liberdade, conhecimento), pelo
contrário, tudo podia ser criado.
A teoria liberal exercerá grande influência em Mises que, em oposição ao holismo da tradição marxista, desenvolverá um pensamento econômico baseado na instituição do mercado e da ação humana. Para Mises, é o indivíduo, notadamente o consumidor, que compõe e tem a possibilidade de dar sentido e significado
à realidade social. O individualismo de Mises, decorrente de sua formação intelectual, o levará naturalmente
a eleger o indivíduo como “ser epistêmico”, ou seja, ser capaz de apreender o real e criar a realidade.
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Oriundo da tradição liberal inaugurada por John Locke e Adam Smith (1723 – 1790), Mises, em pleno
período entre guerras, inicia o seu ataque aos modelos econômicos que decidiram apostar na intervenção do
Estado na economia e na política. De acordo com o economista, a não existência de um mercado forte que tem
a tarefa de atuar como mecanismo de formação de preços e de transmissão de informações, impossibilita a
efetivação do cálculo econômico com base em preços reais. O mercado é o principal agente dinamizador das
relações humanas que se desenvolvem a partir dos mecanismos da oferta e da procura. É nesse sentido, que
Mises aposta no consumidor como o principal ator do capitalismo contemporâneo.
Em sua obra Liberalismo (publicada em 1927), Mises demonstra o que defende ser uma doutrina genuinamente liberal. Criterioso, expõe com clareza os fundamentos do liberalismo. Sua análise não se resume
ao mercado, trata do conceito de liberdade, propriedade privada e comunal, tolerância, paz, Estado, governo,
igualdade, democracia, riqueza, partidos políticos dentre outros. Descreve como deveria ser construído um
governo livre e democrático alicerçado em princípios liberais. Examina os problemas que podem gerar o intervencionismo, o nacionalismo, as políticas internacionais, o direito de autodeterminação, o imperialismo, o
colonialismo e o comércio internacional.
Partindo do indivíduo como realidade objetiva, Mises reivindicará para a ciência econômica um
estatuto metodológico próprio. A busca de uma ciência que entenda a ação humana é que está em jogo. O
argumento principal é que a ação humana é radicalmente intencional:
A principal característica do homem é de ele nunca desistir de aumentar seu bem-estar através
de atividades intencionais2.
O liberalismo não afirma que os homens sempre agem de modo não inteligente, mas, ao contrário, que devem, em seu próprio interesse corretamente entendido, agir sempre de modo
inteligente. E a essência do liberalismo é justamente esta: o liberalismo visa a que se conceda
à razão, na esfera da política social, a aceitação com que já conta, sem maiores disputas, em
todas as outras esferas da ação humana3.
A economia de mercado é o sistema social baseado na divisão do trabalho e na propriedade
privada dos meios de produção. Todos agem por conta própria; mas as ações de cada um procuram satisfazer tanto as suas próprias necessidades como também as necessidades de outras
pessoas. Ao agir, todos servem seus concidadãos. Por outro lado, todos são por eles servidos.
Cada um é ao mesmo tempo um meio e um fim; um fim último em si mesmo e um meio para
que outras pessoas possam atingir seus próprios fins4.

A tese central do liberalismo de Mises implica na constituição de duas proposições que se tornam
interdependentes: a primeira afirma que é sempre possível reduzir os fenômenos sociais a resultados de
decisões e ações individuais; a segunda diz que tais decisões e ações humanas estão sob os imperativos do
mercado e da propriedade privada.
Comecemos pela primeira observação. Em poucas palavras, pode-se afirmar que o homem à luz do
liberalismo de Mises depende do cálculo racional e do interesse próprio para conseguir almejar um fim determinado. A economia positiva nos oferece para esta concepção a expressão “Homem Econômico Racional”
que é entendido da seguinte maneira:
2

MISES, Ludwig von. A mentalidade anticapitalista. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio / Instituto Liberal, 1987. p. 11.

- MISES, Ludwig von. Liberalismo: segundo a tradição clássica. Trad. Haydn Coutinho Pimenta. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio / Instituto
Liberal, 1987. p. 07.

3

4

- MISES, Ludwig von. O mercado. Trad. Donald Stewart Jr.. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio / Instituto Liberal, 1987. p. 16.
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1 - O homem naturalmente busca ou defende o seu alto interesse. O seu comportamento se direciona
para maximizar os seus ganhos, para isso não interessa os meios que utilize. Entretanto, a lógica da maximização possui conteúdo ético: maximizar é um comportamento considerado correto para o indivíduo e para a
sociedade. Maximizar é inerente a um padrão cultural que comporta a moral e o “dever ser”.
2 - O homem racionalmente os melhores meios para se chegar ao fim desejado. A racionalidade é
instrumental, dado que o homem buscará os meios materiais para a satisfação de suas preferências mais
altas ao menor custo possível, mesmo correndo riscos e incertezas.
Na verdade, tais teses não são novas. Adam Smith, o pai da economia política, já destacava que:
Não é da benevolência do açougueiro, cervejeiro, ou padeiro que esperamos nosso jantar, mas
de sua preocupação por seu próprio interesse. Dirigimo-nos, não à sua humanidade, mas ao
seu amor próprio, e nunca lhes falamos de nossas necessidades, mas das vantagens deles.
Ninguém, senão um pedinte, escolhe depender principalmente da generosidade de seus concidadãos, e nem mesmo o mendigo depende dela inteiramente5.

A filosofia social de Adam Smith tem por base a fundamentação ontológica na qual o egoísmo e o naturalismo da troca são atributos naturais e constitutivos da espécie humana. Ao contrário dos animais, seres
humanos possuem o poder de intercambiar o produto do seu trabalho, ou seja, o de trocar o bem produzido
ou os seus serviços por outros produtos que necessita. Daí a importância que Adam Smith observa na divisão
do trabalho em relação ao mercado.
Ninguém jamais viu um animal, por seus gestos e gritos naturais, dizer a outro: isto é meu,
aquilo, seu, estou querendo trocar isto por aquilo. (...) O homem usa às vezes, a mesma arte
com seus semelhantes, e quando não tem outro meio de levá-los a agir de acordo com suas
inclinações, procura por toda servil e bajuladora atenção obter sua boa vontade (...). Mas o
homem tem quase constantemente ocasião para o auxílio de seus semelhantes, e é em vão
que ele o espere apenas por benevolência. Ele poderá prevalecer, mais provavelmente, se puder
interessar o amor-próprio deles em seu favor, e mostrar-lhes que é para sua própria vantagem
fazer para ele aquilo que está lhes exigindo. Quem quer que ofereça a outrem uma barganha
de qualquer tipo está propondo isto. Dá-me aquilo que desejo e terás isto que desejas, é o
significado de toda oferta assim, e é destarte que obtemos uns dos outros a franca maioria dos
bons ofícios que necessitamos.6

A citação evidencia a defesa de Adam Smith do homem racional. Para ele, a faculdade da razão e da
linguagem do ser humano possibilitou o desenvolvimento do hábito peculiar de intercambiar os resultados do
trabalho. A troca aparece como o elemento chave para garantir a liberdade e a sobrevivência. Além disso, o
impulso para o ganho através da troca precede a divisão do trabalho e o mercado ou mesmo os determinam.
Em Adam Smith, este homem é propenso à troca e ao ganho. O economista nada vê de negativo
nesta aspiração (o mesmo entende Mises), pois defende que o livre curso do auto interesse privado resulta
o bem público e a prosperidade através da intermediação do mercado. Para o autor, nada deve privar ou
interferir na liberdade dos indivíduos, pois corre-se o risco de amputar a “mão invisível” que “representa
aqui a noção de uma ordem espontânea que transforma através do mecanismo de mercado, e a partir de
5

SMITH, Adam. Uma investigação sobre a natureza e as causas da Riqueza das Nações. São Paulo: Ed. Hemus. p. 08.

- Id. Ibid., p. 08.
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alguns pressupostos iniciais restritos, ‘vícios privados’ (egoísmo, ganância) em ‘benefício público’ (sistema
econômico coerente e próspero)”.7
O homem à luz desta abordagem é um feixe de desejos. Revela-se como um animal complexo e vitalizador de ação, faz parte da natureza como qualquer outro ser e está sujeito a leis empíricas passíveis de
descoberta. Para as ciências humanas, o seu comportamento deve ser explicado como resultado de uma série
de tentativas para obter o que deseja. A questão não é tal como os filósofos racionalistas e empiristas almejavam. Os seus desejos não são metafísicos, religiosos ou éticos, são racionais voltados para a satisfação de
desejos individuais, se são egoístas ou altruístas dependerá da situação social empírica em que está inserido.
Cabe ressaltar que a escolha dos meios deve assegurar os seus fins, dado o impacto da ação do homem em relação as aspirações dos outros. E, como vimos acima, a maximização dos interesses e desejos de
cada um, racionalmente calculado e a longo prazo, contribui para a maximização de todos. O cálculo racional
tem como resultado a maximização da utilidade coletiva. Nas palavras de Mises, estas observações aparecem
da seguinte forma:
O mercado orienta as atividades dos indivíduos por caminhos que possibilitam melhor servir as
necessidades de seus semelhantes. Não há, no funcionamento do mercado, nem compulsão,
nem coerção. O Estado, o aparato social de coerção e compulsão, não interfere nas atividades
dos cidadãos, as quais são dirigidas pelo mercado. (...) Todos os homens são livres, ninguém
tem de se submeter a um déspota. O indivíduo por vontade própria, se integra num sistema de
cooperação. O mercado o orienta e lhe indica a melhor maneira de promover o seu próprio bem-estar, bem como o das demais pessoas. O mercado comanda tudo; por si só coloca em ordem
todo o sistema social, dando-lhe sentido e significado8.

Mises mostra como o mercado assume um lugar especial de integração das ações humanas. Não é
preciso um Estado forte, tampouco um déspota ou modelos políticos de propriedade pública. Como atores
racionais, os seres humanos são capazes da manutenção da harmonia social. É neste aspecto que Mises aposta no mercado como a principal instituição de informações. Ele aparece como um processo de transmissão
de informações representado por preços, salários, lucros altos e baixos, os quais atuam como mecanismos
capazes de distribuir as informações necessárias entre os agentes econômicos que, de outra forma, seriam incapazes de saber, já que a massa colossal de fatos economicamente significantes está fadada a escapar-lhes.
O mercado não é um local, uma coisa, uma entidade coletiva. O mercado é um processo,
impulsionado pela interação das ações dos vários indivíduos que cooperam sob o regime da
divisão do trabalho. As forças que determinam a – sempre variável – situação do mercado são
os julgamentos de valor dos indivíduos e suas ações baseadas nesses julgamentos de valor. A
situação do mercado num determinado momento é a estrutura de preços; isto é, o conjunto
de relações de troca estabelecido pela interação daqueles que estão desejosos de vender com
aqueles que estão desejosos de comprar. Não há nada, em relação ao mercado, que não seja
humano, que seja místico. O processo de mercado resulta exclusivamente das ações humanas.
Todo fenômeno de mercado pode ser rastreado até as escolhas específicas feitas pelos membros
da sociedade de mercado9.

O problema encontrado na livre ação das interações reside apenas quando há a intervenção de mecanismos (subsídios, tabelamentos, impostos dentre outros) que impedem o mercado de fluir livremente. Nesse
- GIANETTI da Fonseca. Comportamento Individual: alternativas ao Homen Econômico. In Revista Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas Econômicas - USP, São Paulo, volume 20, número especial. 1990. p. 09.

7

8

- MISES, Ludwig von. O mercado ... op. cit., p. 16 e 17.

- Id. Ibid., p. 17.
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caso, o ataque ao Estado10 e a qualquer forma de intervencionismo se faz necessário porque estas ações
produzem mecanismos que influenciam a livre e a pura rede de informações do sistema de trocas (preços,
salários, lucros, etc.) criadas naturalmente pelo mercado.

2 – A Liberdade
Um dos principais imperativos liberais de Mises é a liberdade. Liberdade entendida de forma negativa, caracterizada como ausência de coerção ou constrangimento exercido por terceiros. O homem nasce livre
e assim deve continuar. A ninguém é dado o direito de interferir na liberdade do outro para usufruir de um
bem ideal ou material.
Somente no contexto de um sistema social é que se pode atribuir um significado à palavra
liberdade. No sentido praxeológico, o termo liberdade refere-se à situação na qual um indivíduo
tem a possibilidade de escolher os seus fins e os meios a empregar para atingi-los. A liberdade
de um homem é rigidamente restringida pelas leis da natureza, bem como pelas leis da praxeologia. Ele não pode pretender atingir fins incompatíveis entre si11.

Nessa linha de argumentação, os seres humanos são livres na medida em que podem escolher os
seus próprios objetivos e cursos de ação, em que podem escolher livremente entre alternativas que estão à
disposição, em que não são constrangidos a agirem da forma que não escolheriam, ou que não são impedidos
de agir de modo que preferiria a vontade de outro (o Estado por exemplo). Estamos nos referindo a uma concepção negativa de liberdade. Tal como destacou Berlin (1981), liberdade entendida como ausência de coerção
exercida por outrem12. O que não significa dizer que não estamos delimitados por contingências, normas,
costumes, conjunturas sociais e condições físicas. De acordo com Mises: “seria absurdo dizer que o homem
não é livre porque não pode, digamos, drogar-se, sem sofrer as inevitáveis consequências consideradas como
altamente indesejáveis. Embora isso seja evidente para todas as pessoas de bom senso, esta evidência não
é bem percebida em situações análogas sujeitas às leis da praxeologia”. Ainda no mesmo terreno, cabe aos
seres humanos escolherem entre “o respeito a certas regras que tornam a vida em sociedade possível ou a
pobreza e a insegurança, se preferir viver perigosamente, num estado de guerra constante entre indivíduos
independentes. Esta é uma lei tão exata na determinação do resultado da ação humana como um todo, quanto o são as leis da física”.13
O liberalismo de Mises é uma doutrina inteiramente voltada para a ação e conduta dos homens no
mundo. Tem por objetivo a garantia do progresso e do bem estar material dos seres humanos e nada diz a
respeito de necessidades interiores: aspirações religiosas, metafísicas e espirituais. Não promete felicidade e
contentamento, mas aposta na possibilidade da maior satisfação possível dos desejos humanos, suscitados
pelas coisas e pelo mundo exterior.

10
- Consoante às palavras de Mises: “O Estado utiliza o seu poder exclusivamente com o propósito de evitar que as pessoas empreendam ações lesivas à preservação e ao funcionamento regular da economia de mercado. Protege a vida, a saúde e a propriedade do
indivíduo contra a agressão violenta ou fraudulenta por parte de malfeitores internos e de inimigos externos. Assim, o Estado cria e
preserva o ambiente onde a economia de mercado pode funcionar em segurança. Id. Ibid., p. 16.
11

- MISES, L. v.. O Mercado ... op. cit., p. 58 e 59.

- BERLIN, Isaiah. Dois conceitos de liberdade. In Quatro ensaios sobre a Liberdade. Brasília: Ed. UNB (Universidade de Brasília), 1981.
Para uma análise crítica do conceito de liberdade negativa e liberdade positiva, que vê nesta diferenciação um “falso problema”, conferir
o artigo de MACCLLUM, G. C.. Negative and Positive Freedom. In MILLER, David (ed.). Liberty. Oxford University Press, Oxford, 1991.
12

13

- MISES, L. v.. O Mercado ... op. cit., p. 59. Grifo do autor.
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Alicerçado na razão, e tendo a liberdade como valor supremo, Mises acredita que o liberalismo é um
sistema que assegura maior produtividade do trabalho humano, sendo interesse de todos viver em cooperação, já que esta aparece como a melhor forma de obter bons resultados através da divisão do trabalho.
O ser humano se distingue dos animais, tal como vimos nas concepções de Adam Smith, devido as
práticas de troca e a divisão da capacidade laboral. Ao dividir o trabalho, soube explorar a terra (“tudo que a
natureza coloca à nossa disposição, na forma de substâncias e de energia nela encontradas, sob e acima de
sua superfície, na água e na atmosfera”) e constituir o capital (máquinas, ferramentas, artigos semimanufaturados etc.). Mises destaca dois sistemas de cooperação alicerçados na divisão do trabalho: aquele que se
baseia na propriedade privada dos meios de produção e o que se assenta na propriedade comunal. Comecemos pela crítica a esta última. Para o liberal austríaco nada justifica um sistema que usurpa a liberdade
dos indivíduos. Ao furtar a possibilidade do homem em viver sua própria liberdade, estamos cerceando sua
capacidade criativa, ação e conduta rumo a dias melhores. Estamos retirando sua capacidade de poupar e
fazer multiplicar o capital empregado. Para Mises, em tais condições, homens e mulheres estão vivendo para
o Estado e sua máquina burocrática recheada de lideranças políticas sedentas de poder. Ao tirar a propriedade
privada (incluindo aqui a do próprio corpo) o interventor submete os indivíduos aos tecnocratas. O resultado
é drástico, pois o resultado da intervenção nunca é o desejado pela maioria da população, ou mesmo pelo
próprio interventor. Intervir no mercado é beneficiar uma parte dos consumidores e, inevitavelmente, produzir
consequências desagradáveis para a maioria dos cidadãos.
No que concerne ao sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção, Mises não se
cansa de tecer elogios:
Os liberais mantêm a opinião de que o único sistema de cooperação humana que, de fato, funciona numa sociedade, baseada na divisão do trabalho, é a propriedade privada dos meios de
produção. (...) o programa do liberalismo, se pudermos condensá-lo em uma única palavra, se
resumiria no termo propriedade, isto é a propriedade privada dos meios de produção (pois, no
que se refere às mercadorias prontas para o consumo, a propriedade privada é um fato, e isto
não é questionado pelos socialistas e comunistas). Todas as outras exigências do liberalismo
resultam deste requisito fundamental.14

É preciso chamar atenção para o fato de que o imperativo da propriedade privada está associado à
plena liberdade de entrada no mercado. De acordo com o sistema de informações (preços, lucros etc), os capitalistas, legítimos proprietários de seus bens, vão ao mercado disputar a atenção e o gosto do consumidor. Para
Mises, no mercado capitalista sempre veremos triunfar aqueles capazes de produzir algo melhor e mais barato
para o público em necessidade. Diferentemente de outros modelos de produção, nas sociedades capitalistas
não é o trabalhador o ator mais importante da modernidade. Para Mises, o modelo de produção, alicerçado na
propriedade privada dos meios de produção, elegeu como único e mais importante soberano o consumidor.
No mercado de uma sociedade capitalista, o homem comum é o consumidor soberano, aquele
que, ao comprar ou ao se abster de comprar, determina em última análise o que deve ser produzido e em que quantidade. As lojas e fábricas que suprem exclusiva ou predominantemente
os pedidos dos cidadãos mais abastados em relação a artigos de luxo exercem apenas um papel
secundário no cenário econômico do mercado. Elas nunca atingem a dimensão da grande empresa. As grandes empresas servem sempre – direta ou indiretamente – às massas.15

14

- MISES, L. v.. Liberalismo... op. cit., p. 22. Grifo do autor.

15

- MISES, L. v.. A Mentalidade ... op. cit., p. 08.
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O consumidor, a liberdade de entrada no mercado e a garantia da propriedade privada dos recursos
de produção garantem um dos mais interessantes fenômenos do mercado, a competição. Isto não significa,
é claro, que não exista competição quando empresas estatais operam no mercado, significa que dificilmente
teríamos empresa deste porte (estatais) longe de privilégios e desmandos burocráticos de suas lideranças. Ela
persiste e compete dignamente no mercado apenas quando atende os interesses dos consumidores.
A competição para Mises é o caminho e a condição necessária para a harmonia e cooperação social.
Diferentemente dos animais, disputamos os escassos bens de subsistência não através de conflitos que
podem levar à morte. Fazemos acordos, trocamos o que podemos oferecer por outras coisas que satisfaçam
nossas necessidades16. É por isso que vivemos em sociedade e não em ilhas, dado que precisamos uns dos
outros para sobreviver. A consciência que temos da necessidade do outro colabora para que vivamos em harmonia. Mas isso não significa que não competimos no mercado.
A competição biológica não deve ser confundida com a competição social, isto é, o esforço
dos indivíduos para obter uma posição mais favorável no sistema de cooperação social. Como
existirão sempre situações às quais os homens atribuem mais valor, as pessoas se esforçarão
por alcançá-las e tentarão superar os seus rivais. A competição social, consequentemente, está
presente em qualquer forma concebível de organização social.17

A motivação que os seres humanos carregam no intuito de superar uns aos outros Mises chama de
competição cataláctica18, definida da seguinte maneira:
A competição cataláctica é uma emulação entre pessoas que querem superar uma às outras.
Não é uma luta, embora seja comum o emprego, num sentido metafórico, de termos como ataque e defesa, estratégia e tática, extraídos da terminologia da guerra e dos conflitos violentos.
Na competição cataláctica, aqueles que perdem não são aniquilados; são deslocados para um
lugar mais compatível com as suas realizações do que aquele que pretendiam alcançar.19

Mises ainda afirma que podemos observar sociedades sem competição social, tal como as sociedades socialistas e comunistas, cujo chefe atribui direitos e deveres a cada indivíduo. Os indivíduos não têm
ambição, somente o Estado e não existe motivação num modelo social como este. Ele não produz ambições,
uma vez que os indivíduos são indiferentes quanto à busca de posições na sociedade. Homens e mulheres
se “comportar-se-iam como os cavalos reprodutores de um haras, que não procuram colocar-se num ângulo
mais favorável quando o proprietário escolhe o garanhão que vai cobrir sua melhor égua. Mas tais pessoas já
não seriam agentes humanos”.20
A competição, como fenômeno social, entretanto, invade todas as esferas da vida. No mercado ela é
a “menina dos olhos” dos consumidores. Mises afirma que, havendo a liberdade de entrada no mercado e a
possibilidade de lucros, é inevitável que os donos dos meios de produção apostarão na maior produtividade

16
- Consoante ao autor: “A cooperação social sob o signo da divisão do trabalho elimina tais antagonismos. Substitui a hostilidade pela
associação e mutualidade. Os membros da sociedade são solidários numa aventura comum”. In MISES, L. v.. O mercado... op. cit., p. 48.
17

- Id. Ibid., p. 48.

- O termo cataláctico, de acordo com Donald Stewart Jr., é relativo a cataláxia, e neste caso significa que o desenvolvimento das ações
individuais no mercado produz uma ordem espontânea denominada cataláxia. Deriva do grego katallattein ou katallasseiin “que significa
não só trocar mas também admitir na comunidade e converter-se de inimigo a amigo”. In MISES, Ludwig von. O mercado. Trad. Donald
Stewart Jr.. Rio de Janeiro: Ed. José Olympio / Instituto Liberal, 1987. Conf. Nota n. 15, p. 149 e 150. Grifos do autor.

18

19
20

- Id. Ibid., p. 49.
- Id. Ibid., p. 49.
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e, consequentemente, vão estar motivados em competir no mercado pelo gosto do consumidor. Isto se dá
porque, quanto maior a liberdade de entrada no mercado, maior a competição. O resultado é a satisfação do
consumidor, pois a competição tende a abaixar os preços e lucros daqueles que estão competindo no mercado. A vitória, obviamente, é daqueles que melhor atenderem o público.

3 - A igualdade de oportunidades
A todos é garantida a liberdade de entrada, competição no mercado, acesso a bens e direito a ter
lucros. Não é certo a garantia de privilégios, fraudes e uso da violência. Daí a importância do Estado para a
manutenção da paz e da harmonia social. Estas são as premissas necessárias para a competição cataláctica.
Como vimos, Mises observa que esta competição é um dos traços característicos da economia de mercado e
que trata-se de “um fenômeno social”. Nesse contexto acredita que estamos fadados a competir, sob pena
de sermos jogados a um lugar menos privilegiado na sociedade, seja qual for a esfera de atuação escolhida
por nós.
É forçoso argumentar se é possível garantir oportunidades iguais a todos que pretendem competir.
Mises argumenta que não cabe a qualquer instância (principalmente o Estado) garantir tais oportunidades. O
ganho ou a perda no mercado é resultado da avaliação consciente do consumidor, o soberano nas economias
capitalistas de mercado: “atribuir a cada um o seu lugar próprio na sociedade é tarefa dos consumidores que,
ao comprar ou abster-se de comprar, estão determinando a posição social de cada indivíduo. A soberania do
consumidor não diminui quando são concedidos privilégios a indivíduos na qualidade de produtores”.21
Para Mises, produtores e consumidores, na verdade podemos ser ambos, garantem a distribuição dos
bens disponíveis e o lugar que teremos na sociedade. A entrada no mercado, por exemplo, é garantida para
todos. Mas o mesmo não se pode afirmar sobre a continuidade dos mesmos, visto que podem ser destruídos
e/ou afastados diante da acirrada competição. E isto não ocorre só no jogo da oferta e da procura de bens
materiais. O mesmo Mises defende no campo dos bens ideais. A vitória pertence àqueles que conseguem
atender aos interesses imediatos do consumidor.
É comum condenar o fato de a competição cataláctica não oferecer a todos as mesmas
oportunidades. O começo é muito mais difícil para um menino pobre do que para o filho de um
homem rico. Mas os consumidores não estão interessados em saber se aqueles que os servem
começaram suas carreiras em condições de igualdade. Seu único interesse é assegurar a melhor
satisfação possível de suas necessidades.22

Realmente, é sempre possível ouvir pesadas críticas à competição, principalmente devido a inexistência de igualdade das oportunidades. Mises não se importa com os críticos, apenas ressalta que não está em
jogo a “posição original” do indivíduo. O fato é que os seres humanos possuem “naturalmente” desigualdades
fisiológicas inerentes à sua condição. Os seres humanos nascem diferentes em graus de inteligência, talentos,
força de vontade, beleza e destreza física.23 Não há dúvida que o corpo, a beleza física da bailarina ou da
21

- Id. Ibid., p.50.

22

- Id. Ibid., p.52.

