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APRESENTAÇÃO

A Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues (ISSN: 
2317-7284) é uma Revista Eletrônica com publicação anual, que marca o com-
promisso da FAR e ISEAR com o desenvolvimento científi co, tecnológico e cultu-
ral da sociedade, bem como, com a democratização do conhecimento. Criada em 
2013 este periódico tem por objetivo de divulgar artigos, resenhas, entrevistas, 
traduções, que sejam produções inéditas de pesquisadores nas áreas de Ciên-
cias Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Educação nas suas mais variadas 
formas de análise disciplinar, em fl uxo contínuo, fomentando o intercâmbio entre 
pesquisadores de diversas instituições de ensino nacionais e internacionais. 
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PENALIZAÇÃO EM PROL DO PODER DOMINANTE

João Vitor Silveira de Oliveira
Aluno do posgrado em Direito Constitucional da Universidade de Bue-
nos Aires, modalidade intensiva. Servidor público junto ao Poder Judi-
ciário da União - Brasil. E-mail: jvitoso@yahoo.com.br

RESUMO: Este trabalho científi co tem por objetivo analisar em breves palavras 
o funcionamento da penalização e sua proximidade com o poder a partir de algu-
mas ideias de Michel Foucault. A avaliação demonstra em um primeiro momento 
prevalecer a ideia de um estado soberano, no qual o monarca se impõe pelo te-
mor, vez que pune com a morte e tortura em praça pública. Na sequência, busca-
-se informar a ideia do biopoder, que por meio do panóptico, mantém o cidadão 
vivo e vigiado. Ao fi nal, averigua-se que a disseminação da disciplina constante 
pelas mais diversas e pequenas estruturas sociais resulta numa população ho-
mogênea e conveniente à classe capitalista dominante.
Palavras-chave: Michel Foucault; Poder; Paradigma Soberano; Paradigma do 
Biopoder; Panóptico;   

1. INTRODUÇÃO

 Ao buscar entender a aplicação ou não de alguma pena, se deve visua-
lizar a razão de existir dessa, assim, tal ratio é muito bem expressa por Michel 
Foucault quando busca separar o “paradigma soberano” do “paradigma biopolí-
tico1” . As relações de poder estarão presentes nos jogos da verdade que envol-
vem os ideais de cidadãos, conforme bem explica o Professor Doutor Marcelo 
Raffi  n:

En este sentido, es así como puede comprenderse, en clara ascenden-
cia nietzschiana, el interés central de Foucault por la constitución “his-
tórica” de las diversas formas de “sujeto” relacionadas con los juegos 
de verdad y cómo la verdad, unida inseparable e históricamente a la 
cuestión de la cuestión de la defi nición de lo “humano”, aparece como 
estrategia política que permite confrontar los puntos de “ocultamiento” 
en las relaciones de poder-saber 2.   

1 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Tradução de Maria 
Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro, Edições Graal, 
1998. Páginas 127 à 149.
2 RAFFIN, Marcelo. “Fragmentos para una morfología de la  voluntad de saber” la relaci-
ón verdad-subjetividad en la fi losofía de Michel Foucault entre el primero y los últimos  Cursos 
Del Collège De France. Artigo publicado na revista Paralaje n.º 11 / Dossier. Visualizado em: 
fi le:///C:/Users/Victor/Desktop/Marcelo%20Raffi  n%20-%20Derecho%20y%20Societad/Dere-
cho%20y%20Societad/08_Artículo%20Paralaje.pdf. Livre tradução: Neste sentido, é assim 
como pode se compreender, a clara ascendência nietzschiana, o interesse central de Foucault 
pela constituição “histórica” das várias formas de “sujeito” relacionadas com os jogos de verda-
de e como a verdade, unida inseparável e historicamente à questão da questão da defi nição do 
“humano” aparece como estratégia política que permite confrontar os pontos de “ocultação” nas 
relações de poder-saber.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

10

 Desta maneira, vislumbrada a função da penalização ao longo deste tra-
balho acadêmico, pode-se averiguar, conforme disse Gilles Deleuze ao comen-
tar a obra Vigiar e Punir de Michel Foucault, que a aplicação de uma pena está 
diretamente ligada a ideia de poder:

O livro de Foucault está repleto de uma alegria, de um júbilo que se 
mistura ao esplendor do estilo e à política do conteúdo. Ele é ritmado 
por atrozes descrições feitas com amor: o grande suplício de Damiens 
e suas falhas; a cidade empestada e seu enquadramento pelo poder; 
a cadeia de forçados que atravessa a cidade e dialoga com o povo; 
depois, ao contrário, a nova máquina isolante, a prisão, o carro celular, 
que atesta uma outra “sensibilidade na arte de punir3”. 

  
 Portanto, vale informar que a penalização é uma demonstração de poder 
que se altera conforme a necessidade do detentor do poder estatal. Assim, mos-
tra-se que se vai dos castigos físicos em praça pública para a penalização sem 
exposição social que utiliza, dentre outros fatores, o aprisionamento psicológico, 
como no sistema panóptico.
 Por fi m, pode-se dizer que o modo de punir quem não cumpre as regras 
estabelecidas na sociedade em que vive, não visa verdadeiramente uma restau-
ração do infrator, mas sim, uma adequação deste aos interesses dos detentores 
do poder. Pelo que resta fi rme a ideia de disciplina.

2. A NECESSIDADE DE REGRAS

 Se os seres humanos tivessem atitudes totalmente separadas e desvin-
culadas dos demais seres humanos, provavelmente haveriam constantes con-
fl itos. Assim, surge a necessidade de regras de condutas e limites às ações dos 
cidadãos no intuito de possibilitar a convivência em sociedade. 
 Nesta linha, as próprias pessoas (destinatárias do poder) são as primeiras 
a entregarem/qualifi carem o poder dado ao estado (detentor do poder) 4. Ressal-
ta o Professor Doutor Ricardo D. Rabinovich-Berkman a importância de limites 
aos cidadãos ao comentar sobre direito e coexistência:

En este libro, emplearé un concepto de ciencia jurídica vinculado a la 
problemática de la convivencia humana. Esta problemática se genera, 
a mi juicio, en la conciencia y exigencia de individualidad por parte de 
la mayoría de los seres de nuestra especie, que se sienten y saben 
(hoy con el respaldo de las ciencias biológicas e de la psicología), úni-
cos e irrepetibles, frente nuestra necesidad de vivir en grupos5.  