- Em Liberalismo, este argumento aparece da seguinte forma: “Nada mais infundada do que a afirmação da suposta igualdade de todos
os membros da raça humana. Os homens são totalmente desiguais. Mesmo entre irmãos, há diferenças das mais marcantes, quer nos
atributos físicos, quer nos mentais. A natureza nunca se repete em sua criação; não produz nada á dúzias, nem são padronizados os seus
produtos. Cada homem que nasce de sua fábrica traz consigo a marca do indivíduo, único e irrepetível”. In MISES, L. v.. Liberalismo...
op. cit., p. 30 e 31.
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artista de televisão; a habilidade do jogador de futebol; o talento de um compositor e cantor aumentam significativamente as chances de melhor se posicionar na sociedade. O mesmo podendo-se dizer dos indivíduos
oriundos de famílias abastadas e proprietárias.
De acordo com Mises, é impossível e ilusório o fim das desigualdades tanto na natureza como no
campo social, político e econômico. O economista austríaco se distancia, nesse caso, dos liberais do século
XVIII que, guiados pelo ideário da lei natural e do Iluminismo, exigiam igualdade de direitos civis a todos os
homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais. Mas, para Mises, a desigualdade não é apenas inata, ela
toma novos contornos quando chega no mercado e se encontra sob o julgo do consumidor. As tentativas de
criar uma igualdade de oportunidades através de desvantagens compensatórias (um imposto especial, talvez)
sobre os mais afortunados, Mises acha a ideia absurda, dado que nada garante que elas não vão continuar. O
consumidor não tem as mesmas preferências, ele não quer saber se o sujeito economicamente mais favorecido recebeu seus bens por hereditariedade ou não, ele quer é satisfazer suas necessidades da maneira que
melhor lhe convém:
Como, nesse sentido (o de melhor satisfação de necessidades) o sistema de transmissão hereditária funciona melhor, eles o preferem em vez de outros sistemas menos eficientes. Consideram
as coisas do ponto de vista da conveniência e do bem-estar sociais e não do ponto de vista de
um alegado, imaginário e irrealizável direito natural de cada indivíduo competir com chances
iguais. Para tornar real este direito, seria necessário colocar em desvantagem os que nascem
mais bem dotados intelectualmente e com maior força de vontade que a maioria das pessoas.
É óbvio que isso seria um absurdo.24

O mesmo diagnóstico é encontrado em relação às desigualdades econômicas. Duas crianças: uma pobre e outra rica. Para solucionar o problema bastaria dividir a riqueza entre elas? Bastaria por fim ao direito de
herança? Caberia ao Estado garantir a igualdade de oportunidades? Para Mises, tais possibilidades chegam a
ser cômicas... “porque os de poucas posses superam, em muito o número de ricos, de tal modo que cada indivíduo nada poderia esperar dessa distribuição, a não ser um aumento insignificante de seu padrão de vida”.25
Lembremos que para o economista em estudo, o objetivo primeiro de toda ação humana é a satisfação de seus interesses, necessidades e desconfortos. Homens e mulheres são racionais, não agem no intuito
de produzir a igualdade de oportunidades. As instituições sociais são criadas à medida que se faz necessário
atender os interesses demandados pela motivação humana. Se os seres humanos apostassem na distribuição de riqueza e na igualdade de oportunidade, certamente se configuraria uma situação econômica onde a
maioria das pessoas estariam em melhor situação. Entretanto, ao mesmo tempo, assistiríamos ao empobrecimento daqueles que abriram mão ou foram obrigados a se desfazer de suas riquezas. Esta realidade é inconcebível. Obrigar os indivíduos a abrirem mão de suas riquezas é atentar contra sua liberdade. Liberdade não
apenas política, mas também a de acumulação de capital. Esta última, significa que alguns seres humanos
se preocuparam com o futuro, maximizaram os meios necessários para criar riqueza, trabalharam para isso
honestamente e sobreviveram à competição. Sobre os argumentos contrários ao imperativo da distribuição de
riquezas, Mises ainda ressalta a seguinte observação:
Os que defendem a igualdade de distribuição de renda, desconsideram o ponto mais importante, a saber, que o total disponível para a distribuição, o produto anual do trabalho social, não é
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- MISES, Ludwig von. O mercado ... op. cit., p. 52 e 53.

25

- MISES, Ludwig von . Liberalismo... op. cit., p. 33.
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independente do modo pelo qual é dividido. O fato de que esse produto alcança seu nível atual
não é um fenômeno natural ou tecnológico, independentemente de todas as condições sociais,
mas é, em sua totalidade, o resultado de nossas instituições sociais. Simplesmente pelo fato
de a desigualdade da riqueza ser possível em nossa ordem social, simplesmente pelo fato de
estimular a que todos produzam o máximo que possam, é que a humanidade hoje conta com
toda a riqueza anual de que dispõe para consumo.26

Acabar com a possibilidade de desigualdade de renda, nesse sentido, é desestimular os seres humanos a uma maior produtividade e criação de dias melhores. Sem esta motivação para o ganho, certamente
estaríamos vivendo nas mesmas condições daqueles que habitavam o tempo histórico da Idade Média.27 Não há
relevância nas discussões referentes a “posição original” dos indivíduos, tal como quer Rawls (1971). São águas
passadas, diria Mises: “a desigualdade de riqueza e de renda é uma característica essencial da economia de
mercado”.28 Mas todos devem e podem reverter a situação de desfavorecimento econômico vigente na ordem
capitalista. Isto não é possível em sociedades comunistas, ditatoriais e socialistas. Nestas não há liberdade.
E se alguns conseguem se alçar no poder político ou econômico, é porque lhes foram reservados privilégios.
No sistema de economia de mercado, “nunca tentado de forma pura”, cabe aos indivíduos trabalhar,
poupar, cooperar para o aumento da riqueza individual e, consequentemente, coletiva. O processo é seletivo:
os mais aptos no atendimento do consumidor permanecem nas posições privilegiadas. Existe competição,
mas também seleção dos melhores: “ninguém pode considerar sua posição como assegurada e não existe
nenhum direito que garanta uma posição conquistada no passado”.29 Nesse caminho, não se deve desagradar
ao consumidor, sob pena de sofrer punição. Entretanto, pode-se esperar um mundo em “harmonia”, com
conforto e cooperação.
O processo de seleção que ocorre no mercado é impulsionado pela combinação de esforços de
todos os participantes da economia de mercado. Motivado pelo desejo de diminuir tanto quanto possível o seu próprio desconforto, cada indivíduo procura, por um lado, colocar-se numa
posição que lhe permita contribuir ao máximo para que as demais pessoas tenham a maior
satisfação possível e, por outro lado, tirar o melhor proveito dos serviços por elas oferecidos.
Em outras palavras: tenta vender no mercado mais caro e comprar no mercado mais barato. A
resultante desses esforços é não apenas a estrutura de preços, mas também a estrutura social,
a atribuição de tarefas específicas aos vários indivíduos.30

Mises afirma que o processo de seleção “não para nunca” e, tal como o processo de competição,
invade todas as esferas da vida. O modelo capitalista de mercado é implacável ao punir os que não seguem
as regras da competição. Nada está acabado. Tudo se transforma: “a economia de mercado é o produto de um
longo processo evolucionário” e não tem fim. O que se sabe é que homens e mulheres continuam a se esforçar no intuito de melhor ajustar suas ações rumo a criação de um mundo melhor. É óbvio que muitos ficam
pelo caminho, não acompanham as modificações ou são incapazes de competir no mercado. No meio de produção capitalista, delineado por Mises, a situação dos indivíduos depende dos seus próprios feitos. Aqueles
26

- Id. Ibid., p. 33.

- Consoante as palavras do autor temos: “o sistema de economia de mercado nunca chegou a ser tentado de forma completa e pura.
Mas na civilização ocidental, desde a Idade Média, de um modo geral, tem prevalecido uma tendência no sentido de abolir as instituições
que entravaram o funcionamento da economia de mercado. O constante progresso dessa tendência permitiu o crescimento populacional
e a elevação do padrão de vida das massas a um nível sem precedente e até então inimaginável. O trabalhador americano médio desfruta
de comodidades que fariam inveja a Cresus, Crasso, aos Médici e a Luís XIV. In MISES, Ludwig von. O mercado ... op. cit., p. 30
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- Id. Ibid., p. 72.
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- Id. Ibid., p. 116.

30

- Id. Ibid., p. 116.
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que não aproveitaram as oportunidades são incompetentes. Foram testados pelo mercado e não agradaram,
não podem sobreviver em um regime cujo principal objetivo é atender da melhor maneira o consumidor.
O mercado torna as pessoas ricas ou pobres, determina quem dirigirá as grandes usinas e quem
limpará o chão, fixa quantas pessoas trabalharão nas minas de cobre e quantas nas orquestras sinfônicas. Nenhuma dessas decisões é definitiva: são revogáveis a qualquer momento. O
processo de seleção não para nunca. Vai adiante ajustando o aparato social de produção às
mudanças na oferta e na procura. Revê, incessantemente, suas decisões prévias e força todo
mundo a se submeter a um reexame de seu caso.31

No “melhor dos mundos possíveis” delineado por Mises, não há lugar para fraudes nem roubos. A
harmonia social é espontânea, haja vista que todos, ao terem consciência de suas potencialidades, sabem o
quanto devem investir para viver em sociedade. Se não o fazem, é porque não o querem. As oportunidades
estão disponíveis no mercado. Nele é permitida a entrada de todos, desde que queiram competir, que queiram
seguir as regras do jogo visando o melhor atendimento do público consumidor. Quanto à impossibilidade do
mercado em contemplar a todos, Mises acredita na possibilidade, cumprindo ao “pretendente a produtor”
saber agradar o consumidor com melhores preços, mercadorias e qualidade. Apostar e perder no mercado
é sinal de que o indivíduo fracassou, não atendeu de forma conveniente o próximo. Não teve os melhores
preços, tampouco soube ouvir as vozes do mercado. É um indivíduo derrotado.
A tão falada dureza do capitalismo consiste no fato de ele tratar cada um de acordo com a
contribuição que este oferece ao bem-estar do seu semelhante. A força do princípio a cada um
de acordo com seus feitos não dá margem a escusar falhas pessoais. O indivíduo sabe muito
bem que existem pessoas iguais a ele que obtiveram sucesso onde ele falhou. Sabe que muitos
daqueles que inveja são pessoas que se fizeram pelo próprio esforço e que partiram do mesmo
ponto onde ele começou. E, muito pior, sabe que os outros também sabem disso. Ele vê nos
olhos da mulher e dos filhos a reprovação silenciosa: “Por que você não foi mais esperto?” Ele
vê como as pessoas admiram quem obteve mais sucesso do que ele e como contemplam com
desprezo ou com piedade o seu fracasso.32

4 - O Estado
Tal como o liberal a vê a tarefa do Estado consiste, única e exclusivamente, em garantir a proteção da vida, a saúde, a liberdade e a propriedade privada contra ataques violentos. Tudo que
vai além disso é mau.33
Chamamos de Estado o aparelho social de compulsão e coerção, que induz as pessoas a obedecerem às regras de vida em sociedade; chamamos de Lei as regras, segundo as quais o estado
age; e de governo, os órgãos encarregados da responsabilidade de administrar o aparelho
coercitivo.34

Como se vê, não cabe ao Estado a interferência nos rumos da economia. Na sociedade e na política a
interferência é limitada, o Estado apenas exerce a função de vigilância. Nada de galgar propriedades coletivas
e serviços públicos que atingirão a todos. Deve o Estado garantir saúde, segurança, paz e liberdade. Tudo
isso para que os indivíduos possam livremente buscar a satisfação de seus interesses no mercado e diminuindo o desconforto inicial. Obviamente, se faz necessário um sistema de justiça (leis) e um governo capaz
de administrá-la. Vimos, em linhas atrás, que o mercado nada mais é do que um fenômeno social resultado
31
32
33
34

- Id. Ibid., p. 116.
- MISES, Ludwig von. A mentalidade ... op. cit., p. 16 e 17. Grifo do autor.
- MISES, L. v.. Liberalismo... op. cit., p. 53.
- Id. Ibid., p. 38.
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da “cooperação” entre os seres humanos. Isto implica em criação de regras: “não posso matar” aqueles que
competem comigo. Também “não devo roubar” meus oponentes. A regra está acima dos instintos humanos.
É isso também que nos diferencia dos animais.
No entanto, nada justifica o Estado invadir a liberdade dos indivíduos.35 A liberdade é um contrato
entre iguais. É o meio mais propício de que os seres humanos encontraram para a convivência social alicerçada no intercâmbio espontâneo de mercadorias. Homens e mulheres, há muito já descobriram a necessidade
de uma organização social estruturada em normas e regras institucionalizadas por acordos legítimos entre
os cidadãos com intuito de manutenção da paz e da justiça. Portanto, na concepção de Mises, o liberalismo
pressupõe a existência de um Estado organizado, que tenha o monopólio legítimo do uso da violência e da
coerção. Em suas palavras:
O liberal compreende perfeitamente que, sem o recurso da coerção, a existência da sociedade
correria perigo e que, por trás das regras de conduta, cuja observância é necessária para assegurar a cooperação humana pacífica, deve pairar a ameaça da força, se todo o edifício da sociedade não deve ficar à mercê de qualquer de seus membros. Alguém tem de estar em condições
de exigir da pessoa que não respeita a vida, a saúde, a liberdade pessoal ou a propriedade
privada de outros, que obedeça à regras da vida em sociedade. É esta a função que a doutrina
liberal atribui ao Estado: a proteção á propriedade, a liberdade e a paz.36

O Estado aparece como um “mal necessário”. O sonho de um liberal é viver em uma sociedade onde
ele não exista. De todo modo, tem a consciência de que se trata de uma utopia, difícil e impossível de ser
alcançada. De acordo com Mises, é este pensamento que diferencia o liberal de um anarquista, o liberal tem
consciência que terá que viver e morrer em uma sociedade administrada por forças estatais. O máximo que
ele pode fazer é limitar ao máximo sua ação. As regras, nesse caso, são importantes e devem ser utilizadas
apenas para garantir o cumprimento dos contratos.
É preciso chamar atenção para os limites impostos à ação estatal. Eles dizem respeito basicamente
aos direitos individuais que o homens e mulheres já possuem, e que de forma alguma devem ser-lhes tirados:
o direito à vida, à propriedade privada, à liberdade, à saúde e a paz. Para um liberal,
É evidentemente, um equívoco considerar que o homem tem direito a ter aquilo que não tem.
Assim, o direito à casa própria, ao emprego e a tudo o mais que quisermos listar como direito
representa apenas o desejo de possuir algo e o expediente de pretender obtê-lo tomando de
alguém”.37

À instituição Estado está agregado o governo. A este é delegado a tarefa de administrar o aparato
estatal da força. Cabe ao Estado punir o cidadão que não resiste aos acordos firmados consensualmente. Aos
governantes se espera lisura e competência nas regulamentações. Proteger a vida, a liberdade e a propriedade, é garantir um ambiente institucional e o respeito às regras capazes de fazerem florescer os talentos e a
criatividade dos pactuantes do acordo. Em poucas palavras: “é garantir a ordem e a justiça”.

35
- De acordo com Mises, “cada passo do governo além das suas funções essenciais de proteção do tranqüilo funcionamento da economia
de mercado contra a agressão interna ou externa é um passo a mais no caminho que conduz diretamente a um sistema totalitário não
qual não haja liberdade alguma”. In MISES, Ludwig Von. O mercado... op. cit., p. 62 e 63.
36
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- MISES, L. v.. Liberalismo... op. cit., p. 39.
- STEWART Jr., Donald. O que é o Liberalismo. 4ª ed.. Rio de Janeiro: Edição, Instituto Liberal, 1990. p. 45. Grifos do autor.
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O governo é constituído de umas poucas pessoas (os governantes são sempre uma minoria
entre àqueles a quem governam, tanto quanto o são os fabricantes de sapatos, em relação
aos consumidores de seus produtos) e depende do consentimento dos governados, isto é, da
aceitação da administração em exercício. Os governados podem considerá-lo um mal menor,
ou um mal inevitável, embora possam ser de opinião de que uma mudança da situação reinante não teria propósito algum. Mas uma vez que a maioria dos governados se convence de
que é necessária e possível a mudança da forma de governo e a substituição do velho regime
e dos seus governantes, os dias deste estão contados. A maioria terá poder de levar a efeito
seus propósitos pela força, mesmo contra a vontade do velho regime. Nenhum governo pode
manter-se no poder por longo prazo, se não contar com o apoio da opinião pública, isto é, se
os governados não estiverem convencidos de que o governo é bom38.

Para o economista austríaco, um governo com estas características só tem lugar em sociedades de
mercado e em regimes democráticos. Regimes transparentes, não autoritários, parciais e fascistas. Não deve
existir lugar para privilégios e privilegiados. Quanto ao governo, a existência de limites se faz mais do que
necessária. Toda ação governamental quando justa deve ser tomada pela maioria. No entanto, muita atenção
deve ser dispensada a esta ação. Ela deve ser regulada por firmes limites, objetivando sua legitimidade e não
abrindo possibilidades para a tirania.
Esta visão não chega a ser uma novidade no pensamento liberal. Mesmo com todo respeito e apreço
que os teóricos delegam à democracia, dificilmente um liberal aprovaria sua extensão sem limites. A maioria
dos governados não devem ter a certeza que não existem limites razoáveis para o seu poder, tampouco devem supor que as decisões da maioria são abençoadas por uma sabedoria mais alta e superindividual. Mises
vê com desconfiança os regimes democráticos, especialmente os que se denominam puros. Contudo, tem a
consciência de que tais regimes se configuraram como “melhores alternativas” para a vida em uma sociedade
que preserva a liberdade e o direito de propriedade.
A noção de distinção e dignidade especiais, ligadas ao exercício de todas as funções governamentais, é o que constitui a base da pseudodemocrática teoria do Estado. Segundo esta
doutrina, é uma vergonha para qualquer um deixar-se conduzir pelos outros. Seu ideal é uma
constituição, pela qual todo o povo legisla e governa. Sem dúvida alguma, isto nunca foi, não é,
nem será possível, nem mesmo sob as condições reinantes em um pequeno Estado.39

Mises afirma que a democracia direta, “sonho de intelectuais românticos”, jamais foi ou será alcançada. Nem mesmo nas cidades-Estados da Grécia Antiga, ou nos pequenos cantões das montanhas suíças este
ideal fora alcançado. Sabe-se que no caso grego apenas uma parte da população, os cidadãos livres, participavam com legitimidade de fala e voto do governo. Aos estrangeiros e escravos pouco ou nada era garantido.
No caso suíço, de acordo com o economista, toda experiência se resumiu na votação de algumas matérias,
de caráter puramente formal e local. Portanto, temos mais é que nos contentar com a presença do governo
e de governantes, e acreditar em instituições que sejam justas e democráticas capazes de punir aqueles que
transgridem as regras do acordo.
Ser governado por outros, não é, em absoluto, vergonhoso. O governo e a sua administração,
a aplicação de normas policiais e arranjos semelhantes também requerem especialistas: servidores civis profissionais e políticos profissionais. O princípio da divisão do trabalho não perde
a validade abruptamente, mesmo no que se refere às funções do governo. Não se pode ser
um engenheiro e policial ao mesmo tempo. De modo algum, o fato de eu não ser um policial
diminui minha dignidade, meu bem-estar ou minha liberdade. O fato de que algumas pessoas
38

- MISES, L. v.. Liberalismo... op. cit., p. 42 e 43.
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- Id. Ibid., p. 41 e 42.
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tenham a responsabilidade de dar proteção a alguém não é mais antidemocrático do que o
fato de que algumas outras tenham de produzir sapatos. Não há a menor razão para objetar
a existência de políticos profissionais e servidores públicos profissionais, se as instituições do
Estado são democráticas. Mas a democracia é algo completamente diferente do que imaginam
visionários românticos, que vivem a balbuciar sobre a democracia direta.40

Contra o risco de os “adversários da democracia” gerenciarem o Estado concentrando poder nas mãos
de uma minoria, Mises afirma a necessidade de criar mecanismos capazes de se interpor entre os indivíduos
e o Estado. Estes mecanismos dizem respeito à permanência, maturação e desenvolvimento de regras capazes
de garantir a propriedade privada. A seu ver, essa propriedade gera para o indivíduo um universo pelo qual
ele pode se antepor, se defender ou mesmo ficar livre do Estado. Associada a um poderoso sistema de justiça,
a propriedade privada, oferece aos homens e as mulheres poderes para se imporem à autoridade autoritária.
E mais, forja o surgimento de novas forças, que também se colocam lado a lado, ou em oposição ao poder
político. Não é por acaso que muitos governos criaram fortes restrições à propriedade privada. Ao se fortalecerem, os indivíduos proprietários colocaram em dúvida as diretrizes governamentais. Impediram abusos de
poder e, dentro das regras democráticas, fizeram com que o Estado revisse sua delegação.
Entretanto, a despeito de todas as perseguições, a instituição da propriedade privada sobreviveu. Nem a animosidade de todos os governos, nem a campanha hostil feita contra ela por
escritores e moralistas e por igrejas e religiões, nem o ressentimento das massas (profundamente enraizado na inveja instintiva) lograram aboli-la. Toda a tentativa de substituí-la por
algum outro método de organização da produção e distribuição, por si mesma, tem sempre se
mostrado, de pronto, infactível, e chegado às raízes do absurdo. As pessoas tem sido obrigadas
a reconhecer que a instituição da propriedade privada é indispensável e a ela se tem convertido,
quer gostem quer não.41

O que defende Mises, portanto, é a existência de um governo que dependa da vontade de seus governados. Para isso, não colabora apenas a instituição da propriedade privada, faz-se necessário e obrigatório
um forte sistema de justiça com órgãos de governo atuantes capazes de interferir por exemplo em casos
que podem resultar em violência, guerras e mortes. O governo democrático liberal se alicerça na paz e na
segurança dos e entre os cidadãos: “não pode haver progresso econômico duradouro, se o curso pacífico dos
negócios for continuamente interrompido por lutas internas”.42 Divergências entre governantes e governados
devem ser resolvidas no parlamento: aos primeiros, cabem as justificativas plausíveis através de argumentos,
planos de governo, resultados de administrações e/ou ações na justiça quando os casos não andam conforme
a lei. Aos governados, Mises reserva a possibilidade de se contraporem ao Estado via a propriedade privada,
e a possibilidade de substituírem, através do voto, aqueles governantes que se mostraram incompetentes em
suas administrações.
A democracia é a forma de constituição política que torna possível a adaptação do governo aos
desejos dos governados, sem lutas violentas. Se, num Estado democrático, o governo não mais
se conduz, segundo o desejo da maioria da população, não é necessária uma guerra civil para
colocar, no governo, quem deseja governar segundo a maioria. Por meio de eleições e acordos
parlamentares, processa-se a mudança do governo de modo suave e sem fricções, sem violência
e sem derramamento de sangue.43
40

- Id. Ibid., p. 42.

41

- Id. Ibid., p. 70.

42

- Id. Ibid., p. 43.

43

- Id. Ibid., p. 43 e 44.
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Como se vê, o autor sacraliza a instituição da propriedade privada. Não seria exagero afirmar que o
mesmo faz com a liberdade e com o mercado, considerando-os um bem, um meio e um fim em si mesmo.
Como vimos, para Mises a liberdade é a ausência de qualquer coerção ou constrangimento. Existe coerção
quando é colocado a serviço de terceiros ou à vontade de outros a liberdade individual.
Mises rechaça qualquer interferência do Estado, salvo as que servem para garantir a paz, a segurança, a liberdade, a saúde e a propriedade privada dos meios de produção. O autor se esforça par mostrar que
nos modelos de produção comunista, socialista e intervencionista o Estado quando interfere nada mais faz
do que desequilibrar a harmonia espontânea da sociedade de mercado. O resultado da primeira intervenção
produz outras que, em cadeia, tentam corrigir o desequilíbrio iniciado. É um círculo vicioso de constantes
erros de intervenção e ataques à liberdade.
Quanto aos ideais democráticos, reduzir o Estado garante que seus poderes não sejam utilizados para
satisfazer grupos políticos e interesses específicos. O fortalecimento da instituição da propriedade privada,
além de garantir poderes que se opõem ao Estado, garante e produz soluções naturais para os problemas
de mercado. Daí a importância de um sistema de justiça capaz de fazer valer os contratos firmados pelos
agentes. Apostar no corporativismo estatal é abrir o Estado à corrupção, aos privilégios e a grupos que não
procurarão competir no mercado através do trabalho, da eficiência e do lucro. Buscarão sim, vegetar nos subsídios e mecanismos protecionistas estatais se livrando da competição e da seleção, próprias das economias
de mercado. Para Mises, quem sai perdendo, neste caso, é sempre o consumidor.
No que concerne a defesa da justiça social e à construção do bem comum, de acordo com o economista austríaco, a defesa destes ideais, quando ultrapassam a liberdade individual e invadem o direito
de propriedade, não passam de poderosos álibis ou ações hipócritas de grupos corporativos ansiosos por
fazerem valer os seus próprios interesses às custas do Estado e daqueles que o ajudam a sobreviver através
do pagamento de impostos. Mises não acredita em ações altruístas. Para ele, estamos falando de ações e
condutas interessadas de seres humanos que desejam vencer no mercado. A única possibilidade de justiça é a
da garantia que o Estado pode oferecer para que a lei seja rigorosa e aplicada a todos sem qualquer distinção.
A ação estatal não deve se ocupar de serviços sociais. Os poderes estatais não fazem justiça quando
obriga o indivíduo a contribuir para os seus objetivos. Objetivos que, provavelmente, nem interessam aos
pagadores de impostos. Se homens e mulheres têm o interesse de serem caridosos, que o façam no mercado,
usufruindo da liberdade e da transparência. O Estado, quando não segue as normas da real democracia parlamentar, não é confiável. Como se sabe, dificilmente os que pagam os impostos e os serviços sociais sabem
a da real necessidade e dos custos de tais serviços. Nessa linha de raciocínio, taxar um pouco mais, através
de impostos progressivos os mais abastados é injustiça. Deixar estes homens livres para investir no mercado
é o melhor caminho para uma economia genuinamente liberal.