3 DELEZEU, Gilles.  Foucault. Tradução de Claudia Sant’Anna Martins, revisão de tradu-
ção de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. Pág. 33.
4 DELEZEU, Gilles.  Foucault. Tradução de Claudia Sant’Anna Martins, revisão de tradu-
ção de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. Página 37.
5 RABINOVICH-BERRKMAN, Ricardo David. Manual de historia del derecho. 1ª edição. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Astrea, 2016. Páginas 97 e 98. Livre tradução: Neste livro, 
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 Assim, o cidadão que se volta contra as regras de convivência do seu 
grupo social termina por sofrer uma retaliação, ou seja, uma punição. Tal pe-
nalização, em regra, é dada pelo detentor do poder. Aconteceu, por exemplo, 
ao longo da dita caça as bruxas, quando a Igreja Católica, detentora de grande 
poder, tinha interesse na condenação e morte daqueles que pudessem afrontar 
seus mandamentos 6. Assim, a professora doutora Samyra Haydêe Naspolini é 
clara ao concluir seu artigo dizendo:

Como se observou, foram as mudanças no sistema penal e a reintro-
dução da tortura, com seu uso indiscriminado nos interrogatórios, os 
temas que mais merecem atenção.
A demonstração dessas mudanças, bem como dos motivos pelos 
quais elas ocorrem, teve a fi nalidade de elucidar como o Direito sofreu 
infl uência direta dos interesses da Igreja, servindo-lhes por um período 
de tempo7. 

 Portanto, a imposição de regras dos interesses dos detentores do poder 
são uma constante ao longo da história da humanidade. Assim, nota-se que a 
pacifi cação social é do interesse de todos os cidadãos, porém se dá por meio 
das regras estabelecidas por quem domina o grupo social.

3. A PENALIZAÇÃO CONFORME O INTERESSE DO DETENTOR DO PODER

 O poder estatal ao longo da história da humanidade regularmente se im-
pôs demonstrando força, deixando os cidadãos perplexos e temerosos quanto 
às possíveis retaliações. Nesta linha, se combatia a todos que viessem a contra-
riar os interesses do Estado e prevenia que outros se aventurassem a aborrecê-
-lo. Tal fato se constata, por exemplo, nas informações fornecidas por Cristiano 
Paixão Araújo Pinto quando fala do direito penal na antiga Mesopotâmia:

O Direito penal trazido pelo Código de Hammurabi refl ete o momento 
de elaboração do próprio documento; buscando uma extrema centrali-
zação do poder nas mãos do soberano, o Código, na parte alusiva aos 
delitos e às penas, consagra uma fusão de elementos sobrenaturais, 
princípios de autotutela e retaliação e penas ligadas à mutilação e ao 
castigo físico8.  

vou usar um conceito de ciência jurídica vinculada a problemática da convivência humana. Este 
problema é gerado, na minha opinião, na consciência e exigência de individualidade por parte a 
maioria dos seres da nossa espécie, que se sentem e sabem (agora com o apoio das ciências 
biológicas e e da psicologia), únicos e irrepetíveis, frente a nossa necessidade de viver em gru-
pos.
6 NASPOLINI, Samyra Haydêe. “Aspectos históricos, políticos e legais da Inquisição”. 
WOLKMER, Antônio Carlos (organizador). Fundamentos de História de Direito. 8ª edição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2014, pág. 283.
7 NASPOLINI, Samyra Haydêe. “Aspectos históricos, políticos e legais da Inquisição”. 
WOLKMER, Antônio Carlos (organizador). Fundamentos de História de Direito. 8ª edição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2014, pág. 297.
8 PINTO, Cristiano Paixão Araújo. “Direito e sociedade no oriente antigo: Mesopotâmia 
e Egito” em WOLKMER, Antônio Carlos (organizador). Fundamentos de História de Direito. 8ª 
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 Nota-se que a busca de centralização do poder e a imposição deste por 
meio da força é uma constate ao longo do desenvolvimento da humanidade. 
 Assim, apesar da tradicional ideia de punir, torturar e até matar para de-
monstrar poder e manter a ordem, tal posicionamento passou a ser fl exibilizado 
conforme se alterou os interesses estatais. Portanto, o poder pode ser manifes-
tado pela violência ou pela ideologia. Então, Foucault, diz que o Estado Sobe-
rano se impõe com o direito de causar a morte ou deixar viver9, ou seja, o poder 
soberano do Estado, que se apresenta na fi gura do monarca, é tão imponente 
que se o cidadão vive é devido a permissão daquele, uma vez que é assegurado 
ao rei o direito matar. Situação claramente exposta por Foucault quando, rela-
tando sobre a quarentena, diz que a relação de cada um com a sua doença e a 
sua morte passa pelas instâncias do poder, pelo registro que delas é feito, pelas 
decisões que elas tomam10. 
 O direito de causar a morte foi utilizado para fazer valer suas ideias e 
interesses, pois aqueles que contrariavam a coroa seriam severamente punidos 
para servirem de exemplo aos demais. Assim, a morte em praça pública, utilizan-
do-se dos mais diversos métodos de tortura, era a simbologia máxima da força 
do Estado Soberano que muitas vezes se confundia com o próprio rei.
 A referida expressão de poder foi claramente exposta por Michel Foucault 
no trecho que agora se transcreve: 

[Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão publi-
camente diante da porta principal da Igreja de Paris [aonde devia ser] 
levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando 
uma tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na dita carroça, 
na praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado 
nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita se-
gurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo 
de enxofre, e às partes em que será atenazado se aplicarão chumbo 
derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos con-
juntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 
quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzi-
dos a cinzas, e suas cinza lançadas ao vento11. 