5 - Conclusão
Em tempos nos quais se faz necessária e obrigatória a interferência do Estado, especialmente em
demandas infinitas como a saúde, a educação e segurança, não deixa de causar mal-estar a argumentação de
Mises ao defender que cumpre ao Estado apenas ser o depósito de leis aplicáveis a todos que transgridem as
regras. E não basta a ação estatal. Para que haja liberdade, é preciso progresso permanente através da divisão
do trabalho e da cooperação dos homens e das mulheres em mercados absolutamente autônomos. Interferir
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nos mecanismos de mercado é tocar na possibilidade dos lucros e dos preços não fluírem naturalmente. Eles
são fonte de informação, motivação e ação humana. A interferência no mercado corre o risco de paralisar os
mecanismos garantidores do progresso e da liberdade. Para Mises, o imperativo da liberdade consolidou-se
no pensamento moderno não por razões religiosas, metafísicas, éticas ou de guerra. Ele é consequência de
inúmeros fatores e diz respeito à busca incessante do homem à determinação da racionalidade. Homens e
mulheres tornaram-se livres porque assim lhes pareceram muito mais eficiente e produtivo.
Em sociedades voltadas para o mercado, um dos principais processos que os indivíduos se vêem
obrigados é o da competição. Não importa se este comportamento pode ter por resultado a miséria ou a
desigualdades de renda. Este é um preço inevitável a ser pago por aqueles que perdem no jogo do mercado.
Não existe outra saída para a liberdade. O preço a pagar não deixa de ser elevado. Homens e mulheres - Competidores “Naturais” - sabem das conseqüências: perder significa retroceder para um lugar inferior, não onde
inexiste liberdade para tentar uma nova competição. A outra possibilidade são as sociedades assentadas em
propriedades comunais. Nessas, Mises aponta que se pode esperar liberdade, progresso ou motivação para o
ganho. Existe o Estado, que corta aspirações individuais, põe fim aos mecanismos de troca, arrasa o sistema
de informação, cria privilégios e aumenta processos burocráticos. Sem falar daqueles que chegam ao poder
sem o mínimo de competência gerencial para administrar as coisas de governo de maneira transparente e
imparcial. Onde há muito Estado, não existe equilíbrio de mercado. A sociedade encolhe suas aspirações e
tanto os homens como as mulheres perdem a liberdade. Por isso, o mercado é deificado por Mises, nele tudo
começa e termina. E apenas ele deve determinar as normas da vida e da sociedade.
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UMA INTRODUÇÃO AO INBOUND MARKETING: conhecendo a
estrutura do funil de vendas
Bruno Andrade dos Santos 1
Márcio Augusto Magalhães Lanna 2

Resumo: O marketing é um conceito utilizado por empresas que almejam promover e vender o seu produto
ou serviço da melhor e mais barata forma possível. Estudos afirmam, que atualmente, o marketing tradicional
não consegue atingir estes objetivos em qualquer campo, pois não existe fórmula mágica para isto. Porém,
estes mesmos estudos explicam que, existem adequações que podem ser criadas e desenvolvidas para que as
estratégias de marketing tenham o retorno delas esperado. Para explicar estas adequações que estão sendo
desenvolvidas pelas empresas, a presente pesquisa, buscou apresentar evoluções do marketing tradicional
para atender as novas demandas do mercado, em especial, o digital. Para compreender a proposta desta
pesquisa, foi feito uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de explicar de maneira introdutória, um novo
modelo de marketing, onde este tornou-se referência, quando se pensa em atração e promoção no mercado
digital. Modelo este, é denominado de Inbound Marketing. Para tanto, foi apresentado durante a pesquisa, a
importância da utilização do Inbound Marketing em redes sociais e o seu protagonismo na atração de novos
compradores dentro do mercado digital. A pesquisa também, descreveu a estrutura básica do funil de vendas
conhecido também como jornada de compra e a sua dependência quase que exclusiva de estratégias eficientes de Inbound Marketing e marketing de conteúdo. A pesquisa descreveu a importância de inovar utilizando
ferramentas tradicionais do marketing, porém, adequando estas à novas perspectivas e demandas do mercado.
Palavras-chave: Inbound Marketing. Mercado digital. Funil de vendas. Marketing de conteúdo.
Abstract: Marketing is a concept used by companies that aim to promote and sell their product or service in
the best and cheapest way possible. Studies state that traditional marketing is currently unable to achieve
these goals in any field, because there is no magic formula for it. However, these same studies explain that
there are adjustments that can be created and developed for marketing strategies to have the expected return. To explain these adaptations that are being developed by the companies, this research sought to present
evolutions of traditional marketing to meet the new demands of the market, especially the digital. To understand the proposal of this research, a literary research was conducted with the objective of explaining in an
introductory way, a new model of marketing, where it became a reference, when one thinks of attraction and
promotion in the digital market. This model is called Inbound Marketing. To this end, it was presented during
the research, the importance of the use of Inbound Marketing in social networks and its protagonism in attracting new buyers within the digital market. The research also described the basic structure of the sales funnel
also known as the purchase journey and its almost exclusive dependence on efficient Inbound marketing and
content marketing strategies. The research described the importance of innovating using traditional tools of
marketing, but adapting these to new perspectives and demands of the market.
Key words: Inbound Marketing. Digital marketing. Sales funnel. Content Marketing.
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1 INTRODUÇÃO
O mercado passa por contínuas mudanças e cada vez mais se faz necessário criar novos métodos
para diferenciar os produtos e serviços, e não só isso, torna-se crucial, mostrar para os consumidores que
a sua empresa existe. Com o atual mercado competitivo e globalizado, o marketing tradicional, conceito utilizado pelas empresas para promoção de seus produtos e serviços passa constantemente por evoluções e
adequações dentro deste mercado, buscando levar sempre o potencial máximo das empresas que o utilizam.
Estas evoluções pelas quais o marketing passa, apenas lapidam e adequam a forma na qual este
será utilizado, pois segundo Kotler (1998 apud Fleury 2001, p.42) “o marketing é a atividade dirigida para a
identificação e satisfação das necessidades e desejos de clientes, satisfação obtida por meio da conclusão de
processos de troca. Percebe-se neste ponto que, as evoluções pelas quais o marketing passa, estão estritamente ligadas as formas de identificar as necessidades e desejos dos clientes e também no processo de troca
entre empresas e clientes.
Atualmente os métodos utilizados pelas empresas para identificar as necessidades e desejos dos
seus clientes, não se resume apenas no mundo real, pois com a globalização e inovações tecnológicas que
surgiram, levaram o mercado ao nível digital, ou seja, para a internet. Compreende-se aí que, “a internet traz
consigo uma ideia revolucionária para o marketing: o fato de que o consumidor vai em busca do anunciante,
em vez do anunciante ir em busca do consumidor. Dessa forma, neste novo mercado tudo acontece de maneira diferente” Fleury (2001, p.44).
Neste contexto de mercado digital, as empresas utilizam o marketing como ferramenta para criar
portfólios de seus produtos e serviços dentro da internet, pois neste mercado as empresas não buscam mais
por seus consumidores, e sim os consumidores que buscam por produtos e serviços que podem o satisfazer,
e nesta procura, estes podem encontra as ofertas das empresas, e as que convencem são aquelas que melhor
utilizam o marketing para promoção.
Segundo Rockcontent (s.a) essa promoção, desenvolvida e planejada pelas empresas passa por técnicas de atrair o consumidor, apresentar propostas para suas necessidades e desejos, educar seus consumidores e criar nestes o desejo de comprar o produto ou serviço ofertado.
Para que estas técnicas tenham um retorno positivo e desejável, atualmente são utilizados métodos
para atração de consumidores que integram o inbound marketing, e técnicas de criação de conteúdo relevante,
que tem o objetivo de educar e levar informação aos consumidores sobre produtos e serviços, e estão interligadas ao marketing de conteúdo. Todas estas técnicas compõem o popular e pragmático, marketing digital.
Entende-se que, no atual mercado, as empresas não só buscam por consumidores e mas como,
estes também buscam por alternativas que possam saciar suas necessidades e desejos, porém as empresas
utilizam o marketing em suas mais diversas particularidades, técnicas para direcionar estes consumidores
ativos para as suas propostas dentro do seu portfólio online de ofertas, obtendo a partir deste processo um
consumidor como comprador potencial.
Rockcontent (s.a) reforça a ideia, salientando que “quem souber produzir conteúdo e arranjar formas
de entregá-lo vai atrair mais público, fechar mais negócios e conquistar mais fãs. Muito em breve, essa forma
de fazer marketing não será mais um diferencial, mas questão de sobrevivência”.
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Neste novo contexto de mercado digital, as empresas investem cada vez mais em mídias sociais populares como, Facebook, Instagram, Linkedin dentre outras, todas estas mídias, tem em comum, a facilidade
de compartilhamento de conteúdo, essa facilidade cria um ambiente favorável para que as empresas criem
conteúdo relevante para atrair consumidores e todo esse processo tem como finalidade, a compra de produtos e serviços das empresas produtoras de conteúdo.
O processo de venda, desde a atração até o pós-venda é definido como funil de vendas dentro do inbound marketing. De acordo com Endeavor (s.a, p.3) “a venda precisa seguir o tempo do cliente. Isso significa
que nossas empresas precisam encontrar o cliente no momento certo, abordá-lo na hora certa e oferecer o produto que mais se adapta à realidade e necessidade dele. Temos que nos adaptar à forma de comprar do cliente”.
Observa-se aí a importância de criação de conteúdo certo para o público certo, isto fomenta todo o
processo de venda das empresas, pois a informação bem estruturada traz consigo, inúmeras oportunidades
para conseguir a atenção de pessoas que buscam na internet, soluções para seus problemas ou dificuldades.
“Um grande diferencial para sua empresa sobreviver nesse cenário pode estar na personalização do
funil de vendas, uma ferramenta essencial para otimizar o processo de vendas, entender o processo de compra do cliente e aumentar sua eficiência” Endeavor (s.a, p.3).
Conhecido como a principal ferramenta de venda dentro do inbound marketing, o funil de vendas
funciona como um suporte norteador, onde o consumidor é atraído pelo conteúdo, descobre profundamente
as suas necessidades, conhece as soluções de produtos e serviços das empresas para o seu problema, até o
momento da compra, e ainda é objeto crucial no pós-venda.
Diante do que foi comentado até aqui, a presente pesquisa teve como objetivo geral, compreender o
conceito de inbound marketing e sua aplicabilidade como ferramenta de atração de novos consumidores no
mercado digital. Para alcançar este objetivo, foram delimitados os seguintes objetivos específicos para esta
pesquisa:
Identificar as principais características do inbound marketing;
Ilustrar e descrever a estrutura do funil de vendas;
Descrever a importância do marketing de conteúdo dentro do inbound marketing;
A presente pesquisa destina-se ao ambiente acadêmico, onde o assunto pesquisado ainda é novo,
e a pesquisa realizada buscou desmistificar conceitos sobre inbound marketing e sua aplicação no cotidiano
das empresas. Posteriormente, será apresentado o referencial teórico que aborda as principais características
relacionadas ao inbound marketing e a estrutura do funil de vendas.

2 REFENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo será abordado conceitos referentes ao marketing digital, mídias sociais, marketing de
conteúdo e ao inbound marketing. Todos os conceitos apresentados compõem a nova perspectiva de utilização do marketing no atual mercado.
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2.1 Conceito de Marketing
De acordo com Crocco et al (2010, p.5) “o conceito de marketing pode ser delimitado como entender
e atender as necessidades e anseios do público-alvo de uma organização. Esta pode ser uma empresa, com
fins lucrativos, ou uma Organização Não Governamental (ONG), ou ainda uma entidade governamental, sem
fins lucrativos”.
Este processo de entender e atender as demandas descrito pelo autor, é denominado como troca,
onde neste ocorre uma relação de troca entre empresas e pessoas que buscam soluções para seus problemas
e dificuldades (KOTLER, 2000).
Para Kotler (1998, p.3 apud GARCIA, 2004, p.15) “o marketing é um processo social e gerencial através
do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e
valores uns com os outros”. Esse processo de troca que ocorre entre empresas e pessoas é chamado de mercado, espaço este onde várias trocas ocorrem. No trecho abaixo o conceito de mercado, é denominado como:
grupos de compradores reais e potenciais de um produto. Esses grupos podem ser os mais variados,
de acordo com as necessidades regionais, culturais ou sócio-econômicas. As necessidades ou desejos específicos dos compradores podem ser realizados através da troca. Assim, o tamanho de um mercado depende
do número de pessoas que apresentam necessidades, têm recursos para fazer trocas, e estão dispostas a
oferecer esses recursos em troca do que desejam. (KOTLER, 1998 apud GARCIA, 2004, p.16).
Conforme o trecho acima, para que o processo de troca ocorra efetivamente dentro de um mercado, é
necessário que existam pessoas que necessitem de soluções e empresas que tenham portifólios de produtos
e serviços que atendam às necessidades apresentadas pelas pessoas que dentro deste processo, podem ser
consideradas “demandas”, ou seja, compradores que se identificam com os produtos e serviços ofertados
pelas empresas e estão dispostas a pagar por estas soluções.
Fica evidente a importância da utilização de novas ferramentas (métodos) do marketing para impulsionar processos de trocas dentro de mercados, pois o marketing oferece um vasto arsenal de ferramentas
(métodos) que colaboram na promoção e na venda de produtos e serviços.
Um aspecto que deve ser elucidado sobre o marketing e suas ferramentas (métodos), é que este,
passa por evoluções, e estas evoluções ocorrem, pois, o mercado está em constante alterações, e estas demandam das empresas, criarem novos métodos para mostrar, promover e vender suas soluções.
Diante dessas evoluções, o marketing está, constantemente, sendo redefinido e incorporando novas
responsabilidades. Era antes considerado “arte de vender produtos, agora passa a ser a ciência e arte de conquistar clientes, mantê-los e aprofundar o relacionamento com eles aumentando sua lucratividade” (KOTLER,
2000, p.155 apud GARCIA, 2004, p.16).
O autor salienta a nova perspectiva do marketing, explicando que as empresas atualmente, desenvolvem métodos que objetivam conquistar, encantar e reter clientes durante a jornada de compra. Posteriormente, será apresentado conceitos de marketing digital e sua relevância no atual mercado.
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2.2 Marketing digital
As constantes evoluções do mercado fazem com que as organizações se reinventem continuamente
dentro destes, buscando sempre novas formas de promover e vender as suas soluções num espaço onde cada
vez mais necessita-se de criatividade e coragem em implantar novos métodos. Nos últimos anos, o mercado
digital cresceu de maneira incrível, e cada vez mais as organizações investem em novas ferramentas de marketing para conseguirem alcançar pessoas em buscas de soluções inteligentes.
A utilização do marketing na internet passa regularmente por lapidações que promovem um maior
desempenho no processo que a empresa desenvolve, que se resume em mostrar o seu produto, apresentar
as suas características e a principal que é convencer o potencial comprador que, aquela solução é a melhor
para ele naquele momento (ZART e DURAYSKY, 2016).
“O Marketing Digital, tem o foco no consumidor, e as estratégias adotadas assumem esse compromisso
de entendimento do perfil do consumidor para que, na execução, as necessidades e problemas destes consumidores sejam solucionados” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010; TORRES, 2011 apud ZART; DURAYSKI, 2016, p.7).
Conforme apontam os autores, a utilização do marketing no âmbito digital, busca criar mecanismos
que norteiem o processo de pesquisa de possíveis soluções para as necessidades e problemas do consumidor.
Nessa perspectiva sobre a utilização do marketing dentro da internet, Reed (2001, p.26 apud RAMOS, 2015,
p.20-21) salienta que:
[...] marketing eletrônico são todas as atividades on-line ou eletrônicas que facilitam a produção e a
comercialização de produtos ou serviços para satisfazer as necessidades e desejos de consumidor. O marketing eletrônico depende muito da tecnologia de redes para coordenar pesquisa de mercado e desenvolvimento
de produtos, desenvolver estratégias e táticas para persuadir os consumidores, proporcionar distribuição on-line, manter registros dos consumidores, realizar serviços de atendimento aos consumidores e coletar feedback dos clientes. O marketing eletrônico aprimora o programa geral de marketing, que por sua vez, viabiliza
os objetivos da empresa no comércio eletrônico [...].
Observa-se no trecho acima que o marketing digital é uma ferramenta (método) de extrema importância para o processo de promoção, venda e o pós-venda dos produtos e serviços ofertados pelas organizações
dentro do mercado digital.
A utilização do marketing digital pelas organizações entrega à estas inúmeras vantagens comercias,
se às compararmos com aquelas que não utilizam o marketing digital em seu processo de venda. Kotler (2009,
p.635 apud RAMOS, 2015, p.21) afirma que existem quatro vantagens para as empresas que implantam o marketing digital, conforme pode ser observado na assertiva a seguir:
[...] O marketing online apresenta pelo menos quatro grandes vantagens. Primeiro, tanto as grandes
como pequenas empresas podem enfrentar seus custos. Segundo, não há limite real de espaço para a propaganda, sem contraste com as mídias impressas, o rádio e a televisão. Terceiro, o acesso e a recuperação das
informações são rápidos, comparados com o correio noturno e até mesmo o fax. Quarto, a compra pode ser
feita com privacidade e rapidez [...].
De acordo com o autor, as quatro principais vantagens que o marketing digital trás para as empresas
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é custo de sua implantação e manutenção, o seu alcance, a praticidade e a velocidade para recuperar e restaurar informações, e a segurança e eficiência no processo de venda.
Diante deste cenário, Oliveira; Lucena (2012 apud RAMOS, 2015, p.21-22), salienta que “as empresas
esperam cada vez mais que seus clientes busquem em âmbito virtual satisfazerem seus desejos e necessidades, além de conquistar novos clientes eletronicamente”.
Percebe-se até aqui, que, o marketing digital norteia positivamente o processo de compra e venda
dentro do mercado digital. Este possibilita ferramentas eficientes para que as empresas promovam e conquistem um potencial comprador. Já para o potencial comprador, o marketing digital é considerado como um
guia no seu processo de busca por soluções, muitas vezes paliativas para o seus problemas e necessidades.
A seguir, será abordado o papel das mídias sociais como principais instrumentos para que as estratégias de marketing digital alcancem os resultados esperados dentro do mercado digital.

2.3 Mídias sociais
As redes sociais tornaram-se os principais canais para a utilização do marketing digital, atualmente,
é raro encontrar uma empresa que não tenha um perfil nestas. Redes sociais, tais como: Facebook, Instagram e Linkedin dentre outras, destacam-se neste cenário, por trazerem soluções que facilitam a promoção
e principalmente o potencial de alcance dos conteúdos publicados dentro destas redes. Para compreender a
importância das mídias sociais no mercado digital, Romano et al (2012 apud RAMOS, 2015, p.38) salienta que:
as mídias sociais são entendidas como aplicativos construídos sobre a base tecnológica da web 2.0,
que facilita a criação e a troca de conteúdos gerados por usuários. São consideradas mídias sociais digitais
textos, imagens, áudio e vídeo em blogs, quadro de mensagens, e outras ferramentas que permitem a interação entre os usuários.
Pode-se compreender que, as mídias sociais são ferramentas que permitem o compartilhamento
amplo e constante de informações que atinge milhões de usuários dentro do ambiente digital, e a não utilização destas dentro do mercado digital pode inviabilizar o processo de promoção dos produtos e serviços
das empresas.
Ainda Romano et al (2012 apud RAMOS, 2015, p.38-39) comenta que “um dos fatores que fazem as
mídias sociais digitais se destacarem frente aos outros tipos de mídia é a capacidade de agregar informações
sobre os usuários”.
As informações descritas pelo autor, dentro das redes sociais devem ser relevantes para os compradores potenciais, ou seja, devem fazer com que, os usuários entendam o seu problema/necessidade, conheça
a empresa e suas soluções e compreendam que aquele conteúdo é essencial para a decisão e a conclusão
da sua compra.
Porém, ações de marketing desenvolvidas dentro de mídias sociais devem ser bem planejadas e
implantadas pelas organizações, pois, não basta apenas criar um perfil e começar a postar conteúdos irrelevantes para os usuários destas mídias. Torres (2010, p.18 apud SANTOS, 2012, p.33) comenta que:
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Você não quer ser o chato da festa, quer? Você não entra em uma festa gritando o nome de seus
produtos e suas ofertas, nem distribuindo folhetos. Festas são lugares para Networking, não para propaganda.
Então não faça isso nas mídias sociais. Conheça pessoas, se relacione com elas e contribua. Depois quem sabe
você poderá fazer alguma promoção ou ação comercial.
Compreende-se neste aspecto que o grande papel das mídias sociais, é fazer com que as empresas
fiquem mais próximas de seus potenciais clientes, ou seja, crie vínculos com estes e durante este trajeto as
empresas devem contribuir entregando conteúdos relevantes para o desenvolvimento da “vontade de compra” destes usuários com quem mantém relação.
Um dos grandes desafios para o sucesso das mídias sociais são os conteúdos postados dentro destas,
está na qualidade e na objetividade dos conteúdos criados por estas empresas, muitas vezes, o conteúdo postado não atinge positivamente os usuários e isto pode inviabilizar as ações de marketing digital das empresas.
Por este motivo, as empresas devem estar atentas nos conteúdos que estão desenvolvendo e postando nestas
redes, pois, a chave para o sucesso estará no entendimento dos usuários sobre este.
O segredo está em criar conteúdo de fácil compreensão para quem recebe, ou seja, os conteúdos
devem levar informações simples, propondo soluções inteligentes para as necessidades e problemas que os
usuários enfrentam (SANTOS, 2012). No capítulo a seguir, será apresentado a importância do marketing de
conteúdo dentro das ações do marketing digital das empresas.

2.4 Marketing de conteúdo
O marketing de conteúdo é uma das principais ferramentas (métodos) utilizadas pelas empresas para
atrair e reter novos potenciais compradores, a criação e postagens de conteúdos certos podem fazer com que
o processo de vendas das empresas, tenham retornos positivos e lucrativos dentro do mercado digital. Diante
disso, Santos (2012, p.28) salienta que:
Marketing de conteúdo irá trabalhar em primeiro lugar a aproximação do consumidor seu objetivo
não é vender de imediato ou acabar com o estoque do produto. Primeiramente há informações, educação,
valores tendo num segundo momento a atenção e a lembrança quando acontecer à necessidade de compra.
Para fazer determinada compra, hoje, consumidores buscam impressões e informações contundentes sobre o
produto, não bastando ter uma publicidade chamativa ou engraçada.
Percebe-se ainda que, a grande importância do marketing de conteúdo dentro do marketing digital,
seria atrair (conseguir a atenção), educar o potencial comprador com informações relevantes sobre seus problemas e necessidades, e apresentar soluções inteligentes para estes problemas e necessidades. Basicamente, o marketing de conteúdo utiliza métodos que norteiam e fomentam o “desejo de compra” dos usuários
(potenciais compradores) até o momento da compra. Santos (2012, p.28) reforça a ideia explicando que “o
marketing de conteúdo transmite confiança a seus consumidores, uma relação forte e duradoura, criando
experiências e lembranças que resultam em aproximação, empatia, engajamento e lealdade”.
O desenvolvimento de uma forte e duradoura relação entre empresa e comprador dentro do mercado
digital, passa principalmente por postagens de conteúdos interessantes e norteadores. Barefoot; Szabo (2016
apud ROCHA e ANDRADE, 2017, p.8) explica que:
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uma boa forma de pensar no relacionamento entre marketing de conteúdo e mídias sociais é imaginar o conteúdo como algo que pode “guiar” as mídias sociais. Por sua vez, as mídias sociais são essenciais
em duas etapas chave do marketing de conteúdo: ouvir a audiência (seu público) e distribuição de conteúdo.
No trecho acima, pode-se observar que o marketing de conteúdo e as mídias sociais devem estar em
equilíbrio, ou seja, um impulsionando o outro, fazendo com que as estratégias de promoções e relacionamento com o público-alvo sejam bem sucedidas, dentro do competitivo e instável mercado digital.
Até aqui foram demonstradas algumas ferramentas (métodos) do novo marketing que estão sendo
implantadas no mercado digital com objetivo de atrair potenciais compradores e iniciar o processo de compra.
No capitulo a seguir, será exposto a utilização do inbound marketing como ferramenta (métodos) imprescindível para a conclusão do processo de compra.

2.5 Inbound marketing
Segundo Caneca (2015 apud TREVISAN e MONTEIRO, 2017, p.944) “o Inbound Marketing é uma estratégia mercadológica, um modelo de marketing que tem seu modelo centrado à atração de pessoas para uma
organização e determinado produto ou serviço, por meio de variados canais”.
Na perspectiva do autor, o inbound marketing ou marketing de atração, é uma personificação do
marketing tradicional, porém este tem sua grande aplicabilidade no âmbito digital, ou seja, as ferramentas
(métodos) deste modelo de marketing tem o mercado digital como seu principal campo. Para Peçanha (2018)
qualquer ferramenta (método) do marketing utilizadas no mercado digital para atrair o interesse das pessoas,
é considerado como inbound marketing. O mesmo autor ainda complementa o conceito de inbound marketing
salientando que:
O Inbound Marketing se baseia na ideia de criação e compartilhamento de conteúdo voltado para um
público-alvo específico, para conquistar a permissão de comunicar com seu potencial cliente de forma direta,
criando um relacionamento que pode ser duradouro (PEÇANHA, 2018, online).
Conforme pode-se observar no trecho acima, o inbound marketing é uma ferramenta (método) imprescindível para atração direta de clientes, e também uma excelente de forma de criar e manter um bom
relacionamento com estes. Existem algumas características do marketing de atração que fazem com que a
sua popularidade cresça exponencialmente nas empresas atualmente. No Quadro 1 abaixo, pode-se observar
estas características:
QUADRO 1: CARACTERÍSTICAS DO INBOUND MARKETING
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Comunicação aberta

marca e cliente se engajam em discussões e iniciativas, a interação é aberta e constante.

Seu produto/serviço é encontrado por pessoas interessadas

conteúdos criados e compartilhados sobre produtos/
serviços fazem com que as pessoas encontrem a marca.

Relacionamento duradouro

em vez de interromper as pessoas, a mensagem da
marca é passada de forma contínua, nos momentos
mais convenientes para elas.

Maior engajamento

a partir de um relacionamento de confiança criado
pela constante geração de valor sem interrupções, o
engajamento é maior.

Fonte: Adaptado Peçanha (2018, online).

No Quadro 1 acima, percebe-se as principais características do marketing de atração e, o quão importantes e simples são estas. O autor explica que a simplicidade do inbound marketing faz com que ele
seja cada vez mais utilizado pelas organizações, que buscam relevância e reconhecimento no mercado digital
(PEÇANHA, 2018).
Existem diversas formas de alavancar estratégias de inbound marketing dentro mercado digital atualmente. Segundo Peçanha (2018, online) “a transformação digital e as mudanças radicais no comportamento
do consumidor, mudaram as regras do jogo para sempre. Diante disso, as empresas precisaram criar novas
formas de conquistar e manter seus clientes, e o Inbound Marketing foi a melhor delas”.
Com base no comentário do autor, observa-se que o mercado impõe demandas flutuantes às empresas, diante deste cenário, as empresas desenvolvem estratégias que devem ser criativas e personalizáveis
para cada campo em que esta atua. Entende-se aí que, as adequações do marketing tradicional para o mercado digital, surgiram de esforços de profissionais que buscam no antigo, respostas para o presente.
Muito fala-se do inbound marketing e seu protagonismo no âmbito digital. A seguir será apresentado
a Figura 1, onde esta, demonstra como funciona o processo do marketing de atração no mercado digital.
Observando processo do marketing de atração, percebe-se que ele é essencial para levar o conteúdo
certo para a pessoa certa. Entendendo o processo do inbound marketing, é preciso entender como ocorre a
jornada de compra do potencial cliente, onde esta, é conhecida como o funil de vendas. No próximo capítulo,
será ilustrado e descrito o funil de vendas e suas fases em consonância com o inbound marketing.

2.6 Funil de vendas
De acordo com Moreira (2018, online) “o funil de vendas é um dos conceitos primordiais para aplicar
o inbound marketing e aumentar os resultados comerciais de uma empresa.”. O funil de vendas mostra a jornada do cliente até o momento final, onde pode haver a compra do produto/serviço ou não. Quando o cliente
não concretiza a compra, pode ter havido durante esta jornada, algum desvio por parte da empresa, ou seja,
a empresa não conseguiu convencer o cliente, que a sua solução era a melhor para aquele dado momento.
Segundo Moreira (2018, online) “o funil de vendas é um modelo estratégico que mostra a jornada do
cliente do primeiro contato com a empresa até a concretização da venda”. Atualmente, a jornada do cliente e
seu relacionamento com empresa, não termina com a venda, pois as empresas acreditam que o pós-venda,
corrobora para a fidelização dos clientes. Para um melhor entendimento do funil de vendas, abaixo, na Figura
2, pode-se observar a sua estrutura:
Observando a Figura 2 acima, percebe-se que cada um dos três fragmentos do funil de vendas,
representa as fases da jornada de compra de um potencial cliente. De acordo com Endeavor (s.a, p.7) “na
prática, não existe uma regra definida sobre a estrutura do processo de vendas, nem quantas etapas ele deve
ter. Depende de seu modelo de negócio, de sua abordagem, do produto ou serviço, do ciclo decisório de seu
cliente, entre outros fatores que influenciam na venda”.
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O modelo da Figura 2, demostra os três fragmentos do funil de vendas, onde dentro destes, podem
existir diversas fases desde da atração até o pós-venda de um produto/serviço. Nesta perspectiva “a ideia
é conduzir o cliente pelas etapas do Funil de Vendas, ajudando-o a “dar o próximo passo”, mesmo quando
não há um contato pessoal na venda” (ENDEAVOR, s.a,, p.20). Na Figura 2 foi exposto a estrutura básica do
funil de vendas, a seguir no Quadro 2 será demonstrado, o que ocorre em cada um dos três fragmentos que
compõem o funil de vendas.
QUADRO 2: AÇÕES QUE OCORREM EM CADA FRAGMENTO DO FUNIL DE VENDAS
Topo do funil

Meio do funill

Fundo do funil

Para o vendedor, o topo do funil é
sinônimo de prospecção e qualificação de leads, ou seja, desde os conhecidos leads qualificados de marketing (gerados através de ações
de Marketing) e seu caminho até
chegar em leads qualificados por
vendas (leads que foram verificados
por vendas).

Nesta fase, a área de vendas precisa descobrir as necessidades do
cliente, quem é o decisor para uma
possível compra, qual o tempo estimado para aquisição do produto e/
ou serviço, além de investigar qual
o orçamento o cliente tem disponível para aquela compra.

Neste momento, a equipe de
vendas precisa provar o valor
da sua empresa e seu serviço/
produto na forma de uma proposta de vendas atrativa. Após
isso, parte-se para a negociação e fechamento da oportunidade.

Fonte: Adaptado de Salesforce (s.a, online).