  
 Por meio deste relato facilmente se notifi ca a presença do pedido de per-
dão, perdão para o Estado. Tal situação é a súplica frente ao poderoso para que 
tenha clemência. Este, por sua vez, é impiedoso e faz prevalecer as suas von-
tades e convicções, pelo que quem contrariar os interesses do rei deverá sofrer 

edição. Belo Horizonte: Del Rey, 2014, pág. 34.
9 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Tradução de Maria 
Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro, Edições Graal, 
1998, pág. 128.
10 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhe-
te. 20ª edição. Petrópolis, Editora Vozes, 1999, pág. 163.  
11 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhe-
te. 20ª edição. Petrópolis, Editora Vozes, 1999, pág. 9.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

13

as consequências. Assim, nota-se que a cruel penalização se dá de modo extre-
mamente explícito, para que todo o público venha respeitar e temer o Soberano, 
uma vez que este é possuidor do direito de fazer morrer ou deixar viver. 
 Após a revolução francesa, deu-se um constante desenvolvimento do ca-
pitalismo e, consequentemente, do liberalismo, pelo que se enfraqueceu o poder 
monarca, vez que este paradigma soberano não mais atendia aos anseios da 
classe social dominante. Porque, já não era interessante se impor ceifando a 
vida e expondo o condenado, notou-se que muito mais valia utilizar as penas, 
por exemplo, de perdição de bens, como observa Foucault.

O poder sobre o corpo, por outro lado, tampouco deixou de existir to-
talmente até meados do século XIX. Sem dúvida, a pena não mais 
se centralizava no suplício como técnica de sofrimento; tomou como 
objeto a perda de um bem ou de um direito12. 

 Deste modo, o paradigma soberano que imperou ao fi nal do século XVIII, 
prevaleceu ao longo do século XIX e perdurou até princípio do XX, cedeu lugar 
ao paradigma biopolítico, que veio a substituir o já não mais interessante para-
digma soberano 13.
 Com o paradigma biopolítico se quedou o poder de causar a morte, pois o 
Estado agora tem o poder de causar a vida ou devolver à morte 14. Nota-se uma 
visão diametralmente oposta da anterior, pois aqui o ponto central é resguardar 
a vida, fazer com que esta aconteça com plenitude, dando ao cidadão o direito 
de morrer ao seu tempo natural. 
 O biopoder, deste modo, contribuiu fundamentalmente para o bom desen-
rolar do sistema capitalista, visto que se valorizou o corpo vivo, elemento essen-
cial para a produção, por meio das mais diversas instituições como a família, a 
escola e a polícia. 
 Assim, verifi ca-se claramente que a penalização acompanha o interesse 
social, pelo que se deixou de lado o suplício com a morte causada por insanos 
métodos de tortura para se buscar penas mais dirigidas ao patrimônio e a ma-
nutenção da vida, visto ser esta essencial ao capitalismo. Como bem informa 
Foucault:

Duas imagens, portanto, da disciplina. Num extremo, a disciplina-blo-
co, a instituição fechada, estabelecida à margem, e toda voltada para 
funções negativas: fazer o mal, romper as comunicações, suspender 
o tempo. No outro extremo, com o panoptismo, temos a disciplina-me-
canismo: um dispositivo funcional que deve melhorar o exercício do 
poder tornando-o mais rápido, mais leve, mais efi caz, um desenho das 
coerções sutis para uma sociedade que está por vir15. 

12 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. pág. 18. 
13 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber op. cit. pág. 130 e 131.
14 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber op. cit. pág. 130.
15 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. pág. 173.
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 A biopolítica, ou biopoder, tem como uma das suas ideias centrais o res-
peito às normas, por quem quer que seja, até mesmo pelo Estado. Assim, às 
leis são dados poderes e condições de retaliar quem a desobedecer. Restando, 
como visto, desinteresse em torturar e matar, porém, relevância em aprisionar e 
deixar viver nos moldes estabelecidos pelo poder estatal. 

4. O APRISIONAMENTO PSICOLÓGICO COMO INSTRUMENTO DE PODER 

 O aprisionamento meramente físico é muito custoso e desinteressante, 
então, chama-se a atenção para a ideia do panoptismo16 , o olho que tudo vê. 
Este olho que tudo vê causa a sensação de estar sendo vigiado 24 horas por dia. 
Deste modo, prisioneiros receiam de tentar fuga, por exemplo, por não saber se 
estão sendo ou não vigiados naquele instante. Porém, vai além, pense viver com 
sua intimidade completamente devassada, pior uma devassa oculta, não vista, 
mas sabida. 
 Neste sistema, o olho que está em todos os lugares aprisiona não somen-
te o corpo, mas também a alma da pessoa, pois a mente está limitada e condi-
cionada pela vigilância constante que acredita estar sofrendo, conforme afi rma 
Foucault:

Daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um es-
tado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcio-
namento automático do poder. Fazer com que a vigilância seja perma-
nente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação; que a 
perfeição do poder tenda a tornar inútil a atualidade de seu exercício; 
que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de criar e sustentar 
uma relação de poder independente daquele que o exerce; enfi m, que 
os detentos se encontrem presos numa situação de poder de que eles 
mesmos são os portadores. Para isso, é ao mesmo tempo excessivo 
e muito pouco que o prisioneiro seja observado sem cessar por um 
vigia: muito pouco, pois o essencial é que ele se saiba vigiado; ex-

16 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Páginas 165 e 166: O 
Panóptico de Bentham é a fi gura arquitetural dessa composição. O princípio é conhecido: na 
periferia uma construção em anel; no centro, uma torre; esta é vazada de largas janelas que se 
abrem sobre a face interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atra-
vessando a espessura da construção; elas tem duas janelas, uma para o interior, correspondente 
às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, que permite que a luz atravesse a cela de lado 
a lado. Basta então colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um louco, um do-
ente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da 
torra, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas das 
periferias. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros, em que cada ator está sozinho, perfeitamente 
individualizado e constantemente visível. O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais 
que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. (...) Cada um, em seu lugar, está bem 
trancado em sua cela onde é visto de frente pelo vigia; mas os muros laterais impedem que entre 
em contato com seus companheiros. É visto, mas não vê; objeto de uma informação, nunca su-
jeito numa comunicação. A disposição do seu quarto, em frente da torre central, lhe impõe uma 
visibilidade axial; mas as divisões do anel, essas celas bem separadas, implicam uma invisibi-
lidade lateral. E esta é a garantia da ordem. Se os detentos são condenados não há perigo de 
complô, de tentativa de evasão coletiva, projeto de novos crimes para o futuro, más infl uências 
recíprocas.   
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cessivo, porque ele não tem necessidade de sê-lo efetivamente. Por 
isso Bentham colocou o princípio de que o poder devia ser visível e 
inverifi cável17.  

 A ideia de poder visível aparece devido ao fato da constante visualização 
que o prisioneiro tem da torre, ou seja, a todo instante enxerga o poder que o de-
tém. Já o conceito de inverifi cável encontra-se na situação de que não é possível 
ao encarcerado afi rmar ou não a presença do vigilante, contudo, tem a constante 
possibilidade de que pode estar sendo observado. 
 Vale dizer, porém, que a ideia de panoptismo vai além da constante sen-
sação de estar sendo visto sem ver, pois, busca imputar uma conduta ao cidadão 
aprisionado, busca condicionar a pessoa a agir sempre de modo “correto”, ou 
seja, discipliná-la. Com isso, os resultados são seres padronizados, cidadãos 
que tendem a agir homogeneamente, como afi rma Foucault sobre o panóptico 
ao dizer que é um dispositivo importante, pois automatiza e desindividualiza o 
poder (...) é uma máquina maravilhosa que, a partir dos desejos mais diversos, 
fabrica efeitos homogêneos de poder 18. 
 Assim, o panóptico é um modo de fazer prevalecer a relação de poder 19, 
vez que visa moldar cidadãos conforme o interesse da classe dominante, efeti-
vando as relações de poder: 

O dispositivo do panóptico não é simplesmente uma charneira, um lo-
cal de troca entre um mecanismo de poder e uma função; é uma ma-
neira de fazer funcionar relações de poder numa função, e uma função 
para essas relações de poder. O panoptismo é capaz de reformar a 
moral, preservar a saúde, revigorar a indústria, difundir a instrução, 
aliviar os encargos públicos, estabelecer a economia como que um 
rochedo, desfazer, em vez de cortar, o nó górdio das leis sobre os po-
bres, tudo isso com uma simples ideia arquitetural20. 

 Diante da capacidade reformar a moral, revigorar a indústria, de realizar 
aceitação das leis pelos mais pobres e da efetivação das relações de poder, o 
panoptismo se mostra como uma possibilidade de realização do biopoder, colo-
cando, de uma vez a relação de soberania em segundo plano, vez que tem por 
fi nalidade as relações de disciplina e hierarquia21.   
 No que toca a ideia de disciplinar, se modifi ca a penalização, visto alterar 
sua fi nalidade, por exemplo, se buscava neutralizar os perigos e evitar os incon-
venientes, agora vislumbra-se o ponto positivo, qual seja, a possibilidade de dar 

17 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Páginas 166 e 167.
18 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 167.
19 DELEZEU, Gilles.  Foucault. Tradução de Claudia Sant’Anna Martins, revisão de tradu-
ção de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. Página 46.
20 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 168.
21 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 172.
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utilidade aos indivíduos22.  Portanto, adequa-se os condenados, disciplina-os de 
maneira a atender as necessidades do poder dominante daquela sociedade.  
Contudo, os mecanismos de disciplina não devem estar restritos aos locais de 
penalização, mas sim, devem ser expandidos de maneira formar uma sociedade 
homogênea, por isso, as escolas tendem a ser parte integrante dessa composi-
ção de poder, pois, é a partir da infância que se faz o adulto23.   
 A estatização dos mecanismos de disciplina passa pela ideia de retirar a 
disciplina de um local específi co, de uma instituição, pois é por meio da discipli-
na que se fi rma o poder. Assim, deve estar disseminada, talvez em instituições 
especializadas, porém não concentrada somente em um local, vez que deverá 
estar presente desde as relações familiares e, ainda, ser a disciplina exercida 
através das mais diversas técnicas, de procedimentos e níveis de aplicação24. 
 A disciplina disseminada também tem que estar conforme a necessidade/
interesses sociais dos que dominam a sociedade, tanto que que Foucault diz 
que:

As disciplinas substituem o velho princípio “retirada-violência” que re-
gia a economia do poder pelo princípio “suavidade-produção-lucro”. 
Devem ser tomadas como técnicas que permitem ajustar, segundo 
esse princípio, a multiplicidade dos homens e a multiplicação dos apa-
relhos de produção (e como tal deve-se entender não só “produção” 
propriamente dita, mas a produção de saber e de aptidões na escola, a 
produção de saúde nos hospitais, a produção de força destrutiva com 
o exército). 
(...)
Ela deve também dominar todas as forças que se formam a partir da 
própria constituição de uma multiplicidade organizada; deve neutralizar 
os efeitos de contrapoder que dela nascem e que formam resistência 
ao poder que quer dominá-la: agitações, revoltas, organizações espon-
tâneas, conluios – tudo o que se originar das conjunções horizontais25. 

 Assim, nota-se que a disciplina não é simples, pois não só deve focar os 
interesses dominantes, como também, buscar eliminar qualquer disseminação 
de ideais que possam os confrontar. Neste ponto surge a necessidade de uma 
hierarquia, pois, a verticalidade possibilita a separação e, consequentemente, 
difi culta a formação de qualquer conluio. 
 No mundo capitalista, onde a liberdade impera, o direito vem regrar essa 
liberdade, portanto, as regras jurídicas resultam numa grande demonstração de 
poder. Porém, as normas se efetivam devido aos infi nitos pequenos processos 
de observação e disciplinamento que passam pelos mais diversos locais, como, 
família e escola.

22 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 173.
23 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 174.
24 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 177.
25 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão op. cit. Página 180 e 181.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

17

 Por fi m, pode-se dizer que a modifi cação do modo de penalizar aqueles 
que ferem as regras sociais, agora, normas jurídicas, se dá conforme os interes-
ses daqueles que detém domínio do poder estatal. 