Pelo Quadro 2, é possível perceber que em cada um dos três fragmentos ocorrem diversas ações que
norteiam o potencial comprador (lead) na sua jornada de compra de uma solução para seu problema/necessidade. É importante salientar que, existem níveis de leads onde estes durante a sua jornada de compra, são
avaliados e qualificados, na medida em que seu interesse pelo produto/serviço aumenta. Segundo Moreira
(2018) a avaliação e qualificação dos leads promove um maior controle sobre os conteúdos e ações que implantadas pelas empresas para conquistar a confiança e fortificar o relacionamento com estes.
Ainda Moreira (2018, online) comenta que “a cada dia que passa, as pessoas estão mais exigentes.
Elas demandam os melhores serviços e produtos possíveis, atendimento de qualidade e precisam de prestadoras de serviço que realmente se adequem às suas necessidades”.
Fica claro que deve haver um planejamento estratégico em todos os processos e atividades que envolvam o inbound marketing, o marketing de conteúdo e o funil de vendas. Para que todo processo de atração,
promoção e vendas tenham um retorno positivo, ambos devem ser pensados e implantados em harmonia.
“Acompanhar os clientes e monitorar o tráfego é importante, mas você precisa ir além e descobrir os
reais motivos que levam os seus consumidores a optarem (ou não) pela sua empresa é essencial para fechar
a compra” (MOREIRA, 2018, online).
É importante salientar ainda que, mesmo após criar e implantar estratégias de marketing de atração,
é necessário que os profissionais da área fiquem regularmente, monitorando o mercado e as demandas que
este constantemente cria para as empresas. É crucial que as empresas se antecipem à estas e tenham velocidade em desenvolver novas estratégias e lapidar antigas em um curto período de tempo.
Durante a pesquisa foram apresentados conceitos do marketing tradicional, e sua evolução com a
chegada do mercado digital. Pôde-se perceber durante a pesquisa que atualmente existem várias ferramen98

tas (métodos) que podem alavancar o desempenho das empresas nestes mercados e se mal utilizadas pode
ocorrer ao contrário.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender o conceito de inbound marketing e sua aplicabilidade como ferramenta de atração de novos consumidores no mercado digital. Para conceituar a evolução do
marketing tradicional, foi feita uma pesquisa literária com os principais especialistas e autores que descrevem
esta nova tendência do marketing tradicional.
No desenvolvimento da pesquisa, observou-se que a nova tendência de marketing, é denominada
pelos autores como inbound marketing e este possui características que o faz único no mercado digital. Para
descrever estas características, o primeiro objetivo especifico da pesquisa buscou identificar as principais
características do inbound marketing onde o pesquisador percebeu a aplicabilidade do inbound marketing
também conhecido como marketing de atração no mercado digital.
Compreendeu-se também que o grande papel do inbound marketing é atrair potenciais compradores
(lead) através de conteúdos relevantes e que gerem valor para os potenciais colaboradores e para a imagem
da empresa que utiliza o marketing de atração. Ficou claro para o pesquisador que o inbound marketing
necessita de ferramentas (métodos) do marketing de conteúdo para geração de valor e das mídias sociais
como instrumentos para o compartilhamento de conteúdos relevantes para quem busca na internet, soluções
inteligentes para seus problemas, necessidades e desejos.
Após entender a aplicabilidade do inbound marketing dentro do mercado digital, o pesquisador queria entender mais sobre a jornada de compra do potencial comprador (lead) dentro das ações do marketing
de atração. Para compreender a jornada de compra, o segundo objetivo específico da pesquisa delimitou-se
em ilustrar e descrever a estrutura do funil de vendas.
O pesquisador fragmentou o funil de vendas em três distintas partes e descreveu o que ocorria em
cada uma destas três partes. Percebeu-se que no topo do funil é onde ocorre o processo de atração e qualificação de potenciais compradores (leads). No meio do funil o pesquisador entendeu que ocorrem processos
que objetivam compreender as necessidades e desejos destes potenciais compradores (leads) e também descobrir o valor que estão dispostos à pagar pela solução ofertada pela empresa. Em relação ao fundo do funil,
está parte é onde o time de vendas precisa criar ações que gerem valor nas soluções de produtos/serviços
ofertados pela empresa e que estas ações atinjam positivamente os anseios do potencial comprador (lead).
É obrigação também do time de vendas, mesmo após efetuar a venda de produtos/serviços, manter
por um certo tempo um contato mais próximo com o potencial comprador (lead) que se converteu em cliente,
após ter efetuado a compra. Este processo é chamado de pós-venda, e é crucial para compreender e mapear
aspectos que podem ser melhorados no processo de venda através das experiências vivenciadas por pessoas
que já compraram os produtos/serviços da empresa.
Após a demonstração da jornada de compras e a sua efetividade para a concretização de uma compra, o pesquisador delimitou o terceiro e último objetivo da pesquisa que foi descrever a importância do
marketing de conteúdo dentro do inbound marketing. Através deste objetivo, o pesquisador transcreveu e
elucidou a grande importância do marketing de conteúdo no processo de desenvolvimento e implantação do
inbound marketing para conseguir novos potenciais compradores (leads).
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O pesquisador entendeu que o sucesso das ações de inbound marketing, dependem profundamente
do marketing de conteúdo, ou seja, a sincronização de ambos deve estar sempre em equilíbrio, pois caso
isso não ocorra, os resultados podem ser negativos quando pensa-se em atração e conversão de potenciais
compradores (leads) em clientes e defensores dos produtos/serviços da sua marca.
Enfim, durante a realização da presente pesquisa, o pesquisador percebeu que existe poucos livros
que abordam o tema inbound marketing e suas características relevantes no mercado digital. Porém na internet, foi possível encontrar artigos e conteúdos de organizações que investem e utilizam o inbound marketing
como principal instrumento para sua promoção.
Pelo fato do assunto inbound marketing, ainda ser pouco abordado em ambientes acadêmicos, o
presente artigo, apenas apresenta uma introdução sobre as principais características desta nova tendência de
marketing que vem sendo utilizada e repensadas por empresas e profissionais que veem no mercado digital,
um campo repleto de oportunidades porém, com muitas deficiências de relacionadas à promoção, divulgação
e geração de conteúdos relevantes e verdadeiros sobre produtos/serviços.
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GESTÃO FINANCEIRA: análise da lucratividade entre a
venda de medicamentos de referência e genéricos de
uma farmácia em Brumadinho/MG
Télio Dias da Silva1
Renato Batista Fernandes2
Victor do Carmo Oliveira3

RESUMO O objetivo desta pesquisa foi analisar qual dos medicamentos, de referência ou genérico, gerou
melhor lucratividade à farmácia “Brumafarm” no período de venda do mês de abril de 2018. Para que se
alcançasse este objetivo, foi necessário mensurar os custos de aquisição dos medicamentos de referência e
genéricos de forma a calcular a margem de lucro em relação ao preço de venda, identificar as despesas gerais
e administrativas da empresa de forma a realizar um rateio proporcional aos medicamentos de amostra da
pesquisa e por fim elaborar a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) para então, poder evidenciar e
analisar qual dos medicamentos, objetos deste estudo, gerou melhor lucratividade para a empresa. A amostra
foi estipulada de acordo com quatro tipos diferentes de medicamentos com mais unidades vendidas neste
período, sendo eles: analgésicos, antidepressivos, anti-hipertensivos e anticoncepcionais. Para cada tipo de
medicamento foram escolhidos três das principais marcas de cada medicamento de referência e seus similares genéricos com maior histórico de unidades vendidas. Após elaboração e análise da DRE constatou-se que
o medicamento genérico gerou um lucro líquido e margem de lucro superior aos medicamentos de referência,
contribuindo com uma lucratividade de 25,53% e, enquanto os medicamentos de referência geraram uma
lucratividade de 3,54% em relação ao lucro líquido do período. Concluiu-se que é viável a empresa trabalhar
com ambos os medicamentos, pois enquanto um gera uma ótima lucratividade, o outro se destaca pelo seu
alto valor agregado contribuindo para o faturamento mensal da empresa.
Palavras-chave: Lucratividade. Medicamento de Referência. Medicamento Genérico.

1. INTRODUÇÃO
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego no Brasil ultrapassou os 13% em 2017 e poucas vagas de emprego foram ofertadas no mercado neste período, este fato
pode ser compreendido devido ao reflexo da conjuntura política/econômica que se arrasta no País desde
2015. Neste contexto, muitos brasileiros se aventuraram no mundo do empreendedorismo, não somente pela
oportunidade de possuir o próprio negócio e se tornar independente, mas principalmente pela busca de sustento para sua família. De acordo com pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2010)
patrocinado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2010) “o brasileiro é o
povo mais empreendedor no G20 (Grupo dos Países Emergentes) e também do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e
China), abre negócios com 10 mil reais e enxerga cada vez mais oportunidades para virar patrão.”
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Porém, outro dado que preocupa é que, segundo o SEBRAE, 82% dos novos negócios fecham as portas
antes mesmo de completarem 06 (seis) meses de vida, e que, em 14% dos casos, a falta de capital ou lucro
foram fatores determinantes para encerramento da atividade. Compreende-se a partir destes dados, que fazer
uma boa gestão do negócio é imprescindível para que este seja perene no tempo e gere receita e o lucro necessários para sobrevivência da empresa. Roos; Westerfield e Jordan (2000, p. 37) comentam que: “[...] Pensar
em estratégia empresarial sem pensar ao mesmo tempo sobre estratégia financeira é receita excelente para
o desastre.”
O brasileiro possui um espírito empreendedor, é aguerrido e tem disposição para encarar novos
desafios a cada dia ante a um mercado tão competitivo e globalizado, entretanto também é preciso saber
gerir o negócio de forma inteligente e estratégica, para que se alcance conseqüentemente o lucro desejado.
Observa-se que a lucratividade é de suma importância no cotidiano das empresas, saber compreendê-la e
como mensurá-la são fundamentos básicos a qualquer gestor.
Ressalta-se a definição estabelecida pelo SEBRAE (2016) que, “a lucratividade é um indicador de eficiência operacional obtido sob a forma de valor percentual e que indica qual é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho que desenvolve.” Segundo Hoji (2004), quando se assume o risco de empreender
e investir, o mínimo que se espera é o retorno sobre o valor que se investiu, e o conseqüente ganho com os
lucros, pois o investimento se dá durante toda a atividade empresarial. Faz-se importante para a sociedade
como um todo que as empresas gerem lucro e caixa em suas atividades empresariais, “[...], pois desta forma
podem cumprir sua função social por meio da geração e pagamento de impostos, treinamento e remuneração
adequada dos empregados, investimentos em melhoria ambiental etc.” (HOJI, 2004, p. 21).
Um tipo de empreendimento que tem crescido a cada ano e que nos instiga a atenção concernente
a análise da lucratividade neste segmento em especial, é o ramo farmacêutico.
De acordo com o site oficial do Conselho Federal de Farmácia (CFF, 2016, on-line) “quando se trata de
mercado farmacêutico, pode-se dizer que o Brasil é uma potência mundial, pois ocupa a 6ª (sexta) posição
entre os maiores mercados consumidores de medicamentos no cenário mundial.”
Desta maneira “com um maior número de idosos, significa crescimento no consumo de medicamentos, já que doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, tendem a surgir com o avançar da idade. (CFF,
2016, on-line)” Segundo o CFF, “as farmácias e drogarias são os principais canais de dispensação de medicamentos, logo, não há crise capaz de frear o crescimento do varejo farmacêutico, impulsionado por uma
demanda natural.” No entanto, “ainda que o setor como um todo se encontre em solo fértil para crescimento,
nem todos os modelos de farmácias existentes no País crescem na mesma proporção, comenta o CFF”.
Atualmente, “o Brasil possui em torno de 70,4 mil farmácias, das quais 72% são representadas pelas
independentes e 28% são ocupadas pelas grandes redes, conglomerados de lojas com expansão agressiva e
alto poder de investimento, conforme dados do CFF”.
Outro fato relevante a ser considerado na análise da lucratividade do mercado farmacêutico, é que,
na crescente demanda de medicamentos elucidada no parágrafo anterior, a inserção dos medicamentos chamados “genéricos” no mercado brasileiro, contribuiu de forma significativa para este aumento de consumo
por medicamentos no geral.
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Chamado medicamento genérico, “aquele que contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose e
forma farmacêutica, é administrado pela mesma via e com a mesma posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência” (Agência Nacional de Vigilância Sanitária; ANVISA, 2017, on-line), “[...] vem ganhando
destaque ano a ano devido ao baixo custo e a mesma garantia de efetividade que demonstram.” (PORTAL
BRASIL, 2012, on-line).
Segundo o site da ANVISA, a discussão no Brasil para implantação dos medicamentos genéricos
em seu mercado consumidor começou em meados dos anos 70. O Governo Brasileiro ao criar a Lei dos
genéricos 9.787 de 10/02/1999, visou que as classes menos possibilitadas pudessem ter o acesso a medicamentos que garantissem a mesma eficácia dos medicamentos de referência, mas com preços bem
mais acessíveis.
Com isso, a participação dos produtos genéricos no mercado de medicamentos praticamente quadruplicou nos últimos dez anos. Com preços até 65% menores do que os dos produtos de referência segundo o
Ministério da Saúde em seu site. (PORTAL BRASIL, 2012, on-line). A farmácia “Brumafarm”, localizada no Centro
de Brumadinho, Minas Gerais, trabalha com os principais medicamentos de “referência” e também com os
seus similares “genéricos” em busca de conseguir atender a seus clientes em suas diversas necessidades.
Visto que todos os seus 06 (seis) concorrentes da região também comercializam os mesmos medicamentos
de “referência” e “genéricos”, é necessário e estratégico a farmácia “Brumafarm” saber qual a lucratividade
obtida tanto em seus medicamentos de “referência” bem como nos similares “genéricos”, para que consiga
gerir seu negócio de forma eficiente e eficaz, sendo perene em um mercado tão pulverizado e competitivo.
Diante deste cenário, indagou-se para efeito de pesquisa acadêmica: “Qual foi à lucratividade obtida entre a
venda de medicamentos de “referência” e genéricos” comercializados pela farmácia “Brumafarm” de Brumadinho no mês de abril ano de 2018?”

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Para que se obtivesse a eficácia desejada nesta pesquisa, necessitou-se de conhecimento teórico
as unidades “administração financeira e orçamentária”, “contabilidade de custos”, “formação do preço de
venda”, “aplicação de mark-ups” e por fim a “demonstração de resultado do exercício (DRE)”; que nortearam
a apuração dos custos, preço de venda, rateios proporcionais, elaboração da DRE e conseqüente análise da
lucratividade dos medicamentos de referência e genéricos desta farmácia A leitura e análise de autores que
dominam estes assuntos fizeram-se indispensáveis para que se conseguisse alcançar o objetivo proposto a
esta pesquisa acadêmica, tendo ao certo que sem esta base teórica seria impossível realizá-la.

2.1. Os medicamentos de referência e genéricos
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017, on-line) pode-se compreender um
medicamento como sendo um “produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade
profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.” O Governo Brasileiro através da portaria n 3.196,
de 30 de outubro de 1998, considerou a necessidade de se criar no setor de saúde, uma política que regesse
a produção, venda e distribuição de medicamentos a população, por se tratar de drogas benéficas, mas que
mal administradas podem causar a morte. Através do ministro da saúde de 1998 Sr. José Serra e o presidente
da república Sr. Fernando Henrique Cardoso que aprovou a portaria, o Governo Brasileiro estabeleceu que:
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“[...] a Política Nacional de Medicamentos tem como propósito “garantir a necessária segurança,
eficácia e qualidade destes produtos, a promoção do uso racional e o acesso da população
àqueles considerados essenciais”. Com esse intuito, suas principais diretrizes são o estabelecimento da relação de medicamentos essenciais, a reorientação da assistência farmacêutica, o
estímulo à produção de medicamentos e a sua regulamentação sanitária.” (BIBLIOTECA VIRTUAL
EM SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998, on-line).

A ANVISA, em prol desta política nacional de medicamentos de 1998, estabeleceu em 2003 uma cartilha com a política vigente para regulamentação de medicamentos no Brasil, visando um maior controle da
produção, da venda, distribuição e propaganda, dentre outros aspectos consideráveis para este fim.
Em acordo com a Política Nacional de Medicamentos do Ministério da Saúde e com a Lei de
criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no ano de 2003, a Agência redefiniu
as regras para o registro de medicamentos no Brasil e sua renovação. “[...] O processo ora em
andamento visa qualificar o mercado farmacêutico nacional refletindo anseios dos consumidores, dos profissionais de saúde, dos fabricantes e de instâncias do Sistema Único de Saúde
(SUS). (ANVISA, 2003, on-line).

Segundo o site da ANVISA, a discussão no Brasil para implantação de medicamentos genéricos em seu
mercado consumidor começou em meados dos anos 70.
Durante a década de 90, com a aprovação da Lei 9.787, de 10/02/1999, foram criadas as condições para a implantação de medicamentos genéricos, em consonância com normas adotadas
pela Organização Mundial da Saúde, Países da Europa, Estados Unidos e Canadá. No ano 2000,
iniciou-se a concessão dos primeiros registros de medicamentos genéricos (03/02/2000). Naquele ano, foram concedidos 182 registros de medicamentos genéricos e tomadas ações para
implementar a produção desses medicamentos, inclusive com incentivo à importação. (ANVISA,
2017, on-line).

Percebe-se que, diante do exposto nos parágrafos anteriores, a obrigação do Estado em garantir
saúde à população sobre seu domínio. E que a política nacional de medicamentos e também a regulamentação dos medicamentos sobre responsabilidade da ANVISA, visa garantir que a sociedade tenha segurança ao
consumir medicamentos necessários a sua saúde. O Governo, ao criar a Lei dos genéricos 9.787, visou que as
classes menos favorecidas pudessem ter o acesso a medicamentos que garantissem a mesma eficácia dos
medicamentos de referência, mas com preços bem mais acessíveis. A ANVISA lista as vantagens dos medicamentos genéricos da seguinte maneira:
Disponibilizar medicamentos de menor preço, uma vez que o medicamento genérico deve ser
no mínimo, 35% mais barato que o medicamento de referência. Reduzir os preços dos medicamentos de referência, com a entrada de medicamentos concorrentes (genéricos). Contribuir
para aumento do acesso aos medicamentos de qualidade, seguros e eficazes. (ANVISA, 2017,
on-line).

Após análise da importância dos medicamentos, quem garante a eficácia de seu uso e a necessidade
de o mercado ter opção de medicamentos mais baratos com o mesmo padrão de qualidade que os medicamentos de referência. Tornou-se importante também esclarecer, onde a população possa encontrar estes medicamentos para comprá-los e consumi-los de forma legal, segura e com um preço justo. Em uma sociedade
desenvolvida é necessário que a população tenha um estabelecimento de referência e legalizado, onde possa
encontrar e comprar os medicamentos essenciais à sua sobrevivência.
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2.2. Administração Financeira e Orçamentária
Considerando-se que uma drogaria e/ou farmácia também são empresas privadas, que visam à maximização de seus lucros, pois raramente se abre uma empresa pensando em mantê-la do mesmo tamanho
após certo período de funcionamento, HOJI (2004) comenta que:
Para a Administração Financeira, o objetivo econômico das empresas é a maximização de seu
valor de mercado, pois dessa forma estará sendo aumentada a riqueza de seus proprietários
(acionistas de sociedades por ações ou sócios de outros tipos de sociedades). (HOJI, 2004, p. 21).

Hoji (2004) afirma que quando se assume o risco de empreender e investir, o mínimo que se espera
é o retorno sobre o valor que se investiu e o conseqüente ganho com os lucros, pois o investimento se dá
durante toda a atividade empresarial.
Os proprietários de empresas privadas esperam que seu investimento produza um retorno
compatível com o risco assumido, por meio de geração de resultados econômicos e financeiros
(lucro e caixa) adequados por longo prazo, ou melhor, indefinidamente, pois o investimento é
feito em caráter permanente. (HOJI, 2004, p. 21).

O sucesso de qualquer empresa depende principalmente de seu planejamento estratégico e não dá
para se pensar em planejamento estratégico sem pensar em finanças.
Uma das áreas mais importantes da administração é estratégia. Pensar em estratégia empresarial sem pensar ao mesmo tempo sobre estratégia financeira é receita excelente para o desastre.
Conseqüentemente, os estrategistas precisam ter clara compreensão das implicações financeiras de seus planos estratégicos (ROOS; WESTERFIELD; JORDAN, 2000, p. 37).

Isto tem que estar bem claro na mente de todos os gestores e líderes da organização, “[...] espera-se que todos os tipos de administradores tenham grande entendimento de como seus negócios afetam a
lucratividade e que sejam capazes de aumentar a lucratividade de suas áreas.” (ROOS; WESTERFIELD; JORDAN,
2000, p. 38). Entende-se como lucratividade “[...] o resultado líquido de uma série de medidas e decisões. A
Margem Líquida, calculada ao dividir o lucro líquido pelas vendas, proporciona o lucro por unidade monetária
de vendas.” (WESTON; BRIGHAM, 2000, p. 60). Em concordância do que afirma Weston e Brigham (2000) de que
a lucratividade é a conseqüência de uma série de medidas e decisões.
Para Gitman e Madura (2003) não basta a uma empresa apenas obter lucro sem saber se este percentual de lucro agrega um valor de mercado à empresa e se gera receita suficiente para que a empresa honre o
seu passivo e gere resultado positivo aos seus proprietários, investidores e acionistas.

3. MÉTODO DE PESQUISA
Para que se alcançasse o objetivo proposto nesta pesquisa acadêmica de forma eficiente, necessitou-se do uso de alguns critérios metodológicos que garantissem a eficácia deste projeto. Em tudo que se faz na
vida tem que haver um método ou uma metodologia sistematicamente correlacionada para que se atinja um
objetivo esperado.
É importante salientar a diferença entre metodologia e métodos. A metodologia se interessa
pela validade do caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa; portanto, não
deve ser confundida com o conteúdo (teoria) nem com os procedimentos (métodos e técnicas).
Dessa forma, a metodologia vai além da descrição dos procedimentos (métodos e técnicas a

107

serem utilizados na pesquisa), indicando a escolha teórica realizada pelo pesquisador para
abordar o objeto de estudo (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 13).

Compreendeu-se a importância de se usar uma metodologia e métodos coerentes ao tipo de pesquisa que se realizou, visando responder a pergunta problema objeto deste estudo. Quanto à abordagem
do problema, tratou-se de uma abordagem quali-quantitativa. A pesquisa qualitativa preocupa-se com uma
compreensão mais aprofundada de um grupo social, organização, empresa comercial etc..

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1 Um estudo de caso
O estudo de caso foi realizado durante o mês de abril do ano de 2018, na farmácia “Brumafarm”, localizada em Brumadinho, Minas Gerais. A empresa está há mais de 10 anos no mercado, atua no varejo de medicamentos farmacêuticos e correlatos em perfumaria e conveniência, atendendo a população Brumadinhense
com as principais marcas de medicamentos de referência e oferecendo também opções de medicamentos
genéricos aos de grandes marcas. Os dados necessários para levantamento do custo de aquisição e impostos
dos medicamentos de referência e genérico, preço de venda, custos diretos, custos indiretos e demais despesas da empresa, bem como a quantidade vendida destes medicamentos ao longo do período pesquisado que
foi o mês de abril de 2018, foram coletados via e-mail, cedido pelo proprietário da empresa e sua contabilidade. Para realização desta pesquisa foram escolhidos quatro (04) diferentes tipos de medicamentos com maior
histórico de unidades vendidas, sendo eles: analgésicos, antidepressivos, anti-hipertensivos e anticoncepcionais. De cada tipo de medicamento foram escolhidos três medicamentos de referência e três medicamentos
genéricos similares a estes, totalizando uma amostra de 12 medicamentos de referência e 12 medicamentos
genéricos que serviram de base para este estudo.

4.2 Receita Bruta de Vendas (RBV)
A farmácia “Brumafarm” faturou no mês de abril de 2018, R$193.000,00 (cento e noventa e três mil
reais) somando-se todos os produtos comercializados por ela, desde medicamentos, correlatos e demais itens
de conveniência. A soma do faturamento dos medicamentos de referência e genéricos da família dos analgésicos, antidepressivos, anti-hipertensivos e anticoncepcionais da amostra em questão, representou pouco
mais que 27% (vinte e sete por cento) do faturamento total da empresa, como observado no gráfico abaixo:
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4.3 Mão de Obra Direta (MOD)
Na tabela abaixo foram listados os custos individuais e o custo total mensal que a empresa “Brumafarm” possui com seus funcionários, sendo: 02 (dois) atendentes de balcão e 02 (duas) operadoras de caixa.
O salário base foi cedido pela contabilidade da empresa e confirmado pelo autor através do site do sindicato
da categoria: “Sindicato dos Práticos de Farmácia e dos Empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos
e Produtos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais” (SIPRAFARMA/MG). Foram considerados os cálculos de
todos os encargos trabalhistas atribuídos a empresa para seriedade da pesquisa.
Tabela 01: Custo mensal com funcionários

4.4 Demais custos
Na tabela 02 abaixo estão os custos que a empresa obteve no mês de abril de 2018 para operar em
seu funcionamento normal.
Tabela 02: Custos Indiretos

Na tabela 03, foram apurados os custos que a farmácia “Brumafarm” gerou com a entrega de seus
produtos. A entrega é terceirizada, a empresa possuiu contrato com 02 motoqueiros que são pagos por quilômetro rodado, a “Brumafarm” arca também com o custo de combustível de cada moto, as despesas com
manutenção são de responsabilidade dos motoqueiros que são os proprietários das motocicletas.
Tabela 03: Despesas Terceirizadas
A tabela 04 abaixo demonstra o quanto de despesa com cartão de crédito e débito foi gerada a
farmácia “Brumafarm” no período analisado, uma vez que a empresa precisa pagar uma taxa de retenção
às empresas administradoras de cartão para conseguir oferecer formas de pagamentos alternativas para os
clientes que não pagam em dinheiro. As vendas com cartão de crédito representaram 41% do faturamento
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total no mês de abril de 2018 e as vendas com cartão de débito representaram 20% deste faturamento como
está explicito na tabela abaixo. A partir desta representatividade pôde-se calcular qual foi à retenção gerada
por cada categoria de cartão (crédito e débito) e posteriormente somaram-se os dois resultados para chegar
ao total geral.
Tabela 04: Despesa com Cartões de Crédito e Débito

4.5 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
4.5.1 DRE medicamentos de referência
Na tabela 05 abaixo foi desenvolvida uma DRE dos medicamentos de referência da amostra em
questão no mês de abril de 2018, a fim de se analisar a viabilidade financeira desta linha de medicamentos
a empresa “Brumafarm”. O percentual de dedução de impostos sobre as vendas é de 14,3% de acordo com
a tabela do “Simples Nacional” para o faturamento anual da empresa, esta alíquota foi informada pela contabilidade da empresa.
Tabela 05: DRE Medicamentos de Referência

Observou-se na DRE dos medicamentos de referência, que esta linha de medicamentos gerou um
lucro de R$1.183,80 para empresa durante o período analisado, com uma margem de lucro de apenas 3,54%.
Para chegar-se a este resultado, usou-se o seguinte critério: os medicamentos da amostra total representaram 27,24% do faturamento total da empresa com uma venda total de R$52.566,48, os medicamentos de
referência desta amostra representaram 63,63% desta venda, sendo R$33.448,50 apenas dos medicamentos
de referência das 4 (quatro) linhas analisadas. Para chegar-se aos gastos totais desta DRE, usou-se o seguinte
critério: calculou-se 27,24% de cada gasto individualmente (mão de obra direta, custos indiretos, despesas
terceirizadas e despesas com cartões) e posteriormente calculou-se o quanto representou 63,63% de cada
resultado. A tabela 06 abaixo ilustra de maneira mais clara como foram os cálculos deste rateio na DRE para
melhor compreensão.
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Tabela 06: Cálculos dos gastos medicamentos de referência

4.5.2 DRE medicamentos genéricos
Na tabela 07 abaixo foi desenvolvida uma DRE dos medicamentos de genéricos da amostra em
questão no mês de abril de 2018, a fim de se analisar a viabilidade financeira desta linha de medicamentos
a empresa “Brumafarm”. O percentual de dedução de impostos sobre as vendas é de 14,3% de acordo com a
tabela do “Simples Nacional” para o faturamento anual da empresa, esta alíquota foi informada pela contabilidade da empresa.
Tabela 07: DRE medicamentos genéricos