CONCLUSÃO

 Ao longo da história da humanidade, a busca por uma vida em sociedade 
trouxe a necessidade de regras de convivência. Tais regras foram e são impos-
tas conforme os interesses dos detentores do poder. Assim, o poder se concreti-
za ainda com maior ênfase.
 Assim, tendo em vista ensinamentos de Michel Foucault, o paradigma 
soberano que justifi cava a morte demorada em praça pública, cedeu lugar ao 
paradigma do biopoder que busca penalizar, mas mantendo a vida, conforme 
convém à burguesia pós revolução francesa. 
 O panóptico resulta em humanos vivos, padronizados, produtivos e con-
sumidores são interessantes ao estado capitalista liberal, diversamente do pe-
nalizado morto e a da sociedade amedrontada que interessava ao estado sobe-
rano. Portanto, a verticalização (hierarquia) e a disciplina são meios de controle, 
de adestramento dos corpos e mentes, para que o grupo social não se rebele, 
vez que entende ser comum o que lhe é determinado.   
 Por fi m, nota-se que a disciplina, disseminada pelas mais diversas e pe-
quenas estruturas sociais, cumulada com a verticalização estatal, é a maneira de 
manutenção do poder, pois, os cidadãos terminam por se formarem homogene-
amente e suprirem as necessidades/interesses da classe dominante da socieda-
de.  
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A SOCIEDADE E A ARBITRAGEM : UMA ANÁLISE DA ACEITAÇÃO DA  LEI 
N 9.307/96
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Resumo: O debate sobre a natureza jurídica da arbitragem é um questiona-
mento epistemológico, cuja análise se baseia na divisão de poderes do Estado 
e à tutela jurisdicional por seus órgãos. A classifi cação jurídica que se pretende 
alcançar com tal estudo nos apontará o regime jurídico positivo a ser aplicado 
ao instituto arbitral. A grande maioria dos doutrinadores entendem a arbitragem 
como uma forma de tutela jurisdicional privada, ou seja, uma jurisdição paralela 
ao Estado realizada por particulares. Dentre estes teóricos destaca-se os dou-
trinadores que defi ne a arbitragem como “instituição de justiça privada”. Por sua 
vez, há outros que entende a arbitragem “enquanto equivalente jurisdicional”. 
Todavia, em sede da Lei nº 9.307/96, não se pode concordar com a assertiva de 
que a arbitragem é justiça privada, rápida e de custa processuais não onerosas. 
Conclui-se que pela rapidez com que a tecnologia e o conhecimento transfor-
mam nossas vidas, exigindo de nós, como indivíduos da sociedade, profundas 
alterações diárias, nos nossos comportamentos e costumes frente às descober-
tas e mudanças constantes do convívio social. 
Palavras Chave: compromisso arbitral, clausula arbitral, patrimônio disponível. 

Summary: The debate on the legal nature of arbitration is an epistemological 
question, whose analysis is based on the state of division of powers and judicial 
protection for their organs. The legal classifi cation to be achieved with such a stu-
dy in point the positive legal regime to be applied to the arbitration institute. The 
vast majority of scholars consider arbitration as a form of private judicial protec-
tion, ie a parallel jurisdiction to the State carried out by individuals. Among these 
theorists scholars it stands that defi nes arbitrage as “private justice institution.” 
In turn, there are others who understand the arbitration “as a judicial equivalent”. 
However, in the headquarters of the Law No. 9,307 / 96, you can not agree with 
the assertion that arbitration is private justice, quick and not onerous procedural 
costs. It is concluded that the speed with which technology and knowledge trans-
form our lives, demanding of us as individuals in society, profound daily changes 
in our behaviors and customs in the face of discoveries and changing social life.

Keywords: arbitration, arbitration clause, available equity. 

INTRODUÇÃO

 A prestação de serviços por parte do Estado se encontra bastante de-
fi ciente, situação que atinge todas as suas atividades, quais sejam legislativa, 
administrativa e jurisdicional. Especialmente na realização desta última ativida-
de, da qual se encarrega o Estado, e ele exclusivamente, para a promoção da 
paz social através da solução dos confl itos, nota-se com nitidez tal defi ciência, 
tamanha a morosidade com que é obtida, na prática, uma resposta estatal. 
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 A morosidade da prestação jurisdicional, principalmente dos processos 
concernentes a confl itos sobre bens econômicos, resulta em prejuízos para a 
sociedade, posto que gera gastos improdutivos, desestimula possíveis investi-
mentos de capitais, produzindo, enfi m, perdas econômicas relevantes. Ademais, 
não sendo atendida com presteza em suas necessidades, a população desacre-
dita na justiça, e passa-se a viver um ambiente de insegurança jurídica bastante 
nocivo à vida social. 
 Alguns autores sustentam que a efi ciência da tutela jurisdicional no Brasil 
é passível de questionamentos sobre o cumprimento de seu papel constitucio-
nal. Esculpiram inclusive algumas frases de efeito, tais como: “justiça tardia é 
justiça negada”, “justiça que tarda, falha”, etc. Tal assertiva se comprova median-
te o seguinte silogismo. O acesso ao Judiciário, preceituado na Constituição Fe-
deral, constitui um direito Individual e coletivo (ex., art. 5º, XXXIV, XXXV e XXX-
VII). Não é mero conceito formal, mas de efetiva tutela judicial. O não exercício 
efetivo e a efi ciente tutela jurisdicional impõem ao cidadão o ônus da pretensão 
postergada ou inócua. Portanto, toda defi nição jurisdicional que não é efi caz avil-
ta a cidadania e a dignidade da pessoa humana, não restando outra via senão 
constatar que a tutela jurisdicional inefi ciente não observa os fundamentos do 
Estado Democrático de Direito, logo, não cumprindo o seu papel constitucional.
 A arbitragem, parte-se para a proposta de trabalho desta pesquisa. Para 
tanto, inicia-se conceituando arbitragem, objetivos e principal característica com 
a fi nalidade de familiarizar o leitor com o tema. Logo após, discorre-se sobre as 
noções históricas da arbitragem no Brasil e acesso à justiça “alternativa”. Em 
seguida, debate-se sobre a natureza jurídica da arbitragem abordando temas 
como: jurisdição, competência, as fi nalidades da jurisdição, concluindo com a 
concepção da natureza da arbitragem em sede da Lei nº 9.307/96.
 O tema central da pesquisa, a constitucionalidade do instituto arbitral nos 
dizeres da Lei nº 9.307/96 analisa se a Lei em pauta subtraiu o monopólio do 
controle do Poder Judiciário. Discute-se se é admissível o exercício da função 
jurisdicional por órgão ao qual não tenha sido delegado constitucionalmente tal 
atribuição.