Observou-se na DRE dos medicamentos genéricos, que esta linha de medicamentos gerou um lucro
de R$4.881,04 para empresa durante o período analisado, com uma margem de lucro de 25,53%. Para chegar-se a este resultado, usou-se o seguinte critério: os medicamentos da amostra total representaram 27,24% do
faturamento total da empresa com uma venda total de R$52.566,48, os medicamentos genéricos desta amostra representaram 36,37% desta venda, sendo R$19.117,98 apenas dos medicamentos genéricos das 4 (quatro)
linhas analisadas. Para chegar-se aos gastos totais desta DRE, usou-se o seguinte critério: calculou-se 27,24%
de cada gasto individualmente (mão de obra direta, custos indiretos, despesas terceirizadas e despesas com
cartões) e posteriormente calculou-se o quanto representou 36,37% de cada resultado. A tabela 08 abaixo
ilustra de maneira mais clara como foram os cálculos deste rateio na DRE para melhor compreensão.
Tabela 08: Cálculos dos gastos medicamentos genéricos

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo principal deste estudo de caso foi analisar qual categoria dos medicamentos, “referência
ou genérico”, gerou melhor lucratividade a farmácia “Brumafarm” no período de venda do mês de abril de
2018, com base na amostra estipulada dos 04 tipos de medicamentos com mais unidades vendidas neste
período. Para que se alcançasse este objetivo, foi indispensável coletar os dados necessários na empresa,
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cedidos pelo seu proprietário e por sua contabilidade, para então poder mensurar os custos de aquisição dos
medicamentos de referência e genéricos de forma a calcular a margem de lucro em relação ao preço de venda.
Na análise destes custos, observou-se a considerável discrepância que há tanto no preço de custo final bem
como o de venda e também na margem, dos medicamentos de referência e genéricos desta amostra, alguns
medicamentos genéricos chegando a custar quase 93% a menos que os de referência, o que refletiu também no
preço de venda final, com medicamentos de referência chegando ser quase 85% mais caros em alguns casos.
Necessitou-se também identificar as despesas gerais e administrativas da empresa de forma a realizar um rateio proporcional aos medicamentos de amostra da pesquisa, onde o rateio das vendas dos medicamentos de referência e genéricos representou 27,24% das despesas gerais e administrativas da empresa,
e a partir desta representatividade, apurou-se o quanto cada categoria de medicamento representou nestas
despesas, sendo, os medicamentos de referência 63,63% de cada respectiva despesa e os medicamentos genéricos 36,37% das mesmas. A partir de todos os dados coletados e mensurados, pôde-se por fim elaborar a
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) para então, poder evidenciar e analisar qual dos medicamentos
objetos deste estudo gerou melhor lucratividade para a empresa.
Observou-se após a realização da DRE de ambos os medicamentos da amostra analisada, que os
medicamentos de referência fecharam a DRE com uma margem de lucro positiva de 3,54%, gerando um lucro
líquido para a empresa de R$1.183,80 (mil cento e oitenta e três reais e oitenta centavos). Por sua vez, ao
término da DRE dos medicamentos genéricos da amostra em questão, constatou-se que esta linha gerou uma
margem de lucro positiva de 25,53%, muito acima da margem deixada pelos medicamentos de referência,
contribuindo assim com um lucro líquido de R$4.881,04 (quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatro
centavos) para aumento do patrimônio liquido da empresa e de seu proprietário. Foi verificado após a análise
da (DRE) de ambos os medicamentos, referência e genéricos, que o medicamento genérico gera um lucro
líquido superior a 4 (quatro) vezes a mais que o medicamento de referência, e que sua margem de lucro
também supera em 7 (sete) vezes ao medicamento de referência. Porém mesmo que os medicamentos de
referência da amostra em questão tenham gerado um lucro menor a empresa ao longo do período analisado,
é necessário à farmácia “Brumafarm” trabalhar com estes medicamentos para não perder mercado, dar opção
de compra ao seu cliente e também pelo fato desta linha gerar um grande faturamento por seu alto valor
agregado. Não se pode afirmar que todos os medicamentos de referência comercializados pela farmácia “Brumafarm” geraram um lucro tão baixo ou até mesmo prejuízo a esta empresa ao longo do período analisado,
ou que por outro lado todos os medicamentos genéricos por sua vez geraram um lucro tão exorbitante, para
tal afirmação, seria necessário fazer uma análise da venda de todas as linhas de medicamentos de referência
e genéricos comercializados pela “Brumafarm”.
Também não é possível dizer com tal precisão se a empresa como um todo gerou lucro ou prejuízo
no período em questão, pois seria necessário fazer a análise global de todos os produtos comercializados por
esta empresa, o que não foi o objetivo principal deste trabalho, saber se a empresa gera lucro ou não, mas
sim responder a indagação de qual medicamento, referência ou genérico, gerou melhor lucro a esta empresa
ao longo do período analisado a partir de uma amostra estipulada. O que foi que conseguido com sucesso,
após a análise, acredita-se que o medicamento genérico gere maior lucro líquido e margem de lucro a empresa.
A limitação para realização desta pesquisa foi à demora de retorno por parte da empresa das informações necessárias para o levantamento de dados e cálculos subseqüentes para a realização da DRE e
também a falta de trabalhos similares, para base de comparação e norteamento de pesquisa. A sugestão para
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a empresa foi o acompanhamento mensal através de (DRE) de todas as linhas de medicamentos, correlatos e
conveniência comercializada por esta, para estudo da lucratividade gerada por cada linha e análise da viabilidade de se continuar comercializando uma linha que gere pouco lucro ou até mesmo prejuízo a empresa.
Para pesquisas futuras, recomenda-se uma análise bem mais completa, com uma amostra maior e utilizando
a receita bruta de vendas anual como base, ainda que seja mais complexo chegar ao resultado final que é à
margem de lucro, porém, desta maneira a pesquisa ficaria mais próxima a realidade estudada, considerando
que ao longo do ano há períodos de sazonalidade e aspectos contingenciais que impactam diretamente o
custo e lucro do negócio.
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A análise da Ferramenta SOGI da Empresa Verde Ghaia,
como estratégia de melhoria da gestão ambiental e
competitividade organizacional.
Anderson Lopes Tavares*
Heliete Lopes Campos**

RESUMO: Em meio a tantas mudanças observou-se a partir do evento conhecido como Rio 92 a necessidade
de uma política ambiental, onde agregasse os componentes econômicos, ambientais e sociais já pensando
em questões de desenvolvimento sustentável com estudos mais orientados abrangendo essa área, devido
às necessidades de um mercado competitivo, com consumidores mais exigentes tornou-se então necessário
para as organizações observarem de forma mais cuidadosa essa parte da abordagem voltada para questões
ambientais. Tal acontecimento incentivou pensamentos direcionados para essas necessidades ambientais,
permitindo um posicionamento diferente em uma condição de gerir de maneira mais competitiva as atividades de determinada organização. Para tanto é necessário se observar diversos fatores essenciais para
se desenvolver esse modelo de gestão que pensa em questões ambientais, e sociais, e com isso houve o
surgimento de empresas que se especializavam nesta área, e uma delas é a Verde Ghaia, a qual desenvolveu uma plataforma que orienta organizações que recebem a consultoria dessa empresa, e com base nas
informações contidas nessa plataforma desenvolver-se suas estratégias observando os requisitos necessários
para sua gestão que começa a ser mais direcionada para cumprir com os requisitos necessários para se tornar
mais competitiva até mesmo por seu posicionamento de respeito as questões ambientais, e utilizando ainda
desse recurso como base para tomada de decisão. A fim de se compreender um pouco melhor a importância
dessa ferramenta no posicionamento competitivo das organizações realizou-se uma entrevista de questões
abertas com uma gestora, e sócia da Verde Ghaia. Com o objetivo de acompanhar as diversas mudanças na
maneira de gerir suas atividades, e em meio a grande competitividade enfrentada ao longo das décadas em
decorrência das questões conceituais, estruturais, e processuais as organizações visando se adequar, vivenciaram etapas de inovação nos processos administrativos, tal fato foi proposto por estudiosos no intuito de
qualificar através de padrões, e sistemas para tornar esses processos mais eficazes e eficientes. Essa situação
pode ser observada com o estudo dos modelos de gestão abordados nas teorias apresentadas pelas escolas
da administração que evoluíram o estudo de ideias proporcionalmente em cada abordagem. Que por sua vez
enfatizaram em seus respectivos marcos da história situações como a complexidade em gerenciar uma organização, a racionalidade, o foco nas relações humanas, a participação do homem em diversas tarefas, e ainda
o estudo do comportamento humano dentro do processo organizacional.
Palavras-chave: Gestão Ambiental; Competitividade; Ferramenta de Gestão; Estratégia;

1 INTRODUÇÃO
O cenário competitivo que as organizações vêm enfrentando ao longo das décadas tem produzido
mudanças conceituais, estruturais e processuais em grande parte das unidades produtivas de todo mundo
(CHIAVENATO, 2003).
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Nesse caminho, muitos estudiosos na tentativa de qualificar os modelos de gestão tentaram propor
padrões e sistemas às organizações almejando dar mais eficiência e eficácia aos processos produtivos. Tal
comportamento foi tão profundo que a área da gestão se segmentou em diferentes partes, sendo umas delas
a Gestão Ambiental.
Na visão de Shigunov Neto, Campos e Shigunov (2009), a gestão ambiental tem se tornado o foco da
atenção de pesquisadores, e gestores organizacionais. Dentre os motivos, para exerce La destaca-se o potencial da responsabilidade socioambiental de contribuir para a sociedade, observada pela ação das mídias, e
medida pelo poder de regulamentar, e normatizar dos diversos agentes governamentais.
Oliveira, Oliveira e Costa (2010), conceituam gestão ambiental como sendo uma estrutura gerencial
que permite que a organização visualize os impactos de suas ações no meio ambiente. Para tanto, a organização deve desenvolver um sistema que permita e facilite o acesso, a catalogação e a quantificação dos
impactos ambientais das operações de toda organização. Tal fato contribui diretamente para os aspectos da
gestão e refletem-nos aspectos da competitividade.
Sobre esses pontos de acordo com Silva Filho e Sicsú (2003), uma gestão ambiental adequadamente
aplicada, apresenta algumas vantagens importantes, como a redução de custos, consequente da diminuição
do consumo dos recursos naturais e dos resíduos gerados; possibilidade de conquista de novos mercados,
inclusive internacionais, por adequar-se às normas de exigência comercial, bem como a melhoria da imagem
da empresa pela implantação de um modelo de administração mais ético, sustentável, e responsável.
Diante desse contexto relatado tem surgido um numeroso conjunto cada vez mais complexo de ferramentas que permitem dar esse trato a gestão e a competitividade, como é o caso da ferramenta SOGI surgida
em 2001, sendo a primeira plataforma de monitoramento de requisitos, normas e diretrizes que norteiam o
desenvolvimento de várias atividades empresariais dos clientes da organização estudada. Atualmente a referida ferramenta se tornou um completo software de gestão ambiental e de desempenho em competitividade
(VERDE GHAIA, 2018).
Por meio deste módulo de gestão as organizações hoje já podem eliminar suas planilhas de Excel,
que era a forma anterior de acompanhamento e gestão desta área, assim, partir do uso desta plataforma
consegue-se otimizar os processos nas áreas de gerenciamento, e desenvolvimento ambiental na organização,
garantindo também mais confiabilidade nas informações facilitando a tomada de decisão (VERDE GHAIA, 2018).
Diante de tal cenário, surge a necessidade de conhecer, aprofundar e analisar as ferramentas organizacionais de gestão ambiental. Desse modo, por critério de acesso, foi escolhida, a ferramenta Sistema Online
de Gestão Integrada (SOGI), da empresa Verde Ghaia que foi a pioneira no desenvolvimento de sistemas desse
tipo no país. Em virtude do descrito, o objetivo geral deste trabalho foi analisar a ferramenta SOGI no que se
refere seus impactos nos processos de gestão, e competitividade segundo a visão da empresa Verde Ghaia.
Especificamente pretende-se: Evidenciar o processo de elaboração da ferramenta, verificar como a
competitividade é tratada, demonstrar em observância da importância dessa pesquisa, para a administração.
Percebe-se a elevação da consciência de que novos gestores precisam ter no seu processo de formação profissional esses princípios que servem de orientação, e preparação para se tornar competitivo neste
cenário cada vez mais voltado para questões ambientais.
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Já para a empresa torna-se importante por ser o foco de uma pesquisa que salienta importância da
utilização de um de seus produtos na atividade de outras organizações que buscam se tornar, ou manter competitivas, por possibilitar o entendimento de que existem recursos mais confiáveis para sua gestão ambiental,
o que representará maior facilidade para se cumprir as normas estabelecidas, e trará maior credibilidade, e
confiabilidade para seus clientes, fornecedores e colaboradores.
E por fim, para os autores, a percepção de toda essa mudança nas tendências da administração que
surgem devido às necessidades de evolução de variadas formas de gerir, até chegar na observação dos requisitos
ambientais, e por sua vez a gestão ambiental, contribuem para qualificar a formação de profissionais mais conscientes, das responsabilidades, e possibilidades de se administrar de forma ambientalmente correta, visando
respeitar, e atender às leis ambientais para formação de uma sociedade melhor e para a organização.

2 METODOLOGIA
2.1 Classificação da pesquisa
Gil (2002), defende que a pesquisa é um procedimento racional e sistemático com objetivo de proporcionar respostas aos problemas propostos, e requeridos quando não se dispõe de informações suficientes
para responder ao problema. Dessa forma para se cumprir um objetivo de pesquisa vários são os procedimentos capazes de proporcionar isso.
Em continuidade Lakatos e Marconi (2001) afirmam que o método indutivo é aquele onde a aproximação dos fenômenos caminha para um plano mais abrangente indo das constatações mais particulares às leis
e teorias (conexão ascendente). Foi nessa perspectiva que este trabalho metodologicamente se fundamenta.
A partir de tal conceito por se tratar de uma pesquisa particular na empresa Verde Ghaia, e visando abranger
para uma visão da gestão ambiental, utilizou-se deste método o indutivo para a elaboração deste trabalho.
Cervo e Bervian (1996), estabelecem que o interesse e a curiosidade do homem pelo saber o leva
a investigar a realidade sob os mais diversificados aspectos e dimensões. Cada pesquisa possui um núcleo
comum de procedimentos e suas características. Toda forma de pesquisa exige uma bibliografia prévia e tende
a explicar um problema, a mesma pode ser realizada independentemente ou como uma parte de pesquisa
descritiva ou experimental.
Ainda, os mesmos autores complementam essa ideia ao afirmar que, pesquisa exploratória é definida
por alguns autores como científica ou não científica, sendo um processo de construção e elaboração com
objetivo em definir hipóteses a serem testadas. A pesquisa exploratória tem por finalidade a finalidade descobrir relações existentes entre seus elementos componentes, necessitando, portanto, de muito planejamento.
Salienta-se que a abordagem da pesquisa foi qualitativa. Sendo então realizada uma entrevista, e duas visitas
na empresa Verde Ghaia, no intuito de analisar a Ferramenta SOGI, como estratégia de gestão ambiental, e
competitividade organizacional.
A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos
tais como estudo de casos; experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista, artefatos; textos e
produções culturais; textos observacionais/registros de campo; históricos interativos e visuais que descrevem
momentos significativos rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos. Portanto, os pesquisadores dessa
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área utilizam uma ampla variedade de práticas interpretativas, como aplicação de questionário, entrevistas,
visitas entre outras interligadas na esperança de sempre conseguirem compreender melhor o assunto que
está ao seu alcance (DENZIN; LINCOLN, 2006).
Importante salientar ainda que, todo trabalho de coleta de informação, deve observar que “[...] a fala
dos sujeitos de pesquisa é reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos
[...]”e por isso mesmo, é tão rica e reveladora (MINAYO, 2008, p. 204).

2.2 Amostra
Objetivando qualificar os dados, optou-se como amostra apenas um sujeito. No caso uma Gestora,
formada em engenharia ambiental, especialista em saúde, segurança e negócios. Além sócia, ela ocupa a
diretora técnica da Empresa Verde Ghaia desde a sua fundação.

2.3 Instrumentos da coleta
Para coletados dados elaborou-se uma entrevista estruturada, que tem como característica um roteiro
prévio, com perguntas abertas a fim de recolher dados através do interrogatório da informante e, desta forma,
entender os atributos da gestora responsável pelo acompanhamento da plataforma, bem como, as principais
informações sobre o tema proposto, de modo a elucidar os impactos dessa ferramenta no cenário da gestão
e competitividade da empresa abordada.

2.4 Procedimentos de coleta
Conforme Cooper e Schindler (2003), a pesquisa qualitativa aborda técnicas como entrevistas, detalhadas técnicas de projeção, estudo de caso e filmes. A primeira ação estratégica da coleta dos dados foi
estruturar o roteiro da entrevista. Após isso, foi agendada uma primeira visita a Empresa Verde Ghaia. Posteriormente foi marcada uma segunda visita para realização da entrevista com a gestora, a fim de se conhecer
o processo de utilização da plataforma. A coleta dos dados foi feita em áudio.

2.5 Materiais utilizados para coleta de dados
Foi utilizado equipamento de celular modelo Lenovo Vibe K-5, através do programa de gravador de áudio, uma prancheta, folhas de papel ofício, caneta esferográfica na cor azul e roteiro pré-definido anteriormente.

3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 A Escola da Administração Clássica
Ao pensar em administração, Maximiano (2011), faz um retrocesso até a Grécia antiga no século V a.C.,
citando a Roma e a Igreja Católica, bem como as organizações militares do século XIV a.C. que já utilizavam de
práticas administrativas para alcançar seus respectivos fins. Esse foi caso de Roma que foi construída e mantida
durante 12 séculos de existência como Monarquia, República, e Império, devido as boas práticas administrativas. Além disso, o mesmo autor ainda ressalta que a má administração foi um dos fatores que ajudou a
destruí-la no final de seu período de auge.
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Ainda, o referido autor menciona que apesar dessas muitas contribuições para a administração, as
ideias do filósofo Nicolau Maquiavel (1469-1527), nascido em Florença na época do Renascimento, contribuíram bastante e até o início do século XVIII. Após essa fase muita coisa importante aconteceu para a história
da administração, principalmente com o início da Revolução Industrial. Todo esse movimento de constantes
mudanças incentivou o surgimento da Escola Clássica em 1900 abordando diversos pontos da administração.
Sobre essa questão Oliveira (2012) afirma que, a Escola Clássica corresponde ao primeiro estudo da
administração de forma estruturada, ela recebeu elogios e críticas de forma ampla, e desta forma não houve
uma análise mais detalhada de cada situação. E partindo desta visão, o autor relata que as razões do surgimento
desta escola bem como sua consolidação, são decorrentes da complexidade em administrar as organizações da
época, em função do crescimento da economia, da desorganização administrativa das organizações, e da busca
do maior rendimento possível dos recursos e objetivos organizacionais. Com o início do século XX, época de muitas mudanças tecnológicas desenvolveu-se desdobramento desta Escola da Administração em três abordagens,
a Científica, o Modelo Administrativo de Ford, e a Burocrática, que serão apresentadas a seguir.

3.1.1Teoria da Administração Científica
De acordo com Maximiano (2011) e já citado anteriormente a abordagem Científica surge em decorrência
da Revolução Industrial que trouxe o crescimento acelerado e desorganizado das empresas exigindo a substituição do empirismo1 e do improviso por métodos diferentes de se administrar focando a eficiência das organizações no que diz respeito a utilização de seus recursos, tendo métodos como seu propósito Frederick Taylor.
Nessa linha Oliveira (2012), destaca que Taylor foi um engenheiro mecânico. Nascido nos Estados Unidos em março de 1856 foi o principal idealizador da administração científica, iniciada em 1903 utilizando-se
de métodos científicos cartesianos2 no sistema de administração de empresas com o objetivo de contribuir
para maior eficiência nos processos produtivos, visando a redução de custos da produção, contribuindo para
a estruturação e aplicação dos princípios da administração, se caracterizava na base de quatro princípios:
altos salários, o segundo e manter baixo custo de produção, o terceiro aplicação de métodos de pesquisa
visando determinar a melhor maneira de se executar a tarefa, e por fim selecionar e treinar cientificamente
os funcionários para que pessoas e tarefas fossem compatíveis, e a existência de uma atmosfera de íntima
e cordial cooperação entre a administração e os trabalhadores garantindo um ambiente propício à aplicação
destes princípios (MAXIMIANO, 2011).
Contudo o modelo proposto por Taylor não foi suficiente, sofreu críticas que se resumem em mecanização, e esgotamento físico, e em consequência a especialização demasiada da produção do operário, e a
destruição da iniciativa própria, com base então na proposta apresentada por Taylor, oportunidades surgiram
para que outros pensadores apresentassem outros modelos para se administrar, é o que se apresenta em
sequência da Teoria proposta por Henry Ford (SILVA, 2004).
Na visão de Silva (2004), Henry Ford nascido nos Estados Unidos em 1863, contribui de maneira significativa com a indústria para a formação da teoria clássica da administração, ele que não era engenheiro,
Empirismo: Doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser captado do
mundo externo, pelos sentidos, ou do mundo subjetivo pela introspecção.

1

Cartesianos: Adjetivo derivado do Latim Cartesius, referente a Descartes, filosofo, físico, e matemático francês, duvida de tudo, e se
baseia nadedução.

2
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economista e nem psicólogo; era um empresário de visão prática na busca da constante eficiência em seu
mais amplo sentido em uma fábrica de automóveis. Para ele a empresa se divide em dois níveis: planejamento e execução, o que se percebe ser a mesma visão de Taylor.
No sistema de Taylor o operário tinha um tempo padrão, movimentos regulados, e pré-estabelecidos
no planejamento, enquanto no sistema de Ford esperado que o operário adaptasse seus movimentos à velocidade da esteira rolante, conseguindo assim involuntariamente manter o ritmo nos níveis de produção,
deste modo entende-se que Taylor se preocupava com a economia do trabalho humano, enquanto Ford se
preocupava com a economia do material e do tempo (SILVA, 2004).
Já o modelo administrativo de Ford era caracterizado pela divisão do trabalho, tendo como base os
princípios da produtividade, da intensificação e da economicidade, que se refere ao tempo, e ao material
utilizado na produção. Essa política se alicerçou com produção em massa, em série, e em cadeia contínua, o
que sustentava a elevação da produtividade. Com esse modelo o mundo então conheceu o maior exemplo de
administração eficiente individual conhecido (SILVA, 2004).
Entretanto em meio a tanta mudança, e crescimento das organizações da época os modelos até então
experimentados não seriam os únicos. Em paralelo aos estudos de Taylor, Henri Fayol idealizador da Escola
clássica, por ser o mais influente teórico da perspectiva dessa escola, sendo também ele quem introduziu as
funções da administração que somam hoje mais de 80 anos, em sequência nos seus estudos da área apresenta a Teoria Clássica ou Administrativa.
Relatos de Silva (2004), Henri Fayol engenheiro, e pesquisador filho de franceses, porém nascido na
Turquia, retornando para a França em 1847 onde se graduou engenheiro, defendeu a necessidade da Teoria
Administrativa, que fundamentava importância da habilidade administrativa para se garantir o desempenho
organizacional, ele definiu a palavra teoria como a coleção de princípios, regras, métodos e procedimentos
testados por experiência geral. Ressaltou a necessidade de profissionalização na área de administração como
um dos seus.
Para tanto, Silva (2004), demonstra que Fayol separava a habilidade administrativa do conhecimento
tecnológico, salientando que os administradores necessitavam de certas qualidades, conhecimentos e experiências, se destacando entre elas as qualidades físicas, morais, mentais, a educação geral, o conhecimento
especial, e a experiência, registrando a partir desses atributos a importância desses requisitos para as pessoas dependendo de sua condição de hierarquia.
Para o mesmo autor, Fayol defende que essa teoria tem como fundamento estabelecer que todas as
atividades ou operações de uma empresa podem ser dividas nos grupos: atividades técnicas, atividades comerciais, atividades financeiras, atividades de segurança, atividades contábeis, e atividades administrativas.
Os princípios gerais de sua administração defendem a divisão do trabalho, a autoridade e responsabilidade,
a disciplina, a unidade de comando, a unidade de direção, a subordinação individual ao interesse geral, a
remuneração do pessoal, a centralização, a cadeia escalar, a ordem, a equidade, a estabilidade, a iniciativa,
e o espirito de equipe.
Evidencia-se nessa teoria seu relacionamento com a teoria de burocrática, sendo ambas dedutivas,
enxergando a organização normativamente, a significativa crítica a administração de Fayol é que ela estabelece que todas as organizações necessitam do mesmo processo racional é o que relata Silva (2004).
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3.1.2 Teoria da Administração Burocrática
Idealizada por Max Weber nascido na Alemanha, sociólogo, formado também em direito, história,
literatura e outras, estudou sistematicamente a burocracia, estabelecendo que esta seria ideal para as organizações devido a seu crescimento e complexibilidade. Surgindo em 1909 em função da busca pela racionalidade, e da igualdade no tratamento das diversas organizações, aborda a partir de então a análise dos tipos
de relacionamentos humanos em busca de maior produtividade.
Silva (2004), diz que as características de teoria eram a divisão do trabalho, a hierarquia de autoridade, a racionalidade, as regras e padrões, o compromisso profissional, os registros escritos, e a impessoalidade. Sendo que a autoridade legitima apresenta-se e três tipos ideais, que são: autoridade tradicional,
carismática, e racional.
As vantagens da burocracia para Weber são: Racionalidade, precisão na definição do cargo e na
operação, rapidez nas decisões, univocidade de interpretação, uniformidade de rotinas e procedimentos,
continuidade da organização, redução do atrito entre as pessoas, constância, confiabilidade, benefícios para
as pessoas na organização (CHIAVENATO, 2003).

3.1.3 Escola das Relações Humanas
A Teoria das Relações Humana, também denominada Escola Humanística da Administração, surgiu
nos Estados Unidos devido as conclusões obtidas na Experiência de Hawthorne, desenvolvida por Elton Mayo
e seus colaboradores. Foi basicamente um movimento de reação e de oposição à Teoria Clássica da Administração (CHIAVENATO, 1999).
Para Oliveira (2012 b) é possível observar uma grande diferença entre os primeiros estudos sobre a
administração e sobre sua estruturação, e aumento da complexidade das organizações, necessidade de aumentar a eficiência e produtividade, pois é possível se observar que foram necessários adequar métodos que
proporcionassem um aumento da produtividade.
Ribeiro (2006), a escola das Relações Humanas, representa uma visão mecanicista do trabalho de
Taylor, e abordagem opositiva da Fayol, outros estudiosos também destacaram a escola das relações humanas
como uma forma de administrar e humanizar a forma de se gerir uma organização.
Ainda segundo Chiavenato (1999), observam-se as principais origens da Teoria das Relações Humanas
da seguinte forma:
A Necessidade de humanizar e democratizar a administração, libertando-a dos conceitos rígidos
e mecanicistas da Teoria Clássica e adequando-a aos novos padrões de vida do povo americano.
Neste sentido, a Teoria das Relações Hunas revelou-se um movimento tipicamente americano e
voltado para uma democratização dos conceitos administrativos.
O desenvolvimento das chamadas ciências humanas, principalmente a psicologia e a sociologia,
bem como a sua crescente influência intelectual e suas primeiras tentativas de aplicação à organização industrial. Realmente, as ciências humanas, gradativamente, passaram a demonstrar
a inadequação dos princípios da Teoria Clássica.
As ideias da filosofia pragmática de John Dewey e da Psicologia Dinâmica de Kurt Lewin foram
capitais para o humanismo na Administração. Elton Mayo é considerado o fundador da escola.
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Dewey, indiretamente, e Lewin, mais diretamente, também contribuíram enormemente para a
sua concepção. Também a sociologia de Pareto foi fundamental, apesar de nenhum dos autores
do movimento inicial ter tido contato direto com a sua obra, mas apenas com o seu maior divulgador na época, nos Estados Unidos.
As conclusões da Experiência de Hawthorne, desenvolvida entre 1927 e 1932, sob a coordenação
de Elton Mayo, pondo em xeque os principais postulados da Teoria Clássica da Administração.