Evolução histórica da arbitragem

 Mister se faz explicar minimamente neste ensaio, o conceito, os objetivos 
e a principal característica do instituto da arbitragem no Brasil, em suas linhas 
gerais, não se pretendendo esgotar o tema.
 Opta-se pela investigação do conceito de arbitragem na doutrina – em 
nada impedindo a criação de novo conceito forjado ao objetivo do trabalho – deli-
mitar o objeto e destacar a principal característica que estabelece íntima relação 
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com a tese defendida neste ensaio.
 A arbitragem deve ser compreendida, segundo a doutrina do francês Jean 
Robert:

A instituição de justiça privada, graças à qual os litígios são subtraídos 
das jurisdições de direito comum, para serem resolvidos por indivíduos 
investidos, pela circunstância, da missão de julgar, ou seja, as partes 
devem confi ar aos árbitros, livre ou institucionalmente designados, a 
missão de solucionar seus litígios fora da esfera estatal. 

 Conforme o professor Cézar Fiúza, a arbitragem enquanto equivalente 
jurisdicional, constitui espécie autônoma, ocorrendo sempre que duas ou mais 
pessoas submetem suas disputas ao arbítrio de terceiro, não integrante dos qua-
dros do Poder Judiciário”.
 Em ambos conceitos, tanto do doutrinador francês Jean Robert quanto 
do professor Cézar Fiuza, depreende-se que a arbitragem seria espécie autôno-
ma da tutela jurisdicional do Estado, onde as partes delegariam a um terceiro a 
decisão do litígio. Data vênia, não se discutirá neste momento se a arbitragem 
é equivalente jurisdicional ou não, abordar-se-á este tema em capítulo específi -
co. Entretanto, é interessante ressaltar que a grande maioria dos doutrinadores 
entendem a arbitragem como uma forma de tutela jurisdicional privada, ou seja, 
uma jurisdição paralela à do Estado. Tal entendimento está equivocado. A arbi-
tragem no termos da Lei nº 9.307/96 não institui no ordenamento jurídico brasi-
leiro a jurisdição privada, seria outra a sua natureza jurídica. Com a entrada em 
vigor da Lei nº 9.307/96, criou-se uma forma de arbitragem ainda não conhecida 
alhures ou algures.
 Em suma, a arbitragem para o autor seria uma tutela jurisdicional autôno-
ma, exercida por partes capazes submissas à decisão de um terceiro que não 
estaria investido nas funções de juiz estatal.
 A concepção de José Eduardo Carreira Alvim, se diz:

Arbitragem é a instituição pela qual as pessoas capazes de contratar 
confi am a árbitros, por elas indicados ou não, o julgamento de seus 
litígios relativos a direitos transigíveis. Esta defi nição põe em relevo 
que a arbitragem é uma especial modalidade de resolução de confl itos; 
pode ser convencionada por pessoas capazes, físicas ou jurídicas; os 
árbitros são juízes indicados pelas partes, ou consentidos por elas por 
indicação de terceiros, ou nomeados pelo juiz, se houver ação de ins-
tituição judicial de arbitragem; na arbitragem existe o “julgamento” de 
um litígio por “sentença” com força de coisa julgada.

 Com o renascimento das idéias liberais, atualmente vivido, volta ao cená-
rio jurídico a teoria da autonomia da vontade, segundo a qual o elemento volitivo 
é substrato para a consecução de acordos como possíveis soluções para confl i-
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tos surgidos de diferentes pretensões. 
 É nesse contexto de valorização da vontade das partes que o reapareci-
mento da arbitragem se mostra mais importante. Mais do que um instituto pro-
cessual, vem ela a constituir uma alternativa à jurisdição estatal. Desde que as 
partes estejam dispostas a submeter seu confl ito sobre um direito material dis-
ponível à apreciação e decisão de um árbitro, e atendendo este, assim como os 
procedimentos de que se utilizar, aos requisitos estabelecidos pela lei, não têm 
elas que recorrer ao Estado, solucionando seu confl ito de forma mais célere e, 
quiçá, mais efi caz. 
 A Lei 9307, de 23/09/96, dispõe sobre a arbitragem. Muito recente, foi 
ainda pouco analisada, e, apresentando instituto no qual se depositam inúmeras 
esperanças de desafogamento do Judiciário, deve ser estudada para que seja 
avaliado, na prática, tão esperado resultado. Além disso, o estudo da lei é im-
portante na medida em que possibilita a correção de eventuais falhas e lacunas 
em seu texto, permitindo o aperfeiçoamento desse instituto de tanta tradição 
internacional e tão escasso aproveitamento nacional. 
 Entretanto, com a evolução tecnológica e cultural da sociedade, e com o 
aumento em número e complexidade das necessidades coletivas, é natural que 
surjam mais confl itos de interesse, fundados na disputa dos bens (raros) que 
as podem satisfazer. É justamente este acúmulo de pendências a grande pro-
blemática enfrentada hoje pelo Poder Judiciário, especialmente no Brasil. Disso 
resulta uma prestação jurisdicional lenta e inefi caz, que fere o princípio do direito 
à jurisdição, garantido pelo Estado. 
 Na tentativa de resolver essa situação, o Estado emprega medidas tradi-
cionais, como o aumento do número de cartórios, câmaras e secretarias, a redis-
tribuição de competências por matéria, o aumento de previsões orçamentárias 
para o Poder Judiciário, modifi cações constantes nos Códigos Processuais e 
informatização da justiça. Contudo, tais medidas se mostram inefi cazes, fazendo 
com que outras fórmulas alternativas sejam buscadas. 
 Uma dessas fórmulas é a revitalização dos sistemas extrajudiciais de so-
lução dos confl itos, o que se faz, entre outros métodos, através da arbitragem, 
instituto bastante utilizado para a solução de confl itos internacionais, e também 
de litígios sobre Direito Privado, em muitos países. 
 É esta solução que o Brasil pretendeu adotar com a promulgação da lei 
9703, de 23.09.96. Através da revitalização da arbitragem, pretende-se desobs-
truir o acesso à justiça. 
 Consiste a arbitragem num método heterocompositivo de solução de con-
fl itos. Não logrando as partes a obtenção de um acordo, buscam solucionar sua 
pendência através de uma solução imposta por um terceiro que atua como um 
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juiz privado.
 
Histórico da legislação arbitral no Brasil

 Apesar de moderna, a arbitragem não é uma criação do Direito contem-
porâneo. Segundo Sálvio de Figueiredo Teixeira (1997), na Roma Antiga a ar-
bitragem antecedeu à própria solução estatal jurisdicional. A Constituição portu-
guesa, atualizada de acordo com a Lei Constitucional 1/97, de 20 de setembro, 
autoriza a instituição de tribunais arbitrais, cometendo à Lei a disciplina sobre os 
casos e as formas em que estes tribunais se podem constituir. A arbitragem vo-
luntária é regida pela Lei 31/86 e a institucional pelo Decreto-Lei 425/86. Sobre 
a arbitragem no direito comparado, consulte-se a obra do magistrado, de Goiás, 
Vítor Barboza Lenza, Cortes Arbitrais, AB Editora, 1997, e, no direito espanhol, 
Legislación Arbitral, edición a cargo de José G. Llobregat, Editorial Colex, 1998, 
Madrid.
 Começou a legislar a respeito da arbitragem no Brasil a partir de 1850 
com o regulamento 737, que do art. 411 até 475 relacionava diversos temas que 
deveriam ser submetidos a iniciativa privada para a tomada de decisões arbi-
trais, inclusive, tornando-os obrigatórios em determinados assuntos comerciais.
 O antigo Código de Processo Civil previa a arbitragem nos arts. 1.031 à 
1.046. Com a entrada em vigor do Código atual, a matéria continuou sendo dis-
ciplinada entre os arts. 1.072 e 1.102.
 O Código Civil enquanto afi rmava que o compromisso arbitral se apresen-
tava indispensável à instituição do juízo arbitral, o mesmo, porém, não se dava 
com a “cláusula arbitral” ou “compromissória”, que constituía simples promessa 
de contratar (“pactum de contrahendo”, obrigação de fazer), a não ensejar exe-
cução específi ca mas condenação em perdas e danos em casos de inobservân-
cia do pactuado.
 A arbitragem também pode ser utilizada quando se tratar de relações co-
merciais entre países, pois a demora em se obter uma sentença torna-se um 
entrave às relações internacionais e a possibilidade de resolver problemas de 
maneira mais célere é grande atrativo.

Natureza Jurídica da arbitragem

 Percebendo a arbitragem como processo autônomo para judiciário hete-
rocompositivo torna-se mais claro a identifi cação de sua natureza jurídica. A dou-
trina tem se dividido em afi rmar que a arbitragem possui natureza jurisdicional 
ou contratual. Como foi demonstrado à exaustão, não se pode coadunar com a 
afi rmativa que a arbitragem brasileira seja jurisdição.
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 E, ainda, em que pese ser a arbitragem oriunda da vontade das partes, 
também não se pode aderir à tese que defende seu caráter contratual. Pois, se 
assim o fosse bastaria a oposição de uma das partes para tornar inefi ciente o 
início do juízo arbitral; todavia, não é isto que ocorre, ou seja, há uma autonomia 
do processo arbitral em face ao alvedrio das partes.
 A natureza jurídica da arbitragem é de relação processual privada deriva-
da de bens protegidos constitucionalmente. Seria, portanto, o objeto de estudo 
uma relação processual privada, pois trata-se de um vínculo litigioso de alçada 
privada. Ou seja, uma vez fi rmada a cláusula arbitral e dado o início no compro-
misso arbitral e no arbitramento propriamente dito há entre as partes um vínculo 
jurídico. Tal conexão se dá em sede de pretensões resistidas, daí seu caráter liti-
gioso. O elemento privado extrai-se da constatação que a arbitragem se proces-
sa na órbita civilista, contando com apenas o arbitro ou tribunal arbitral nomeado 
pelos particulares. 
 A arbitragem é corolário da propriedade privada (art. 5º c/c art. 170, II). 
O senhorio privado, como um direito individual e coletivo e como princípio da 
Ordem Econômica brasileira, é direito material consagrado pela Constituição. O 
arbitramento é a derivação do bem privado, notadamente os bens disponíveis, 
mas enquanto direito adjetivo da propriedade privada.
 Com o advento da Lei processual extravagante (Lei nº 9.307/96) inaugu-
rou-se no ordenamento jurídico brasileiro o direito subjetivo privado a arbitra-
gem. O cidadão brasileiro além do Direito Subjetivo Público que é o direito de 
recorrer ao judiciário estatal para compor seu litígio, com o arbitramento adquire 
mais uma alternativa, mas em sede de direito subjetivo privado, pois trata-se de 
uma faculdade dada aos particulares. Trata-se de instituto processual restrito ao 
âmbito instrumental de direitos disponíveis.

Objetivos e características da arbitragem

 Após a análise dos diversas concepções sobre o instituto arbitral, estabe-
lece-se para este ensaio um conceito especifi camente esculpido com o objetivo 
de demonstrar a natureza da arbitragem, conforme a Lei nº 9.307/96. A arbitra-
gem é processo autônomo parajudiciário heterocompositivo.
 A primeira característica da arbitragem, em face a Lei nº 9.307/96, é sua 
característica de processo. O pleito arbitral baseia-se no procedimento em con-
traditório, pois no arbitramento realiza-se a oposição concatenada de teses. 
Destarte, seu caráter de rito de debates e contestação é notório.
 É autônomo porque uma vez convencionada a cláusula arbitral, já está 
presente a gênese para a arbitragem. Ou seja, a existência do processo arbitral 
não mais depende da vontade das partes que lhe deram origem. Uma vez con-