Chiavenato (2003) aponta que a teoria das Relações Humanas se preocupou intensamente com o
esmagamento do homem pelo impetuoso desenvolvimento da civilização industrializada:
Mayo fundador do movimento humanista salienta que, enquanto a eficiência material aumentou poderosamente nos últimos duzentos anos, a capacidade humana para o trabalho coletivo
não manteve o mesmo ritmo de desenvolvimento. Lembrando os sociólogos Le Play e Durkheim,
cujas observações nas comunidades mais simples demonstraram que o progresso industrial foi
acompanhado por um profundo desgaste do sentimento espontâneo de cooperação. Mayo afirma que a solução do problema de cooperação, não pode surgir apenas pelo retorno às formas
tradicionais de organização. O que deve haver é uma nova concepção das relações humanas no
trabalho. Como resultado da Experiência de Hawthorne verificou-se que a colaboração na sociedade industrializada não pode ser entregue ao acaso, enquanto se cuida apenas dos aspectos
materiais e tecnológicos do progresso humano.

É possível perceber a necessidade da inovação, ou seja, a evolução dos modelos de gestão, pois conforme as necessidades, produtivas, e de mercado, bem como a forma de gerir os colaboradores observadas
na experiência realizada por Mayo sugerem um outro olhar para esse cenário.
Segundo Chiavenato (2003, p.229), já que os métodos convergem para a eficiência e não para a cooperação humana:
E muito menos para objetivos humanos -, surge um conflito social nessa sociedade industrial:
a incompatibilidade entre os objetivos organizacionais da empresa e os objetivos pessoais dos
empregados. Ambos nunca se deram muito bem, principalmente quando a preocupação exclusiva com a eficiência sufoca o trabalhador. Para Mayo, o conflito social deve ser evitado a todo
custo por intermédio de uma administração humanizada que faça um tratamento preventivo e
profilático. As relações humanas e a cooperação constituem a chave para evitar o conflito social.

Com as avaliações realizadas por Mayo, se tornam mais claras as evidencias que de que era necessário para se evoluir na gestão um foco nas questões humanas, promovendo um bem-estar social.
Chiavenato (2003, p. 229) afirma que, outros aspectos ainda interferem nessa proposta administrativa:
Com o advento da Teoria das Relações Humanas, uma nova linguagem passa a dominar o repertório administrativo: fala-se agora em motivação, liderança, comunicação, organização informal,
dinâmica de grupo etc. Os antigos conceitos clássicos de autoridade, hierarquia, racionalização
do trabalho, departamentalização, princípios gerais da Administração etc. passam a ser duramente contestados. Subitamente, passa-se a explorar o reverso da medalha. O engenheiro e
o técnico cedem lugar ao psicólogo e ao sociólogo. O método e a máquina perdem a primazia
em favor da dinâmica de grupo. A felicidade humana passa a ser vista sob um ângulo completamente diferente, pois o homoeconomicus cede lugar para o homem social. Essa verdadeira
revolução na Administração ocorreu justamente nos prenúncios da Segunda Guerra Mundial,
ressaltando o caráter democrático da Administração. A ênfase nas tarefas e na estrutura é substituída pela ênfase nas pessoas.

A Teoria das Relações Humanas, muda então o foco, abordando questões administrativas, que contestas conceitos anteriores que enfatizavam as tarefas, e a estrutura, que deram lugar para a ênfase nas pessoas.
122

Em conformidade com Chiavenato (2003, p.247), a teoria da motivação procura explicar os porquês
do comportamento das pessoas:
Vimos que a Administração Cientifica de Taylor e de seus seguidores se baseava na concepção
do homoeconomicus, segundo a qual o comportamento do homem é motivado exclusivamente
pela busca do dinheiro e pelas recompensas salarias e materiais de trabalho. Assim sendo, toda
a abordagem clássica da Administração alicerçava-se nessa teoria da motivação. Contudo, as teses dos engenheiros da organização enfrentavam uma forte reação por parte dos trabalhadores
das empresas nas quais se implantavam as técnicas de estudos de tempos e movimentos e os
planos de incentivos salariais típicos da Administração Científica. Em face do envolvimento dos
sindicatos americanos, a Comissão Hoxie trouxe à baila o exagero do tecnicismo e a abordagem
mecanicista da Administração Cientifica.

Era então observado nesse contexto o comportamento das pessoas, sendo envolvidos também sindicatos, uma vez que já existia uma forte reação por parte dos trabalhadores em referência as abordagens anteriores.

3.1.4 Teoria Estruturalista
A Teoria Estruturalista surge do conflito entre as Teorias Clássica e a Teoria das Relações Humanas,
assim, procurou-se determinar uma teoria mais abrangente, levando em consideração tanto a organização
formal da Teoria Clássica, como a organização informal da Teoria das Relações Humanas. Desse modo, ela
pretende estudar a relação dessas duas Teorias, no que se convencionou chamar de abordagem múltipla
(RIBEIRO, 2006, p. 96).
Conforme Oliveira (2012), a Teoria Estruturalista, foi criada por Amitai Werner Etzioni, baseado nos
fundamentos e princípios de administração instituídos por quatro teorias da administração estruturadas:
administração científica, processo administrativo, burocracia e relações humanas; manteve o que julgava
válido, eliminando o que considerava inadequado, completando os espaços vazios com ideias específicas,
possibilitando às organizações serem estudadas em um contexto mais vasto e interativo, consequentemente
uma melhor análise comparativa entre as diferentes organizações.
Etzionifez uma síntese das teorias existentes, podemos citar outros idealizadores que contribuíram
para a Teoria Estruturalista: Victor Alexander Thompson, analisou o conflito da estrutura formal em uma
abordagem sociológica; Talcott Parsons, analisou os aspectos da estruturação organizacional e dos processos
nas organizações; Peter Michael Blau e W. Richard Scott, aprimoraram a abordagem da Teoria da Burocracia
(OLIVEIRA, 2012, p.180).
Ainda Oliveira (2012, p. 180), aduz que, no contexto do estruturalismo, estudaram as relações das
organizações com seus clientes e analisaram a organização formal (distinguindo habilidade e disciplina) e a
organização informal e Philip Selznick o qual, considerou que a organização formal é básica para a racionalidade administrativa. E só com esta sustentação é possível se adaptar às mudanças do ambiente organizacional.
Dentro da visão organizacional da teoria estruturalista define-se o conceito de homem organizacional,
ou seja, o homem que participa simultaneamente em diferentes organizações. Enquanto a teoria clássica
caracteriza o homo economicus e a teoria das relações humanas, o homem social (RIBEIRO, 2006, p. 98, sic).
Chiavenato (2003) preconiza que, para que o homem organizacional seja bem-sucedido em todas as
organizações, necessita ter as seguintes características de personalidade:
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1. Flexibilidade, em face das constantes mudanças que ocorrem na vida moderna, bem como
da diversidade dos papéis desempenhados nas diversas organizações, que podem chegar à
inversão, aos bruscos desligamentos das organizações e aos novos relacionamentos.
2. Tolerância às frustrações, para evitar o desgaste emocional decorrente do conflito entre
necessidades organizacionais e necessidades individuais, cuja mediação é feita por meio de
normas racionais, escritas e exaustivas, que procuram envolver toda a organização.
3. Capacidade de adiar as recompensas e poder compensar o trabalho rotineiro dentro da organização, em detrimento das preferências e vocações pessoais por outros tipos de atividade
profissional.
4. Permanente desejo de realização, para garantir a conformidade e a cooperação com as normas que controlam e asseguram o acesso às posições de carreira dentro da organização, proporcionando recompensas e sanções sociais e materiais.

A despeito disso, Etzioni3 (1980 apud Souza et al., 2016, p. 4) trata sobre a abordagem múltipla do
estruturalismo as dividindo em cinco:
1) Formal e Informal; 2) O Campo dos Grupos Informais; 3) A Organização e Seu Ambiente; 4)
Recompensa Material e Social; e 5) Fábricas, Igrejas, Prisões e Escolas. Os estruturalistas estudam o relacionamento entre ambas as organizações: a formal e a informal, em uma abordagem
múltipla. A Teoria Estruturalista trabalha as relações formais e informais dentro e fora da organização. Os estruturalistas não alteram os conceitos da organização formal e informal, sendo
formal tudo o que estiver expresso no organograma como hierarquia, regras, regulamentos,
controle de qualidade e informal as relações sociais.

Góes et al. (2014, p. 5) afirmam que, na Teoria Estruturalista existem dois modelos de concepção das
organizações. O primeiro é o modelo racional que se baseia nas abordagens típicas da Administração Cientifica
de Taylor, na teoria Clássica de Fayol e na Teoria da Burocracia de Weber, tendo como características a visão
focalizada apenas nas partes internas do sistema, com ênfase no planejamento e controle, e seu objetivo é a
alta eficiência. Já o segundo, trata-se do modelo natural, o qual, utiliza as abordagens típicas das modernas
teorias da Administração fundamentadas na teoria de Sistemas e tem uma visão focalizada sobre o sistema e
sua interdependência com o ambiente.
Portanto, finalizando o assunto Chiavenato (2003, p. 315):
[...] a tentativa de conciliação e integração dos conceitos clássicos e humanísticos, a visão crítica
do modelo burocrático, a ampliação da abordagem das organizações
envolvendo o contexto ambiental e as relações Inter organizacionais (variáveis externas), além
de um redimensionamento das variáveis organizacionais internas (a múltipla abordagem estruturalista) e o avanço rumo à abordagem sistêmica, são aspectos que marcaram a teoria
administrativa. Em uma apreciação crítica do estruturalismo dentro da Administração, com seus
aspectos positivos e suas restrições e limitações, conclui-se que essa é uma teoria de transição
em direção à Teoria de Sistemas.

Um ponto de vista que podemos observar entre as teria estruturalista e das relações humanas, é
que elas serviram como base para que estudiosos pudessem dar um passo para a Teoria dos Sistemas, pois
observa-se que ocorre uma interação entre o meio externo como se abrindo um caminho para surgimento de
uma visão mais sistêmica da organização.
3

ETZIONI, Amitai. Organizações Modernas. 6. ed.São Paulo: Pioneira, 1980.
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3.1.5 Teoria dos Sistemas
A Teoria dos Sistemas é resultante da Teoria Geral de Sistemas desenvolvida pelo biólogo alemão
Von Bertalanffy, sendo aplicada pelas demais ciências, na medida em que todas tratavam como objetos que
podiam ser entendidos como sistemas, fossem eles físicos, químicos, psíquicos etc., tendo influenciado de
maneira significativa a administração. Os trabalhos do cientista não objetivavam somente a solução de problemas, mas a produção de teorias e formulações conceituais capazes de criar condições de aplicabilidade
(RIBEIRO, 2006; MOTTA, VASCONCELOS, 2014).
Neste contexto, Motta e Vasconcelos (2014), mencionam que, Von Bertalanffy, norteou suas preocupações para o desenvolvimento de uma teoria geral dos sistemas que fosse capaz de dar conta das semelhanças, sem prejudicar as diferenças. Assim, concebeu o modelo do sistema aberto, entendido como complexo
de elementos em interação e em intercâmbio contínuo com o ambiente.
O sistema aberto interage com o ambiente e se adapta às repentinas e sucessivas mudanças que
possam vir a se apresentar. A grande relação entre o sistema e o ambiente são facilmente adaptáveis por se
encontrarem expostos a interferências do ambiente, gerando um processo ininterrupto de aprendizagem e
auto-organização. Os sistemas abertos desempenham várias trocas com o ambiente, entretanto, nem sempre
conseguem apontar com precisão qual o resultado que determinada troca ou influência do ambiente vai ter
sobre si (RIBEIRO, 2006).
No estudo da aplicação do modelo do sistema aberto à teoria das organizações, Ribeiro (2006), ao
referir-se a tal assunto, afirma que, as organizações são abordadas como sistemas abertos, visto que, seu
comportamento apresenta-se de forma dinâmica, fazendo parte de um complexo maior, a sociedade, e possui
suas atividades voltadas para atender às exigências por ela impostas.
No mesmo sentido, Chiavenato (2003, p. 504) enfatiza que, a abordagem do sistema aberto, trouxe
uma nova e moderna concepção para a Administração, a partir dos seguintes aspectos:
a. A natureza essencialmente dinâmica do ambiente conflita com a tendência essencialmente
estática da organização. Essa é constituída para auto perpetuar-se ou, na pior hipótese, para
auto perpetuar sua estrutura, critérios, métodos e metas e não para mudar esses elementos de
acordo com as transformações ocorridas no ambiente.
b. Um sistema organizacional rígido não pode sobreviver na medida em que não consegue responder eficazmente às mudanças contínuas e rápidas do ambiente.
c. Para garantir sua viabilidade, a organização como sistema aberto - como um clube, hospital
ou governo - oferece ao ambiente os produtos que ele necessita e, se for o caso, cria nele a
necessidade de tais produtos, pois somente assim garante a absorção dos produtos e a provisão
de insumos.
d. O sistema precisa de constante e apurada informação do ambiente sobre sua natureza, sobre
a qualidade e a quantidade dos insumos disponíveis e sobre a eficácia ou adequação dos produtos ou respostas da organização ao ambiente. Em uma palavra, o sistema requer constante,
apurada e rápida retroação, pois a continuidade da oferta de produtos desnecessários resultará,
a médio prazo, na redução dos insumos ou dos recursos, reduzindo a capacidade de a organização auto sustentar-se e alcançar seus propósitos.
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3.1.6 Teoria Comportamental
O principal idealizador da Teoria Comportamentalista foi Hebert Alexander Simon, que em seu livro
intitulado O comportamento administrativo, estuda o comportamento humano nas organizações, definindo
com maestria o ser humano como integrante dinâmico no processo organizacional, pensando, agindo e
tomando decisões. O livro consiste em um ataque aos princípios da Teoria Clássica e a aceitação, com os
devidos reparos e correções, das principais ideias da Teoria das Relações Humanas (RIBEIRO, 2006; OLIVEIRA,
2012; CHIAVENATO, 2003).
De acordo com Ribeiro (2006), merecem também menção os trabalhos e pesquisas de Chris Argyres e
Douglas McGregor acerca dos conflitos vivenciados pelos indivíduos no ambiente organizacional.
A Teoria Comportamental (ou Teoria Behaviorista) da Administração apresentou uma nova concepção
e um novo ponto de vista dentro da teoria administrativa: a abordagem das ciências do comportamento, o
afastamento das posições normativas e prescritivas da Escola Clássica, da Escola das Relações Humanas e da
Teoria da Administração Burocrática e a aplicação de posições explicativas e descritivas. A ênfase permanece
nas pessoas, mas dentro do contexto organizacional mais amplo (CHIAVENATO, 2003).
No mesmo sentido, Oliveira (2012, p. 161) afirma que, “A abordagem desta teoria é o foco no indivíduo, como um ser com capacidade de raciocínio e inteligência”, e que:
A Teoria comportamentalista se direcionou ao aumento da produtividade nas organizações,
como resultado do maior conhecimento e controle dos comportamentos, da maior participação
e atuação dos trabalhadores, do maior nível de moral e de motivação, bem como da melhor
integração dos trabalhadores nas atividades realizadas pelas organizações.

As principais características da Teoria Comportamental são: a grande ênfase nas pessoas; a preocupação com o comportamento organizacional e os processos de trabalho e o estudo do comportamento humano
(BITENCOURT, 2012). Vale ressaltar os principais estudos e propostas da Teoria Comportamental, as Teorias X e
Y, a Hierarquia das necessidades de Maslow e a Teoria dos dois fatores de Herzberg.
As Teorias X e Y, segundo Ribeiro (2006), foram uma notável contribuição de McGregor para o estudo
do comportamento humano. Douglas McGregor ficou conhecido pela sua obra The Human side of Enterprise,
onde identifica que a conduta dos administradores é fortemente influenciada por suas suposições sobre o
comportamento humano.
Consoante Chiavenato (2003), a Teoria X, é o ponto de vista tradicional de administração baseada
em convicções errôneas sobre o comportamento humano, visto que, reflete um estilo de administração duro,
rígido e autocrático, fazendo as pessoas trabalharem dentro de esquemas e padrões planejados e organizados, visando apenas o alcance dos objetivos da organização. Os indivíduos são vistos como meros recursos
ou meios de produção.
Já, a Teoria Y, conforme preconiza Chiavenato (2003), é a moderna concepção de administração de
acordo com a Teoria Comportamental, baseando-se em concepções e premissas atuais e sem preconceitos no
tocante a natureza humana. Essa Teoria, mostra uma forma de administração aberta, dinâmica e democrática,
através da qual administrar vem a ser um processo de gerar oportunidades, tornar livre potenciais, retirar
obstáculos, estimular o crescimento individual e propiciar orientação no que se refere aos objetivos.
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No tocante a Hierarquia das necessidades de Maslow, Ribeiro (2006), menciona que, segundo Maslow,
as necessidades humanas respeitam a uma ordem de importância e podem ser dispostas numa hierarquia
como em uma pirâmide.
De acordo com Chiavenato (2003), na base da pirâmide estão as necessidades mais básicas e no
topo, as necessidades mais importantes. São cinco as necessidades do indivíduo: a no nível mais baixo, as
necessidades fisiológicas, seguido de necessidade de segurança, necessidades sociais, necessidades de auto
estima e no nível mais elevado a necessidade de auto realização.
Maslow considerava que as três primeiras necessidades eram básicas (fisiológicas, de segurança e
sociais) as quais, sustentavam a sobrevivência dos indivíduos e as duas últimas representavam as necessidades de motivação (de auto estima e de auto realização) (OLIVEIRA, 2012).
Portanto, em conformidade com as palavras de Ribeiro (2006, p. 80):
[...] o ser humano possui necessidades que motivam o seu comportamento, num processo
contínuo e cíclico de surgimento e satisfação de necessidades. À medida que o homem satisfaz
uma necessidade, surge outra, e assim por diante. Questões como qual necessidade surgirá,
de que modo, com qual intensidade, são características que irão variar de pessoa para pessoa.
Algumas delas podem nem mesmo atingir os níveis mais altos de necessidade, como de auto
estima e o de auto realização, pelos mais variados motivos relacionados com sua vida.

Em 1959, Frederick Herzberg aprimorando os estudos de Maslow, formulou a Teoria dos dois fatores
de Herzberg, para explicar o comportamento dos indivíduos em situação de trabalho, para ele existem dois
fatores que orientam o comportamento das pessoas (fatores higiênicos e fatores motivacionais) e concluiu
que esses fatores não se vinculam entre si. Os fatores responsáveis pela satisfação profissional das pessoas
são distintos dos fatores responsáveis pela insatisfação profissional. O antagônico da satisfação profissional
não é a insatisfação, mas ausência de satisfação profissional. Também o oposto da insatisfação profissional é
a ausência dela e não a satisfação (OLIVEIRA, 2012; CHIAVENATO, 2003).

3.1.7 Teoria do Desenvolvimento Organizacional
“A partir da Teoria Comportamental, um grupo de cientistas sociais e consultores de empresas desenvolveu uma abordagem moderna, democrática e variada ao desenvolvimento planejado das organizações,
que recebeu o nome de Desenvolvimento Organizacional (DO)” (CHIAVENATO, 2003, sic).
Ribeiro (2006) aduz que, um dos aspectos básicos da aplicação do Desenvolvimento Organizacional é
o de provocar motivação para a mudança no meio onde atua, e ele é mais rapidamente aceito onde os canais
de comunicação são eficientes e o relacionamento interpessoal mais aberto. O Desenvolvimento Organizacional é um processo de modificações tanto culturais como estruturais adequadamente executado, devendo ser
utilizado constantemente, buscando desta forma, capacitar a empresa a identificar e planejar o melhor modo
de colocar em prática as modificações necessárias.
Para Warren G. Bennis4 (1969 apud Motta e Vasconcelos, 2014, p.249), “desenvolvimento organizacional
é uma estratégia educacional adotada para trazer à tona uma mudança organizacional planejada, exigida pelas
demandas às quais a organização tenta responder e que enfatiza o comportamento com base na experiência”.
4

Bennis, Warren G.Changing organizations.MdGraw-Hill, 1966.
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Todas essas mudanças ao longo do século passado e no início deste, demonstra que a administração
tentou responder com novas formas de gestão a realidade da demanda imposta a ela. Foi dessa movimentação
que novos modelos e ferramentas da gestão surgiram, e uma delas foi a gestão ambiental.

3.2 Definição de Gestão Ambiental
Segundo Barbieri (2011), Sistema de Gestão Ambiental (SGA) se refere a políticas e de programas ambientais de forma sistemática, planejada e documentada. Ele inclui a estrutura organizacional, planejamento
e recursos para desenvolver, implantar e manter a política de proteção ambiental, pode ser utilizada como
ferramenta para melhorar o desempenho ambiental, tratar de assuntos ambientais da organização, reestruturação de abordagem sobre os processos.
Conforme Shigunov Neto, Campos e Shigunov (2009), a temática da gestão ambiental vem se tornando objeto de pesquisa a partir da década de 1980, mas foi em meados de 1990 que tomou significativo impulso. Para se alcançar um equilíbrio entre o meio ambiente, a sociedade e a economia e necessário e possível
satisfazer as suas necessidades.
Além Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), foi realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro, sendo um marco da humanidade sobre como a mesma encara sua
relação com o planeta.
Foi a partir deste momento que a comunidade política internacional admitiu claramente que era
preciso uma política ambiental e foi na Rio-92, chegou-se à conclusão de que temos de agregar os componentes econômicos, ambientais e sociais. Se isso não for feito, não há como se garantir a sustentabilidade do
desenvolvimento.
Para Dias (2011), a sustentabilidade procura estabelecer uma relação harmônica do homem com a
natureza, como centro de um processo de desenvolvimento que deve satisfazer as necessidades e aspirações humanas.

3.2.1 História da Gestão Ambiental
Embora Tachizawa (2011) enfatiza que o aparecimento de uma nova visão ocorre nas Escola das Relações Humanas, pois nela se defendia o pressuposto de que todas organizações não poderiam ser as maquinas
conforme definidas pela Escola Clássica, sendo nesta época que surge a preocupação com a responsabilidade
social no contexto das organizações. Então vem a se dizer que as organizações tendem a mudar baseadas nas
informações e se adaptando como consequência mudando processos de produção.
Para Shigunov Neto, Campos e Shigunov (2009), o Sistema de Gestão Ambiental tem se tornado artigos
para diversos pesquisadores de áreas voltadas a Ciência Administrativa ou de outras áreas afins. Compreende-se que a Gestão Ambiental se tornou uma área de conhecimento da Ciência Administrativa.
Tachizawa (2011) também cita que novas tecnologias e novos modelos de gestão não são um modelo
de gestão isolados, entretanto para se obter resultados e necessário uma renovação de interesses e mudanças nos aspectos da produção e monitoramento do desempenho ambiental e social para poder sobreviver de
forma eficiente e viabilizar os projetos.
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Shigunov Neto, Campos e Shigunov (2009), não é possível conceituar a gestão ambiental ou conceituar a mesma em variáveis, mas ao contrário e possível incentivar e influenciar a todos como utilizar racionalmente os recursos naturais se poluir e destruir o meio ambiente. E estas mudanças são fundamentais para a
natureza organizacional e a necessidade de poder compreender e tratar as novas realidades.
Já Barbieri (2011), determina meio ambiente como natural e artificial, e tais elementos se condicionam a
existência e manutenção dos seres vivos e de todas as formas que rege a vida. Então é primordial a preservação
de todos os recursos ambientais e esta preocupação tem se tornado mundial, e graças a tal necessidade o ser
humano vem observando que é preciso preservar. E a preocupação com o meio ambiente e a responsabilidade
social faz com que as organizações atestem e atendam a requisitos predefinidos a políticas ambientais.
De acordo com Dias (2011), a gestão ambiental é uma forma utilizada para auxiliar a gestão empresarial, que se orientar para minimizar na medida do possível, problemas para o meio ambiente. Em outras
palavras, é a gestão em que se define em conseguir que os efeitos ambientais não ultrapassem a capacidade
de carga do meio onde a organização se aloca, ou seja, objetivando o desenvolvimento sustentável.
Ainda Dias (2011) afirma que, a gestão ambiental é a principal ferramenta para obter um desenvolvimento industrial sustentável (esse processo está ligado a normas que são elaboradas pelas instituições
públicas no âmbito municipal, estadual e federal) sobre o meio ambiente. Essas normas determinam os limites aceitáveis de emissão de poluentes, definem também em que condições serão descartados os resíduos,
proíbem a utilização de substâncias tóxicas, definem a quantidade de água que pode ser utilizada, e o limite
de lançamento do volume do esgoto.
Dias (2011), mais uma vez contribui afirmando que acontece que nos últimos anos a gestão ambiental
tem se destacado cada vez mais, em termos de competitividade, apresentando benefícios que refletem no
processo produtivo, assim potencializando a competitividade da gestão ambiental, com o cumprimento das
normas exigidas.
Além disso, o autor relata que há muitos benefícios que as empresas obtêm ao optarem por adotarem políticas preventivas em relação à gestão ambiental, pois cada vez mais Administrações Públicas, Órgãos,
Comunidades, vinculam ações condicionadas a melhoria da ação ambiental. Em termos conceituais temos a
Gestão Ambiental como:
A gestão ambiental é o conjunto de atividades da função gerencial que determinam à política
ambiental, os objetivos, as responsabilidades e os colocam em prática por intermédio do sistema ambiental, do planejamento ambiental, do controle ambiental e da melhoria do gerenciamento ambiental. Dessa forma, a gestão ambiental é o gerenciamento eficaz do relacionamento
entre a organização e o meio ambiente (SHIGUNOV NETO; CAMPOS; SHIGUNOV, 2009, p.17).

A gestão ambiental tem se tornado, nas últimas décadas, o foco de atenção tanto de pesquisadores
como de gestores organizacionais. Dentre os motivos destaca-se o potencial da responsabilidade socioambiental de contribuir para a constituição de diferencial competitivo sustentável, em face da preocupação crescente da sociedade, manifesta pela ação da mídia e mediada pelo poder regulatório e normativo de agentes
governamentais (ANDRADE; TACHIZAWA; CARVALHO, 2000; DIAS, 2011).
Outro fator seria a escassez de recursos para a produção de seus bens; Shigunov Neto, Campos e
Shigunov (2009, p.75), destacam que a “preocupação com a proteção do meio ambiente contra a ação humana somente foi motivada pela constatação de que os recursos naturais poderiam se esgotar de modo a
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prejudicar a produção de mercadorias”. Dessa forma o ser humano não teria matéria-prima para a fabricação
de seus produtos.
Para Tachizawa (2011, p.10), “A gestão ambiental compreende a atividade organizacional que visa
diagnosticar a situação ambiental da organização, a fim de propor um modelo de gestão, propiciando o ajuste
de processos internos de forma que atenda às determinações de preceitos legais em vigor”.
Tachizawa (2011, p.10), comenta que:
A preservação do meio ambiente é um dos fatores de maior influência em anos recentes e assim
empresas se empenham em apresentar soluções para alcançar o desenvolvimento sustentável
ao mesmo tempo em que desejam aumentar a lucratividade de seus negócios. Neste contexto,
gestão ambiental não consiste apenas de atividades filantrópicas ou temas para ecologistas e
ambientalistas, e sim são atividades que podem propiciar ganhos para a organização.

No entanto para Dias (2011), a gestão ambiental é a expressão utilizada para orientar para evitar, na medida do possível, problemas com o meio ambiente. Cujo objetivo é conseguir que o efeito ambiental não ultrapasse
a capacidade de carga do meio ambiente onde a mesma se encontra, obtendo o desenvolvimento sustentável.
Os autores acima concordam que Gestão Ambiental é o principal instrumento para se obter um
desenvolvimento industrial sustentável. O processo de gestão ambiental nas empresas está profundamente
vinculado a normas que são elaboradas pelas instituições públicas (prefeituras, governos estaduais e federais) sobre o meio ambiente. Estas normas fixam os limites aceitáveis de emissão de substancias poluentes,
definem em que condições serão despojadas os resíduos, proíbem a utilização de substancias tóxica, definem
a quantidade de água que pode ser utilizada, volume de esgoto que pode ser lançado, etc (DIAS, 2011).
A aplicação da gestão ambiental é possível em empresas de qualquer setor e tamanho. Qualquer
empresa pode reduzir o consumo de energia, de água, ou pode incentivar o uso de produtos recicláveis, adotando vasilhames adequados para seu recolhimento (DIAS, 2011).
Entretanto, Barbieri (2011), defende que gestão entende-se a maneira de gerir, gerenciar ou administrar algo. Logo, a gestão ambiental pode ser interpretada como a maneira de administrar os assuntos
relativos ao meio ambiente dentro de uma organização. A gestão ambiental compreende a busca permanente
da melhoria contínua da qualidade ambiental nos serviços, produtos e ambiente de trabalho de qualquer
organização pública ou privada, seja qual for o seu porte. Tal perspectiva é menor na prática que as demais.
O autor Barbieri (2011) aborda a gestão ambiental em três níveis, onde é possível de se visualizar
uma evolução ambiental interna da empresa. O primeiro nível é o “controle da poluição”, que visa atender às
exigências legais; o segundo nível é a “prevenção da poluição”, que visa realizar um atendimento voluntário a
normas técnicas ambientais, com eventuais certificações para posicionamento competitivo; e o terceiro nível
é a “abordagem estratégica”, que consiste de ações proativas5, com envolvimento permanente e sistemático
da alta gerência e comprometimento dos colaboradores, para alcance de vantagens competitivas, como a
melhoria da imagem institucional.
Barbieri (2011) para tratar de tantos parâmetros a Gestão Ambiental se configura na prática por meio
do Sistema de Gestão Ambiental como: “Um conjunto de atividades administrativas e operacionais inter-relacionadas para abordar os problemas ambientais atuais ou para evitar seu surgimento”.

5

Programas de redução de seus impactos ambientais, prevenindo a poluição, além de esforços para se anteciparem às novas demandas.
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Já na visão de Dias (2011) o sistema de Gestão Ambiental é, “o conjunto de responsabilidades organizacionais, procedimentos, processos e meios que se adotam para a implantação de uma política ambiental
em determinada empresa ou unidade produtiva”.
Um Sistema de Gestão Ambiental é a sistematização da gestão ambiental por uma organização determinada. É o método empregado para levar uma organização a atingir e manter se em funcionamento de acordo
as normas estabelecidas, bem como para alcançar os objetivos definidos em sua política ambiental (DIAS, 2011).
De acordo com os autores acima a Gestão ambiental se refere a políticas, práticas, formas de gerenciar e estruturar uma organização, para que a mesma possa alcançar um equilíbrio entre meio ambiente,
sociedade e economia. Da mesma forma que torna melhor sua relação com o planeta garantindo assim o
desenvolvimento e sustentabilidade.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Para discutir os dados obtidos na coleta proposta por essa pesquisa será respeitada a ordem das
perguntas apresentadas durante a entrevista. Essa escolha se deu por entender que a ordem dos questionamentos é um fator importante para a contextualização das respostas da entrevistada. A primeira pergunta
retratou a visão da organização Verde Ghaia no que se refere aos modelos anteriores de gestão, e sua contribuição para a criação da Plataforma SOGI. Sobre isso a entrevistada responde que:
“A empresa Verde Ghaia buscava uma diferença no mercado para outras empresas do mesmo
setor. Percebeu-se que havia uma lacuna de clientes que não sabiam lidar de um lado com a
legislação e de outra com os processos organizacionais. Assim ela desenvolveu uma ferramenta
de ligação entre uma parte e a outra, e relata que o SOGI foi criado em função das normas de
implantação dos sistemas gestão, para que fosse uma metodologia de entendimento mais rápido e mais inteligente dos requisitos, e das normas exigidas para uma certificação ambiental,
possibilitando uma redução de tempo, e custo para seus clientes, desta forma tudo se encontra
dentro do SOGI, se dá em cumprimento aos requisitos normativos, que anteriormente eram
controlados em planilhas de Excel, tanto queeste foi o primeiro sistema de gestão integrado do
Brasil, almejando-se alcançar mais confiança, rapidez das informações gerenciadas”(Gestora 1).

Pela resposta da entrevistada percebe-se que a utilização da tecnologia no gerenciamento das normas, e requisitos ambientais simplifica o trabalho, possibilitando mais agilidade, e confiança nas informações
apresentadas, e desta forma permitindo o atendimento de uma cartela ainda maior de clientes, observando
o sistema de gerenciamento como um todo. Os modelos anteriores de gestão se fundamentava em dados
colhidos em plataformas como Word, Excel e assim restringindo a confiabilidade e a análise dos dados. Tal
contexto impactou diretamente a velocidade da tomada de decisão aos processos de gestão bem como sua
qualidade. Isso permitiu uma melhora da competitividade.
Essa questão está de acordo com as palavras de Chiavenato (2003), na medida em que define os
sistemas abertos como um processo infinito de intercâmbio com o seu ambiente, trocando energia, e informação, uma vez que todo sistema faz parte de um sistema ainda maior, pois no mundo moderno em que
vivemos, a tecnologia é um fator preponderante para o reforço de aspectos como esse.
Já em relação a pergunta número 2 questionou-se os resultados sociais, ambientais e econômicos
obtidos após a implantação do sistema SOGI, sobre esse assunto a entrevistada afirma que:
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“Considerando que é uma plataforma que ajuda na gestão, hoje a Verde Ghaia tem dois mil e
trezentos clientes espalhados no Brasil inteiro e alguns países da América latina. Por exemplo,
todas as empresas que utilizam, de certa forma terão um impacto tanto social, quanto ambiental, e ainda econômico, considerando os pilares da sustentabilidade, porque, ambiental eu estou fazendo uma gestão, tentando minimizar impactos ambientais, e sociais porque a partir do
momento em que eu faço o gerenciamento se observa uma melhora na condição de vida tanto
da comunidade, quanto dos colaboradores, melhorando a qualidade de trabalho desses colaboradores, e no requisito econômico porque eu estou deixamos de sofre os passivos ambientais
e multas, devido ao gerenciamento oferecido pelo sistema que se torna uma ferramenta que irá
atuas na prevenção, não deixando acontecer para trabalhar na correção, porque ás vezes não
dá tempo para remediar, então a ideia do sistema é essa” (Gestora 1).

Com base nos argumentos presentes na resposta obtida, entende-se que o uso do SOGI oferece
melhor qualidade para as organizações desempenharem suas atividades apresentando uma imagem ambientalmente correta para a sociedade, melhorando sua gestão, se apresentando mais competitiva neste cenário.
Proposta essa que se compara com as palavras de Shigunov Neto, Campos e Shigunov (2009), quando diz
que a gestão ambiental vem se tornando o foco das atenções, destacando-se o potencial da responsabilidade
socioambiental que aumenta o diferencial competitivo observando-se a crescente preocupação com o poder
regulador, e normativo dos agentes governamentais.
No que se refere a pergunta de número 3 abordou-se o feedback dos clientes após a implantação do
software, que foi respondida pela entrevistada da seguinte forma:
“Este é um sistema contínuo, e diferente de uma consultoria, que após fazer a implantação
do sistema, e o cliente se certificou na norma, a consultoria vai embora para atendimento de
um próximo cliente, o SOGI é diferente, eu tenho consultoria dentro do sistema, mas se optar
pelo sistema ele vai utilizá-lo eternamente se ele quiser, então eu tenho um feedback quase
que diariamente, porque eu estou alimentando o sistema dele diariamente, todos os dias eu
estou colocando normas novas para ele, então o feedback é uma troca de experiências todos
os dias, além obviamente de pesquisa de satisfação que eu faço o tempo inteiro, de 3 em 3
meses obrigatoriamente a gente passa por isso, considerando que eu também sou certificada
nas normas” (Gestora 1).

Conclui-se por esta resposta que existe um contato constante com o cliente, que utiliza do sistema,
e que por sua vez é alimentado diariamente devido a grande mudança nas normas, e requisitos ambientais,
ou surgimento de novas normas, sendo que para os clientes ainda é enviada uma pesquisa de satisfação no
intuito de conhecer as necessidades, e a satisfação dos clientes.
Esse entanto direto e continuo permitem que arestas de processos de gestão sejam aparadas e arrendadas, segundo as necessidades especificas de cada cliente. Esse atendimento personalizado aumenta e
melhora as condições de gestão. Por consequência espera-se uma decorrente melhoria da competitividade
Essa opinião se aproxima do que é afirmado por Chiavenato (2003), na condição em que ele disserta
sobre a teoria das relações humanas dizendo que por ela se observa outro repertório administrativo que trata
a motivação, liderança, e comunicação o que se torna fundamental ao tentar se estabelecer um bom relacionamento com os colaboradores e com toda sua cadeia produtiva ao se pensar assim. Essa ideia se aproxima
muito das proporções do sistema aberto.
Pensando em se conhecer a postura da organização diante de um cenário tão exigente, e inovador
na pergunta de número 4 foi questionada a visão da organização estudada diante das novas tecnologias, e
a possível necessidade de atualizações do software SOGI.
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“Uma das estratégias da Verde Ghaia é estar 5 anos à frente do mercado, e completando 19
anos e por ter sido a pioneira no sistema de gestão integrada, a organização sempre busca
estar à frente considerando as novas tecnologias, então hoje eu tenho uma equipe que não é
terceirizada, eu tenho uma equipe de tecnologia da informação dentro da empresa, que desenvolvem todas as novas tecnologias, estudam todo o mercado, então eu tenho frentes de trabalho internacionais, eu tenho profissionais que participam de seminários, de startup, inclusive eu
tenho uma startup aqui dentro que me ajuda nessa busca de novas tecnologias, de tempos em
tempos vamos para a Índia que hoje é o maior mercado de tecnologia, onde a gente traz muita
coisa de lá e desenvolve aqui” (Gestora 1).

As palavras da entrevistada se encontram com a fala de Bateman (1998), quando diz que a medida
em que velhas regras de se fazer negócio se tornam obsoletas, as organizações devem se tornar flexíveis, e
adaptáveis as mudanças tecnológicas, isso é um dos fatores que define a inteligência da organização. Uma
outra característica importante no discurso é o fato das tecnologias permitirem o uso e aplicação da ferramenta. Tal concepção se alinha aos sistemas abertos na medida que as relações de gestão se tornam cada
vez mais complexa e interdependentes.
Observando tais considerações no que se refere as constantes mudanças, identificou-se a importância de se entender a posição dos colaboradores diante da proposta adotada pela organização para se posicionar no mercado, desta forma na pergunta de número 5 questiona se atualmente os colaboradores aderem a
ideia da plataforma. Em resposta a tal questionamento a entrevistada defende que:
“No nosso caso é diferente, porque ele é o nosso principal produto, além de utilizar a plataforma, eu vendo ela, então esse é o principal produto da Verde Ghaia, então todos os colaboradores utilizam, e considerando a nossa certificação, tanto como um produto de prateleira, é o que
viabiliza que todos aqui conheçam muito bem plataforma. Sendo que para isso são realizados
de maneira contínua vários treinamentos para os colaboradores” (Gestora 1).

É importante ressaltar a posição da entrevistada quando define ser este o seu principal produto, que
por sua vez também compromete a organização buscar alta qualidade no desempenho de seus colaboradores,
através de treinamentos contínuos que atualizam e aprimoram o capital intelectual da organização como um
todo. Outro detalhe é o quanto as pessoas são ativas e importantes dentro dessa concepção de gestão. Elas
são responsáveis pelo funcionamento do sistema. Por isso são constantemente qualificadas por processos de
treinamento e desenvolvimento.
Interessados em saber quais os resultados do uso e os benefícios da plataforma nos ambientes
interno e externo, a pergunta de número 6 fez o questionamento dos resultados obtidos a partir do uso da
ferramenta SOGI em comparação com os resultados esperados.
“Em resposta ao nosso questionamento, a entrevistada ressaltou que o sistema SOGI é uma
ferramenta de metodologia para fazer essa gestão automaticamente, você consegue enxergar
esses resultados, a organização tem um certo número de normas que ela precisa atender e o
SOGI vai identificar o que não está de acordo com as normas e qual o risco para o negócio,
quanto a empresa deixou de gastar, e caso essa prevenção não ocorra qual o valor da multa a
ser aplicada , e qual o risco da interdição do negócio”(Gestora 1).

Relacionado a esse questionamento Bateman (1998), concordam com a entrevistada afirmando que,
a inovação é a introdução de novos bens e serviços. Uma empresa deve adaptar-se às mudanças nas demandas de consumos e as novas fontes de competição. Assim como as outras fontes de vantagem competitiva, a
inovação vem das pessoas e isso deve ser uma meta a ser administrada. Essa questão está de acordo com o
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que disse o autor Bateman (1998) visto que o sistema trouxe praticidade as organizações, agilidade na coleta
dos resultados e pontos a se precaver, inovando um tipo de produto ou serviço.
Diante dessas análises é possível afirmar em relação a gestão e competitividade demonstrando que
a ferramenta SOGI é um instrumento de Gestão da Verde Ghaia é de grandes interferências vantajosas aos
aspectos, além de ser uma ferramenta completa para gerenciamento para a Gestão Ambiental.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme os modelos de gestão apresentados, as organizações ao longo dos anos têm buscado
alcançar a melhoria contínua, no intuito de satisfazer tanto seu público interno quanto o externo, vem desenvolvendo praticas diferenciadas na forma de gerir seus processos. Com tal postura visam apresentar para a
sociedade uma imagem social, e ambientalmente correta, o que por sua vez não deixa de ser compreendido
como uma estratégia para se manterem competitivas no cenário atual.
Os modelos de gestão ao longo da história se abriram de forma a contribuir para que sempre surgisse
um novo modelo, ou seja, uma outra abordagem, começando com estudos da Escola Clássica que originou o
primeiro estudo da Administração de forma estruturada, abrindo espaço para pensadores como Taylor, Fayol,
Weber, que idealizaram o planejamento organizacional, e a racionalidade do trabalho, e a ênfase nas tarefas,
que evoluíram dando surgimento outros modelos administrativos.
Este trabalho buscou demonstrar que a Ferramenta SOGI facilita a gestão ambiental pois se configura
como uma estratégia de aproximação maior de toda a equipe para sua melhor compreensão, e participação
no processo que pode iniciar em um setor, ou em toda organização. Em acordo com essa informação a gestora
entrevistada argumenta sobre a importância em se manter alinhadas as informações, atualizações, e certificações de todos na organização, quando afirma que afinal esse é o principal produto da organização que além
de utilizar a plataforma, a Verde Ghaia também vende seu acesso.
Ainda retomando os resultados, a resposta apresentada para a pergunta de número 1 que a utilização
da tecnologia é fundamental para gerir esse tipo de atividade pois permite simplificar o trabalho obtendo
mais agilidade, e ao mesmo tempo garantindo mais confiança nas informações apresentadas, possibilitando
também o atendimento de uma cartela maior de clientes, o que antes não era permitido com a utilização do
método anterior que se dava por meio de planilhas.
|Mediante isso, futuros estudos precisam ser realizados para se analisar o assunto, que está em
constante desenvolvimento, os resultados permitem deduzir que cada organização necessitará adaptar suas
atividades para cumprir com seu papel na gestão ambiental, sendo que este assunto ganha a cada dia mais
espaço no cenário atual devido a necessidade de redução dos impactos ambientais e redução dos custos.
E sugerido ainda para futuras pesquisas o estudo mais detalhado sistema SOGI gerenciado pela Verde
Ghaia, sabendo ainda que outras plataformas encontradas também que possibilitarão pesquisas enriquecedoras sobre o assunto entre elas: autossustentável que tem como foco a energia solar diminuindo o consumo
de energia, e também uma plataforma encontrada PCS Crescimento Sustentável focada em sustentabilidade
em diminuição do impacto ambiental com um retorno econômico financeiro aparentemente relevante para a
organização.
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SEÇÃO 3
COMpÓSiTOS lAMinADOS
FiBRA DE CARBOnO
COnCRETO
DETERiORAÇÃO.

UTILIZAÇÃO DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORÇO EM
VIGA DE MADEIRA
Cintia Grazielle Alves dos Santos Bravo1

RESUMO: Vigas são elementos estruturais presentes na maioria das estruturas. Em se tratando dos materiais
comumente empregados na elaboração de construções rurais e civis destaca-se a madeira, por ser um material de fonte renovável, de baixa densidade e de desempenho mecânico satisfatório. As estruturas construídas
com madeira, podem apresentar problemas que venham a comprometer as finalidades para as quais foram
projetadas, requerendo soluções na forma de reparo ou reforço. Este trabalho objetivou avaliar o desempenho mecânico referente ao emprego de materiais compósitos laminados em fibras de carbono como forma
de reforço em vigas de madeiras das espécies Manilkara spp., Sapotaceae e Pinus Elliottii. As madeiras, fibra
de carbono e os compósitos laminados em fibras de carbono foram caracterizados na tração, permitindo-se
verificar a resistência ao cisalhamento na interface compósito-madeira. Para verificação do desempenho mecânico do emprego do reforço, as peças de madeira foram ensaiadas nas seguintes condições: peça íntegra
(sem defeitos), com os defeitos e sem reforço e com os defeitos e com o compósito laminado. Os resultados
obtidos revelaram ser eficiente o uso de materiais compósitos laminados em fibras de carbono como reforço
nas vigas de madeira avaliadas, e que nas condições usuais de serviços, mostrou-se altamente promissor no
desempenho desta função.
PALAVRAS-CHAVE: Compósitos Laminados. Vigas de Madeira. Reforço Estrutural. Fibra de Carbono.

INTRODUÇÃO
As madeiras destacam-se, dentre os demais materiais de construção (aço e concreto), por apresentar
bom desempenho mecânico aliado à baixa densidade (CALIL et al., 2003), além de ser um material de origem
natural e renovável (CHRISTOFORO et al., 2011, CHRISTOFORO et al., 2012a; ZANGIÁCOMO, 2007), estando presente em pontes, pavimentos, coberturas de edifícios entre outras aplicações (CHRISTOFORO et al., 2012b). No
entanto, o modo de execução de alguns detalhes construtivos aliados à exposição às diferentes condições
ambientais influencia na durabilidade dos elementos estruturais (BALSEIRO, 2008), sendo requeridas técnicas
de reparo ou reforço para as estruturas danificadas.
Além da condição de reforço em estruturas já projetadas, o emprego de materiais compósitos
laminados, no projeto estrutural a ser executado aumenta a potencialidade de uso dos componentes
estruturais feitos com madeira, que segundo Miotto e Dias (2006), o baixo módulo de elasticidade longitudinal
da madeira, quando comparado a outros materiais estruturais, faz com que as deformações sejam fatores
limitantes em um projeto de vigas de madeira.
Para reabilitar os elementos estruturais de madeira, é possível optar pela substituição das peças
danificadas ou pela solidarização de elementos que complementem a capacidade mecânica dos elementos
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estruturais comprometidos. A primeira opção consiste na técnica mais usual, apresentando limitações tais
como a indisponibilidade de peças de madeira para a devida substituição, os custos ambientais e ainda a
escassez dos materiais envolvidos. Desta forma, a segunda alternativa torna-se mais atraente, e no contexto
dessas limitações surgem as técnicas de colagem de tecidos naturais ou sintéticos impregnados de resina
como forma de reforço (FERREIRA et al., 2012).
Recentemente, materiais alternativos vêm sendo utilizados para recuperar e reforçar estruturas, dando destaque ao uso de materiais compósitos, principalmente os elaborados com polímeros e fibras reforçadas,
que são materiais flexíveis, altamente resistentes e que podem substituir com vantagens, em alguns casos,
as técnicas convencionais de reforços como o emprego de chapas em aço e parafusos.
Vale ressaltar que o emprego do tecido de fibra de vidro ou carbono para reforço de estruturas de
madeira, deve ser feito em conjunto com algum tipo de adesivo, formando um compósito que consiste na
combinação de dois materiais para produzir um produto que exceda as propriedades individuais de cada um.
Entre os adesivos mais utilizados na laminação destes tecidos pode-se destacar as resinas poliéster, vinílicas
e epoxídicas.

REPAROS EM ESTRUTURAS DE MADEIRA POR MATERIAIS COMPÓSITOS
De acordo com Mettem e Robinson (1991), dentre os métodos mais empregados na recuperação de
estruturas de madeira destacam-se os tradicionais, em que a estrutura é recuperada com novas peças que
substituem as degradadas, com dimensões e propriedades semelhantes aos originais, os mecânicos, em que
os reparos estruturais são feitos utilizando conectores metálicos e o método adesivo, onde são utilizadas
variações de resina combinadas com reforços estruturais.
As fibras de carbono, de todos os materiais FRP, são as que apresentam a maior resistência à tração
e o maior Módulo de Elasticidade. No entanto, são também as que apresentam uma deformação à ruptura (de
1,2 a 2%) mais baixa. Estão disponíveis em laminados, mantas e rolos (Figura 1).

Figura 1: Fibra de Carbono
Fonte: O Autor

A resistência de uma ligação colada na madeira depende dos seguintes planos de ruptura: interior
da madeira (adesão), camada superficial da madeira, interface e interior do produto ligante. A ruptura
pelo interior da madeira é determinada pela resistência ao corte da madeira. Pela camada superficial da
madeira, pode ter tido origem na danificação, e consequente fragilização desta, por ferramentas mal afiadas
ou grosseiras. A resistência do produto ligante depende do tipo e da formulação do mesmo, da sua correta
aplicação e da temperatura.
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A ligação mecânica é provavelmente o mecanismo base, através do qual uma cola adere a superfícies
porosas, como a madeira. Esta ligação acontece quando a cola penetra na madeira sã, numa profundidade de
duas a seis células, para além dos detritos da superfície e das fibras danificadas. A penetração mais profunda
na microestrutura aumenta a área de contato entre a madeira e a cola produzindo-se uma ligação mecânica
mais efetiva. Se uma cola penetra o suficiente em madeira sã e se torna rígida após a cura, espera-se que a
resistência da ligação seja maior do que a da madeira isolada. .
O que determina a escolha de uma cola para uma determinada aplicação é a capacidade que esta
tem de transferir carga de um elemento para outro e manter a integridade da ligação, quando sujeito às
condições ambientais esperadas.

MADEIRAS: MAÇARANDUBA (PARAJÚ) E PINUS (PINNUS ELLIOTE)
As madeiras do gênero Maçaranduba e Pinus se apresentam como boa opção de emprego em
estruturas de madeira, em razão da sua boa capacidade de rebrota e rápido crescimento, e principalmente
pelas suas características físicas e mecânicas resistência e rigidez, sendo encontradas, além das construções
usuais, também em pontes, passarelas entre outras. Manilkara huberi (Maçaranduba) é a espécie do gênero
mais valorizada devido sua madeira, que é muito pesada, dura e resistente. É usada principalmente na
construção externa, dormentes, pisos industriais, etc.

Figura 2: Madeira Maçaranduba (Parajú)
Fonte: https://br.fsc.org/preview.livro-cenrio-da-madeira-fsc-no-brasil-2012-2013.a-596.pdf

As madeiras do gênero Pinus têm sido utilizadas pelo homem desde os tempos mais remotos
(MIROV, 1967). O pinus é uma planta que tem como local de surgimento uma região situada entre os Estados
da Carolina do Sul e da Louisiana U.S.A (PAIT et al., 1991). Dentre as diversas variedades de Pinus plantadas
no Brasil destaca-se a elliottii, por se tratar de madeira com boa política de reflorestamento dada o seu
rápido crescimento e boa qualidade, utilizada em vários segmentos industriais (EMBRAPA FLORESTAS, 2005),
conferindo assim uma diversidade de produtos, dentre eles, a madeira serrada, comumente empregada na
forma de vigas e treliças na construção civil (CHRISTOFORO et al., 2011b).

Figura 3: Madeira Pinus (Pinus Elliote)

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS
O objetivo deste trabalho foi avaliar, de forma experimental a contribuição do emprego compósitos
laminados em fibra de carbono como reforço em vigas de madeira (corpo de prova) das espécies
Manilkara spp., Sapotaceae e Pinus Elliottii. Foram confeccionados os corpos de prova em madeira maciça. O
corte da madeira foi feito no sentido paralelo às fibras. Todas as 60 amostras possuem dimensões 40x5x1cm.
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Sendo 30 amostras de cada espécie estudada. As distribuições dos corpos de provas de acordo com cada
variável envolvida no programa experimental estão descritas no Quadro 1. A figura 4 demonstra as fissuras
provocadas nos corpos de prova. A figura 5 e 6 apresentam a área de colagem da fibra de carbono reforçando
na área de maior esforço.
Quadro 1: Distribuições dos corpos de prova no programa experimental
Quantiade

Condição da
madeira

Dimensões
(cm)

4

In natura

40x5x1

3

In natura

40x5x1

3

In natura

40x5x1

10

In natura

40x5x1

10

In natura

40x5x1

Verificação do Ensaio
Resistência à tração
paralela as fibras
Resistência à tração
paralela as fibras
Resistência à tração
paralela as fibras
Resistência à tração
paralela as fibras
Resistência à tração
paralela as fibras

Espécie

Observação

Condição do
Reforço

Maçaranduba e Pinus

Amostra referência

sem reforço

Maçaranduba e Pinus
Maçaranduba e Pinus

Amostra referência parcialmente
fissurada
Amostra referência totalmente
fissurada

Maçaranduba e Pinus

Parcialmente fissurada

Maçaranduba e Pinus

Totalmente fissurada

sem reforço
sem reforço
com reforço de fibra
de carbono
com reforço de fibra
de carbono

Fonte: O Autor

Defeito – Parcialmente fissurada (profundidade da fissura 2mm em apenas uma face)

Figura 4: Representação da fissura dos corpos de prova
Fonte: o autor

Defeito – Totalmente fissurada (profundidade da fissura 2mm em apenas uma

Fonte: o autor

O tecido de fibra de carbono empregado nos ensaios experimentais é do fabricante Viapol, recomendado para reforços estruturais. No caso do ensaio de tração direta, as fibras foram orientadas no sentido paralelo as fibras da madeira, visto que se sabe a direção da tensão atuante, podendo assim alinhar o reforço à
tensão. As fibras foram cortadas com 6 centímetros de comprimento e largura de 5 centímetros, sendo a área
de colagem igual a 30cm2. Foram colados 2 pedaços de fibra de carbono no corpo de prova. Um em cada face
da área de colagem determinada como mostra a figura 5 e 6.
Para aumentar a aderência do compósito, inicialmente após a simulação das fissuradas nos corpos de
prova, a preparação da superfície foi fundamental. Após a marcação da área de colagem, foi utilizada lixa para
madeira em ambas as faces, afim de se eliminar rebarbas, resíduos de óleo e quaisquer tipos de impurezas
que pudessem comprometer nos resultados.
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Figura 5 – Representação da área de colagem da fibra de carbono
Fonte: o autor

Figura 6 -1 Etapa de Laminação adesivo epóxi / fibra de carbono
Fonte: o autor

O sistema epóxi utilizado é formado por resina e endurecedor, sendo comercializado sob o nome de
Viapol Carbon Saturante – Resina epóxi bi componente. O endurecedor foi adicionado a resina na proporção
2:1, conforme indicação do fabricante. A mistura e a cura da resina foram realizadas na temperatura ambiente.
A ligação entre as duas partes de um mesmo corpo de prova foi feita somente por meio de fibra de carbono
com comprimento 6x5cm laminadas com adesivo epóxi.
A colagem da fibra a madeira deu-se por consolidação simultânea, ou seja, ao mesmo tempo em que
a resina cura, a fibra é consolidada no contato com a madeira. Segundo CARVALHO, a consolidação simultânea
possui como vantagem a redução do número de operações necessárias durante o processo, conforme figura
7. O fabricante da resina recomenda 7 dias para cura total da resina e somente após este período é que os
ensaios de tração ocorrerão.

Figura 7: Laminado colado no corpo de prova da madeira Pinus
Fonte: O Autor

Os corpos de prova foram submetidos a ensaios destrutivos de tração em Máquina de Ensaio Universal UMC, capacidade de 10tf. O ensaio a tração foi conduzido com carga aplicada uniaxialmente de maneira
suficientemente lenta. Com este ensaio foi possível medir o valor da força máxima para que ocorresse a
ruptura da fibra, madeira ou adesivo.
Os ensaios foram realizados com o auxílio do software PAVITEST MADEIRA E GLOBAL UMC. Com o
auxílio destes softwares foram avaliadas as tensões de tração (laminado e madeira) possibilitando verificar
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nas condições de estruturas em uso, se as tensões atuantes ultrapassaram ou não o valor das respectivas resistências dos materiais utilizados, sendo estes devidamente caracterizados. A deformação medida foi a referente
à deformação total do corpo de prova na direção longitudinal, isto é, ao deslocamento relativo entre as garras.
Como a ligação é muito rígida, não se achou necessário medir qualquer deformação intermedia, ver figura 8.

Figura 8: Ensaios de tração em amostra com reforço e sem reforço
Fonte: o autor

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Pode concluir-se, pelos ensaios realizados, que as ligações coladas efetuadas como sistema utilizado,
são ligações com alta rigidez e resistência. Não provocam a delaminação do laminado de CFRP e obtêm-se
rupturas por corte da madeira.

Resultados de tração paralela as fibras nas amostras da madeira Pinus
Tabela 1 Amostra Referência sem reforço – Pinus
Propriedades apresentadas pelos corpos
de prova in natura da espécie Pinus
Elliottii - Amostras referência
Resistência
Corpo de
Deformação
à Tração
Prova
(mm)
(Mpa)
S1-A1
247,52
5,87
S1-A2

188,39

6,22

S1-A3

159,82

5,66

S1-A4

156,48

6,55

Média

188,05

6,08

36,50

0,34

19,41

5,59

Desvio
Padrão
Coef
Variação (%)

Foto

Grafico

300

Resistência à Tração (Mpa) - AMOSTRA
REFERENCIA SEM REFORÇO
247,52
188,39

200

159,82

156,48

S1-A3

S1-A4

188,05

100

0

S1-A1

S1-A2

Média

Tabela 2 Amostra parcialmente fissurada sem reforço – Pinus
Propriedades apresentadas pelos corpos
de prova in natura da espécie Pinus
Elliottii - Parcialmente Fissuradas (sem
Resistência
Corpo de
Deformação
à Tração
Prova
(mm)
(Mpa)
S1-A5
126,33
4,35

Foto

Grafico
Resistência à Tração (Mpa) - AMOSTRA
REFERENCIA PARCIALMENTE FISSURADA - SEM
REFORÇO

S1-A6

143,63

S1-A7

137,84

5,7

150

Média

135,93

4,98

140

7,19

0,55

120

5,29

11,14

Desvio
Padrão
Coef
Variação (%)

144

4,89

130
110

143,63

137,84

135,93

S1-A7

Média

126,33

S1-A5

S1-A6

Tabela 3 Amostra totalmente fissurada sem reforço – Pinus
Propriedades apresentadas pelos corpos
de prova in natura da espécie Pinus
Elliottii - Totalmente Fissuradas ( sem
Resistência
Corpo de
Deformação
à Tração
Prova
(mm)
(Mpa)
S1-A8
101,73
4,62
S1-A9

121,73

5,87

S1-A10

108,17

5,13

Média

110,54

5,21

8,34

0,51

7,54

9,86

Desvio
Padrão
Coef
Variação (%)

Foto

Grafico
Resistência à Tração (Mpa) - AMOSTRA REFERENCIA
TOTALMENTE FISSURADA - SEM REFORÇO

130

121,73

120
110

101,73

100
90

S1-A8

S1-A9

108,17

110,54

S1-A10

Média

Tabela 4 Amostra parcialmente fissurada com reforço – Pinus
Propriedades apresentadas pelos corpos
de prova in natura da espécie Pinus
Elliottii - Parcialmente Fissuradas (Com
Resistência
Corpo de
Deformação
à Tração
Prova
(mm)
(Mpa)
S2-A1

144,75

6,27

S2-A2

172,83

8,44

S2-A3

129,51

5,15

S2-A4

45,71

1,92

S2-A5

48,72

2,63

Foto

Grafico

Resistência à Tração (Mpa) - REFORÇADA
PARCIALMENTE FISSURADA
200

160

180,31 183,95

172,83

180
144,75

140

129,51

122,38

120

S2-A6

122,38

122,38

S2-A7

133,33

0

S2-A8

119,37
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Tabela 5 Amostra totalmente fissurada com reforço – Pinus
Propriedades apresentadas pelos corpos
de prova in natura da espécie Pinus
Elliottii - Totalmente Fissuradas (Com
Resistência
Corpo de
Deformação
à Tração
Prova
(mm)
(Mpa)
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0
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Gráfico 1 Tração paralela as fibras Pinus – Características gerais
Fonte: O autor

Gráfico 2 Tração Paralela as fibras Pinus – Amostra Referência
Fonte: O autor

Gráfico 3 Tração Paralela as fibras Pinus – Amostra parcialmente fissurada
Fonte: O autor
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Gráfico 4 Tração Paralela as fibras Pinus – Amostra totalmente fissuradaráfico 2 Tração Paralela as fibras Pinus – Amostra Referência
Fonte: O autor

Resultados de tração paralela as fibra nas amostras da madeira Parajú
Tabela 11 Amostra Referência – Parajú
Propriedades apresentadas pelos corpos de
prova in natura da espécie Manilkara Amostras referência
Corpo de
Resistência à Deformação
Prova
Tração (Mpa)
(mm)
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Grafico
Resistência à Tração (Mpa) - AMOSTRA REFERENCIA
SEM REFORÇO)
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Tabela 12 Amostra parcialmente fissurada sem reforço – Parajú
Propriedades apresentadas pelos corpos de
prova in natura da espécie Manilkara Parcialmente Fissuradas (sem reforço)
Corpo de
Resistência à Deformação
Prova
Tração (Mpa)
(mm)
S1-B5
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831,32
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Tabela 13 Amostra totalmente fissurada sem reforço – Parajú
Propriedades apresentadas pelos corpos de
prova in natura da espécie Manilkara Totalmente Fissuradas ( sem reforço)
Corpo de
Resistência à Deformação
Prova
Tração (Mpa)
(mm)
S1-B8

478,06

10,34

S1-B9

486,61

8,97

S1-B10

492,64

7,78

Média

485,770
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Tabela 14 Amostra parcialmente fissurada com reforço – Parajú
Propriedades apresentadas pelos corpos de
prova in natura da espécie Manilkarai Parcialmente Fissuradas (Com reforço)
Corpo de
Resistência à Deformação
Prova
Tração (Mpa)
(mm)
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Tabela 15 Amostra totalmente fissurada com reforço – Parajú
Propriedades apresentadas pelos corpos de
prova in natura da espécie ManilkaraTotalmente Fissuradas (Com reforço)
Corpo de
Resistência à Deformação
Prova
Tração (Mpa)
(mm)
S3-B1

531,36

11,07

S3-B2
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Gráfico 5 Tração Paralela as fibras Parajú – Características gerais
Fonte: O autor

Gráfico 6 Tração Paralela as fibras Parajú – Amostra Referência
Fonte: O autor
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Gráfico 7 Tração Paralela as fibras Parajú – Amostra parcialmente fissurada
Fonte: O autor

Gráfico 8 Tração Paralela as fibras Parajú – Amostra totalmente fissurada
Fonte: O autor
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CONCLUSÃO
Após a análise dos resultados obtidos, pode se concluir:
• Redução dos custos quando usados convenientemente em relação ao emprego de outras técnicas;
• Reparação e reabilitação de elementos de madeiras estruturais danificada ou deterioradas.
• Aumento da durabilidade e redução das necessidades de manutenção de elementos e juntas de
madeira;
• Aumento da rigidez e resistência à flexão de elementos de madeira novos ou existentes. Em
particular podem melhorar as propriedades mecânicas de madeira de classe baixa e/ou de
madeiras de crescimento rápido.
• Permite a utilização de vigas com seções menores para se conseguir a mesma resistência e rigidez
de vigas com secções maiores, não reforçadas;
• Melhora a ductilidade dos membros estruturais de madeira.

REFERÊNCIAS
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190: Projetos de estruturas de madeiras. Rio de
Janeiro, 1997.
ALVAREZ, Ramon Arguelles, “Estructuras de Madera – Diseño y cálculo”, AITIM, 2000, p. 5.
ANDRÉ, Alann, “Fibres for Strengthening of Timber Structures”:http://epubl.ltu.se/1402-1528/2006/03/LTU-FR0603-SE.pdf, 21-11-2006.
BARROSO, Daniel, Negrão, João, Cruz, Paulo J., “Avaliação do comportamento de vigas de madeira lamelada
pré-esforçada” Actas do CIMAD’ 04 - I Congresso Ibérico a Madeira na Construção, Guimarães,2004.
BRAGA, Nuno, “Estruturas de Madeira Lamelada”, Construção Magazine, Porto, N1, 4 Trimestre de 2001.
BRUNNER, M., SCHNUERIGER, M., “Timber beams strengthened with prestressed fibres: Delamination”; Actas da
“World Conference on Timber Engineering”, Finlândia, 2004.
BRUNNER M. et al. 2005. Timber beams strengthened by attachingprestressed carbon FRP laminates with a gradiented anchoring device. Proceedings of the International Symposium on Bond Behaviour of FRP inStructures,
7 – 9 December 2005, Hong Kong, China, 21-11-2006.
CARREIRA, M. R.; CANDIAN, M. Teste de um equipamento para classificação de peças estruturais de madeira
pela técnica da vibração transversal, Seminario: Ciências Exatas e da Terra, v. 29, n. 1, p. 3-14, 2008.
CARREIRA, M. R.; DIAS, A. A. Critérios para classificação visual de peças estruturais de Pinus sp, Cadernos de
Engenharia de Estruturas, v. 8, n. 34, p. 17-43, 2006.
CALIL NETO, C. Madeira laminada colada (MLC): controle de qualidade em combinações espécie–adesivo–tratamento preservativo. 2011, 120 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais), Universidade
de São Paulo, São Carlos, 2011.
151

CALIL JUNIOR, Carlito; LAHR, Francisco Antonio Rocco; DIAS, Antonio Alves. Dimensionamento de Elementos
Estruturais de Madeira. São Paulo: Manole, 2003.
CARVALHO, Albino, “Madeiras Portuguesas – Estrutura Anatómica, Propriedades, Utilizações”, Vol. I, 1996, Direcção Geral de Florestas.
CREWS, K., Greenland, A., Bakoss, S., “Application of advanced fibre reinforced plastic composites to structural
timber”; Actas da “World Conference on Timber Engineering”, Suiça, 1998.
CRUZ, Helena, Custódio, João, et al., “Execução e controlo de qualidade da reparação de estruturas de madeira com colas epoxidicas e FRPS”, Actas do CIMAD’ 04 - I Congresso Ibérico a Madeira na Construção, Guimarães,2004. http://www.tecnocrete.pt/artigos_comunica%C3%A7%C3%B5es/comunica%C3%A7%C3%A3o_CIMAD04.pdf, 16-11-2006.
DIAS, Salvador J. E., Branco, Jorge M. e Cruz, Paulo J. S., “Reforço à flexão com compósitos de CFRP de vigas de
madeira lamelada-colada”, Actas do CIMAD’ 04 - I Congresso Ibérico a Madeira na Construção, Guimarães,2004.
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/3179/1/T3-05SAL.pdf, 16-11-2006.
DUARTE. A., Negrão, J., e Cruz, H., “Rehabilitation of timber beams with reinforced epoxy plates”, Actas da
“World Conference on Timber Engineering”, Finlândia, 2004.
EL-HACHA R., Wight R. and Green M., Prestressed fibre-reinforced polymerlaminates for strengthening structures. “Progress in Structural Engineeringand Materials”, 2001, 3(2), 111-121.
EN 408:2003 – Timber structures – Structural timber and glued laminatedtimber – Determination of some physical and mechanical properties.
EN 26 891 – Timber structures - Joints made with mechanical fasteners –General principles for the determination of strength and deformation characteristics (ISO 6891:1983)
JORGE, Luis; Silva, Sérgio, “Resistência ao Fogo de Estruturas de Madeira Lamelada-Colada”, Congresso Nacional da Engenharia de Estruturas,2002, LNEC.
MARTIN, Zeno A., Stith, Joe K., Tingley, Dan A., “Commercialization of FRP reinforced glulam beam technology”;
Actas da “World Conference on Timber Engineering”, Canadá, 2000.
NP EN 1194 – Estruturas de madeira – Madeira lamelada-colada – Classes de resistência e determinação dos
valores característicos.
REIS, Maria de Lurdes, Branco, Fernando G., Mascarenhas, Jorge Morarji, “Técnicas de Reabilitação em Estruturas de Madeira”, PATORREB2006, 2.Encontro sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios, Vol.I, FEUP, Porto,
Março, 2006.
SILVA, S., Cachim, P., Juvantes, L,. “Técnicas avançadas de reforço de estruturas de madeira com compósitos
reforçados com fibras FRP”, Actasdo CIMAD’ 04 - I Congresso Ibérico a Madeira na Construção, Guimarães,2004.
STEIGER, R. “Bonding Carbon Fibre-reinforced Plastics (CFRP) with Wood”, COST E34 Conference: Innovations in
Wood Adhesives, Biel, Switzerland,2004..- GO, 2016.
152

Análise da resistência à compressão diametral
de corpos de prova de concreto com adição de
metacaulim após ataque químico
Diego de Jesus Queiroz Rosa1
Renata Gusmão Viotti de Carvalho2
Bruno Leite de Paula Campos3

resumo: Estudos comprovam que a adição de 10% de Metacaulim à mistura convencional da massa do concreto, resulta em redução da sua porosidade e, consequentemente, em aumento da sua resistência à compressão. Também há estudos que comprovam que a adição de 15% de Metacaulim à mistura convencional da
massa do concreto armado, resulta em aumento da resistência à corrosão da armadura em solução de cloreto
de sódio com concentração 5%. Baseando-se nos fatos citados acima, este trabalho pretende avaliar o efeito
da adição do metacaulim à mistura convencional de concreto sem armadura, na resistência à compressão e
corrosão em solução de soda cáustica 20% p/V. Para a realização do trabalho, foram produzidos e traços de
concreto, sendo um traço referência sem metacaulim e outros dois traços com a adição de respectivamente
7,5% e 15% de metacaulim. Os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de corrosão por imersão em solução de soda cáustica 20% p/V pelo período de 7, 14 e 28 dias. Após o ataque químico foi estimada a resistência
à compressão e a taxa de deterioração dos corpos de prova.
Palavras chave: Metacaulim, concreto, propriedades mecânicas, deterioração.

1 introdução
O concreto é um material construtivo amplamente utilizado no mundo, em todos os tipos de construções e nas mais variadas estruturas, principalmente por apresentar grandes resistências mecânicas. O desenvolvimento tecnológico deste material sempre esteve focado na obtenção de resistências mecânicas cada
vez maiores (especialmente a resistência à compressão). Entretanto, atualmente sabe-se que a durabilidade
do concreto é um parâmetro importante para que as estruturas feitas com este material tenham um longo
tempo de vida útil, onde a funcionalidade, estabilidade e parâmetros mínimos de segurança correspondam
ao que foi projetado (GENTIL, 2011).
Estudos mostram que mesmo um concreto de alta resistência mecânica pode ter sua durabilidade
comprometida quando submetido a ambientes agressivos, visto que a corrosão provoca a deterioração deste
material, comprometendo, consequentemente, a estabilidade das estruturas feitas de concreto. Os problemas
e transtornos causados pela corrosão nas estruturas de concreto são frequentes e provocam, além de perdas
econômicas, problemas ambientais e de segurança (GENTIL, 2011).
Trabalhos comprovam que a substituição de parte do cimento por metacaulim resulta na melhoria
das propriedades mecânicas do concreto (DUARTE, LIMA, et al., 2017). Outras investigações mostram que o
concreto com adição de metacaulim em sua composição apresentou uma alta resistência à penetração de
1
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íons cloreto devido à redução da porosidade, reduzindo a penetração de agentes externos agressivos e, consequentemente, aumentando a durabilidade do concreto (LACERDA, HELENE,199?). A penetração de soluções
de eletrólitos e de gases ocorre nas áreas mais permeáveis, o que torna a resistividade do concreto baixa e
acelera o processo corrosivo (GENTIL, 2011).
O metacaulim é um material pozolânico sílico-aluminoso de alta reatividade que vem sendo muito
estudado e empregado como adição mineral na produção de concretos especiais. Ele reage com o hidróxido
de cálcio Ca(OH)2 produzido no processo de hidratação do cimento Portland, resultando na reação C-S-H (silicato de cálcio hidratado). Segundo MEDINA (2011) isto melhora a durabilidade e o desempenho mecânico do
concreto, através do aumento da resistência à compressão e à flexão, redução da porosidade e da permeabilidade, aumento da resistência a sulfatos, da resistividade elétrica e da difusibilidade de íons cloreto.

2 revisão bibliográfica
2.1 Concreto
O concreto é um material construtivo amplamente utilizado na construção civil em todo o mundo. Ele
é obtido através da mistura de cimento, agregados graúdos (pedra ou brita), agregado miúdo (areia natural
ou artificial) e água em proporções adequadas. Dependendo da necessidade, também podem ser utilizados
aditivos químicos para modificar suas propriedades tais como plasticidade, tempo de pega, entre outros,
assim como fibras que podem auxiliar nas propriedades mecânicas, resistência à compressão, a tração na
flexão, entre outras.
O concreto é denominado estrutural quando utilizado como elemento estrutural, podendo ser classificado como concreto simples (quando não há armadura), concreto armado (quando há armadura não pré-tracionada) e concreto protendido (quando há armadura pré-tracionada). O concreto simples é um material
muito utilizado em diversos tipos de construções e fabricações tais como pisos, blocos de concreto, fundações, pilares, vigas, tubulações, entre outros (COUTO, CARMINATTI, NUNES, et al., 2013).
Entende-se como a vida útil do concreto o período de tempo pelo qual a estrutura deve atender às
necessidades para as quais foi projetada sem a necessidade de reparos ou intervenções não previstas (COUTO,
CARMINATTI, NUNES, et al., 2013).

2.2 Relação água/cimento
A relação água/cimento influencia a porosidade tanto da matriz da pasta de cimento como da zona
de transição entre a matriz e o agregado graúdo, tornado-as menos resistentes. A resistência à compressão
diminui à medida que a relação água/cimento aumenta para uma mesma idade (MEHTA, MONTEIRO, 1994).

2.3 Corrosão do concreto
Uma definição mais ampla de corrosão, seria a transformação de um material pela sua interação
química ou eletroquímica com o meio em que se encontra, considerando que toda vez que ocorrer interação
do material com o meio haverá a deterioração do mesmo, independente se esta interação determina ou não
a destruição do material (PANOSSIAN, 1993).
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Dessa maneira, a deterioração do cimento Portland, utilizado no concreto, é considerado como um caso de
corrosão. Esses casos podem ocorrer, como exemplifica Gentil (1996), associados a fatores mecânicos, físicos,
biológicos ou químicos, dentre os quais podem ser citados como exemplos:
• Fatores mecânicos: vibrações e erosão, que podem ocasionar fissuras e abrasão do concreto;
• Fatores físicos: a variação de temperatura entre os componentes do concreto pode levar o
aparecimento de microfissuras na sua estrutura;
• Fatores biológicos: microrganismos podem gerar meios corrosivos para a massa do concreto e a
armadura;
• Fatores químicos: a presença de substâncias químicas nos diferentes ambientes (comum em
indústrias) pode agir na pasta de cimento, no agregado e na armadura, ocasionando a deterioração
do material.
A figura 1 ilustra a esquematização de alguns casos de corrosão que podem ocorrer no concreto. No caso
da imagem (a) podemos observar o concreto sem nenhuma deterioração. Já a figura (b) apresenta uma
deterioração superficial, enquanto no esquema apresentado em (c), ocorre uma deterioração expansiva.

Figura 1: Esquematização de deterioração em concreto: (a) concreto sem deterioração; (b) concreto com deterioração superficial, (c)
concreto com deterioração expansiva.
Fonte: GENTIL (1996)

Devido à natureza alcalina do cimento, pode-se considerar que o concreto tende a apresentar boa
resistência à ação de bases fortes como, por exemplo, a soda cáustica (NaOH). No entanto, soluções concentradas desta base podem deteriorar o concreto. Caso o concreto possua agregado composto por sílica (SiO2)
reativa, amorfa, e este for muito alcalino, a sílica pode reagir com a álcali. Forma-se, nesta reação, um gel de
sílica com consequente deterioração do concreto (GENTIL, 2011).
As soluções concentradas de bases fortes, acima de 20%, podem solubilizar silicatos e aluminatos
que são formados na hidratação do cimento, sendo o motivo pelo qual os cimentos portland pozolânicos não
são indicados para serem expostos a ambientes agressivos que possuem meios básicos fortes. Admite-se que
ocorre uma reação entre o aluminato tricálcico existente na pasta de cimento, 3CaO.Al2O3, e uma base forte
como a soda cáustica, que resulta em um aluminato de sódio, Na3Al(OH)6, que é solúvel (GENTIL, 2011):
3CaO.Al2O3 + 6NaOH + 6H2O

2Na3Al(OH)6 + 3Ca(OH)2

Os silicatos e agregados que contêm sílica também podem ser atacados por bases fortes como a soda
cáustica, resultando na formação de silicato de sódio (Na2SiO3) que também é solúvel (GENTIL, 2011):
SiO2 + 2NaOH

Na2SiO3 + H2O
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2.4 Metacaulim
Os materiais pozolânicos de alta reatividade, como o metacaulim, quando adicionados ao concreto
confere ao mesmo muitas alterações em suas propriedades, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. No estado fresco, a adição do metacaulim ao concreto alterar a sua trabalhabilidade, bem como melhorar
nos aspectos reológicos concreto fresco. Como há substituição de parte do cimento pelo metacaulim, que
possui massa específica menor que o cimento, há um consequente aumento da quantidade de pasta, que resulta em um melhor aspecto reológico da mistura (DO CARMO, PORTELLA, 2008). No estado endurecido, há um
aumento da resistência à compressão. O metacaulim acelera o processo de hidratação do cimento, formando
silicato de cálcio hidratado (C-S-H) adicional, conferindo ao concreto melhorias quando a sua durabilidade e
desempenho mecânico (MEDINA, 2011).

3 metodologia
O traço em massa utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi 1:3:2,75: a/c= 0,48. Foi utilizado o
cimento CP IV – 32 e brita 0 e areia artificial de Gnaisse. Foram utilizados 3 traços distintos na pesquisa, onde
o traço 1 apresenta 15% de substituição de cimento por metaculim, o traço 2 apresenta 7,5% de substituição
de cimento por metaculim e o traço 3 não foi utilizado o metaculim.
Anteriormente aos ensaios de caracterização mecânica os corpos de prova foram submetidos à cura
por submersão em água saturada com cal por 28 dias conforme a NBR 5738:2003. Após a cura os corpos de
prova foram submetidos ao ataque químico onde foram submersos em solução de hidróxido de sódio (soda
caustica) 20% p/V pelo período de 7, 14 e 28 dias de acordo com a figura 2. Os corpos de prova foram regularizados de acordo com a NBR 5739:2007.

Figura 2: Corpo de prova de concreto submetido ao ataque químico
Fonte: acervo dos autores (2018)
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De acordo com a NBR 7215:1996 foram moldados 105 corpos de prova de diâmetro 5 cm e altura 10
cm, sendo que, 84 foram ensaiados a compressão diametral de acordo com a NBR 7222:2011 conforme figura
3 e 21 foram ensaiadas.
s a compressão axial de acordo com a NBR 5739:2018 conforme figura 4. A distribuição dos corpos de
prova está mostrada na tabela 1 a seguir:

Figura 3: Ensaio compressão diametral
Fonte: acervo dos autores (2018)

Figura 4: Ensaio de compressão axial
Fonte: acervo dos autores (2018)

Tabela 1: Distribuição dos ensaios
N° corpo de prova ensaiados
Idade de
Sem ataque químico
ruptura (dias)
Compressão axial
Compressão diametral

Com ataque químico
Compressão axial

Compressão diametral

28

3

12

35

3

12

3

12

42

3

12

3

12

56

3

12

3

12

Fonte: acervo dos autores (2018)

4 discussão dos resultados
Após o ataque químico os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de compressão axial e apresentaram os seguintes resultados de acordo com a tabela 2.
Tabela 2: Resultados dos ensaios de compressão axial
Resistência à compressão axial (MPa)
Idade de ruptura (dias)
28

Sem ataque químico

Com ataque químico

Traço 1

Traço 2

Traço 3

Traço 1

Traço 2

Traço 3

25,8

27,3

32,0

-

-

-

35

33,0

39,0

37,9

25,3

31,1

27,6

42

35,7

42,5

38,4

29,1

32,3

21,0

56

37,3

45,2

40,1

26,2

30,8

19,7

Fonte: acervo dos autores (2018)
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Para os corpos de prova que não foram submetidos ao ataque químico percebe-se que o concreto obteve o resultado esperado de continuar ganhando resistência com o passar do tempo. Em relação aos corpos
de prova que foram submetidos ao ataque químico percebeu-se que houve queda de resistência significativa
com o passar do tempo que pode ser observada na tabela 3 a seguir.
Tabela 3: Queda da resistência à compressão axial
Queda da resistência à compressão axial (%)
Idade de ruptura
Sem ataque químico/Com ataque químico
(dias)
Traço 1
Traço 2
Traço 3
28

-

-

-

35

23,22%

20,33%

27,27%

42

18,49%

24,04%

45,36%

56

29,81%

31,74%

50,85%

Fonte: acervo dos autores (2018)

Após o ataque químico os corpos de prova foram submetidos ao ensaio de compressão diametral e
apresentaram os seguintes resultados de acordo com o gráfico 1.

Gráfico 1: Evolução da resistência à compressão diametral
Fonte: acervo dos autores (2018)
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Pode-se observar no gráfico que o comportamento dos traços com adição de metacaulim proporcionou uma maior resistência à compressão diametral em relação aos traços que não tiveram o metacaulim na
sua composição. Percebe-se também que a adição de metacaulim acima da recomendada não obteve tanto
ganho de resistência quanto ao traço que respeitou a recomendação do fabricante.
Em relação aos corpos de prova que sofreram ataque químico percebe-se que o traço sem metacaulim teve uma brusca queda de resistência após 28 dias de submersão na solução de hidróxido de sódio. Já
os traços com metacaulim, apresentaram menor queda de resistência, sendo que, o traço que respeitou a
recomendação de uso do fabricante obteve melhores resultados quando comparados ao traço que superou a
quantidade recomendada de metacaulim.

5 considerações finais
Foi possível demonstrar que a adição de metacaulim ao traço de concreto melhora a resistência à
compressão diametral no concreto submetido ao ataque químico por meio de solução básica forte. E que a
adição excessiva de metacaulim ao traço não obteve um ganho resistência significativo, sendo obtido um
ganho de resistência inferior ao traço que não houve excesso de metacaulim.
Em relação à compressão axial foi possível observar um comportamento semelhante aos resultados
obtidos na compressão diametral. O traço que obteve melhores resultados foi o que respeitou a indicação
de uso do fabricante (traço 2), enquanto o traço que teve excesso de metacaulim (traço 3) obteve resultados
inferiores. Sendo que o traço referência, sem metacaulim, teve o pior desempenho após o ataque químico.
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