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

25

venciona não há mais a faculdade de uma das partes desautorizar o início da ar-
bitragem. Uma ilustração que deixa esta característica evidente é a possibilidade 
de imposição judicial da via arbitral à parte que não a aceita. Se a arbitragem não 
detivesse este caráter autônomo em oposição à vontade original bastaria um 
dos contratantes se opuser a sua instauração para que a mesma não ocorresse. 
Todavia, não é isto que se observa, o alvedrio das partes não mais tangencia o 
instauração arbitral. A cláusula arbitral possibilita esta autonomia à arbitragem 
em face ao talante dos que a convencionaram.
 A arbitragem constitui o meio alternativo para a solução de litígios sem 
intervenção de um juiz de direito ou qualquer outro órgão estatal, não rivaliza 
com o Judiciário, nem contra ele atenta, pois o Poder Judiciário independente e 
forte constitui o esteio do Estado de Direito. Dentre as vantagens da arbitragem, 
pode-se dizer que, principalmente, afasta o exagerado formalismo da Justiça 
Estatal, processando-se com a máxima celeridade, sem ferir, obviamente, os 
cânones legais e a Constituição. A fl exibilidade é uma constante. A formalidade 
representa, efetivamente, a morte da arbitragem.
 Pode ser fi rmada por cláusula arbitral (também chamada de cláusula 
compromissória, é fi rmada junto ao contrato - ou em anexo a este - mas sendo 
sempre independente deste) ou por compromisso arbitral (após dada a contro-
vérsia).
 Além disso, as partes escolhem o árbitro e o procedimento a ser adotado, 
bem como determinam o prazo para a conclusão da arbitragem. O processo é 
sigiloso; só as partes podem quebrar o sigilo.
 Apesar disso tudo, a arbitragem ainda é praticamente desconhecida de-
vido à defi ciência legislativa. No regime legal anterior, quando os contratantes 
previam a arbitragem em seus contratos, esta cláusula não tinha força obrigató-
ria, ou seja, entendia-se não haver obrigação de resolver as questões surgidas 
pelo meio dela, o que estimulava a parte inadimplente a recusar a arbitragem 
e ir para à justiça comum, muito mais demoradaSob o pálio da Lei nº 9.307/96, 
somente se podem submeter ao juízo arbitral confl itos que versem sobre direitos 
patrimoniais disponíveis, como, por exemplo, questões comerciais e industriais 
de modo geral, questões condominiais e imobiliárias, questões pecuárias e agrá-
rias, questões de trânsito de veículos automotores, questões do consumidor, 
questões de transporte, dentre outras. Isso se faz, na prática, “mediante conven-
ção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso 
arbitral” (art.3, Lei nº 9.307/96).
 A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em 
um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir 
a surgir, relativamente a tal contrato (art. 4, caput, Lei nº 9.307/96). 
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 O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes subme-
tem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou 
extrajudicial (art. 9, caput, Lei nº 9.307/96).
 Louvável é o entendimento dos Tribunais, pois se mesmo convencionada 
a arbitragem pelas partes, estas pudessem optar pela via Judiciário para compor 
o litígio, não haveria nenhuma valia a convenção de arbitragem.
 A fora as conhecidas vantagens já enumeradas tais como celeridade, si-
gilo e tantas outras honrosas especifi cidades, destaca-se como a principal ca-
racterística da nova lei a importância que ela confere à vontade das partes. A 
vontade das partes é soberana, desde a decisão de submeter o litígio ao juízo 
arbitral – seja na cláusula arbitral, seja no compromisso arbitral - como na elei-
ção do árbitro – escolhido livremente por elas -, e mesmo na determinação do 
critério a ser utilizado pelo árbitro na decisão do confl ito.
 Vem, portanto, a arbitragem, a reconhecer a ofi cialização das idéias li-
berais, mostrar sua face jurídica. Parece ser supostamente a arbitragem, nesse 
contexto, a “privatização da justiça”, entretanto, debater-se-á este tema em capí-
tulo específi co.
 Há certas características, conferidas ao juízo arbitral, pela atual lei 
9307/96, que convém salientar. Inicialmente, é possível que a questão em deba-
te permaneça em sigilo. Esse aspecto de confi dencialidade é claramente oposto 
ao princípio da publicidade que caracteriza a atividade jurisdicional do Estado. 
Além de sigiloso, o juízo arbitral pode tomar como base a eqüidade, caso assim 
convencionem as partes (art. 2º, capuz), ou seja, pode o árbitro decidir fora das 
normas expressas de direito. Podem também as partes “escolher, livremente, 
as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja vio-
lação aos bons costumes e à ordem pública”(art. 2º, I). “Poderão, também, as 
partes, convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais 
de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio”. Tais 
previsões são ora inaceitáveis na atividade jurisdicional do Estado (decisão por 
equidade e escolha das regras aplicáveis à arbitragem), ora apenas aceitas por 
exclusão (demais previsões).
 Outro aspecto importante da nova lei é que os árbitros podem ser esco-
lhidos livremente pelas partes, sendo critério para tal escolha a confi ança que 
estas nele depositem. Pela própria natureza da atividade jurisdicional estatal, a 
escolha do juiz pelas partes é nela impensável. 
 A principal característica da nova lei é a importância que ela confere à 
vontade das partes. A vontade destas é soberana, desde a decisão de submeter 
o litígio ao juízo arbitral – seja na cláusula arbitral, seja no compromisso arbitral 
- , na eleição do árbitro – escolhido livremente por elas - , e mesmo na determi-
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nação do critério a ser utilizado pelo árbitro na decisão do confl ito. 
 Constitui, pois, a nova lei, um ressurgimento da teoria da autonomia da 
vontade, segundo a qual o elemento volitivo é determinante da formação de 
acordos e da previsão de seus efeitos. A revitalização da arbitragem nessa nova 
lei vem a exemplifi car, ao lado do fortalecimento dos contratos, o ressurgimento 
do império da vontade no âmbito da justiça, refl exo das idéias liberais que emba-
sam a atuação política do Estado. Vem, portanto, a arbitragem, a reconhecer a 
ofi cialização das idéias liberalistas, que aí mostram sua face jurídica. Parece ser 
a arbitragem, nesse contexto, a “privatização da justiça”, o que pode constituir 
uma nova alternativa para desafogar o Judiciário e tornar mais efi caz a atuação 
do Estado.

A sociedade e a arbitragem 

 Para que a arbitragem se torne uma prática comum junto à uma socieda-
de, no entanto, ímpar se faz a sua formação de consciência, a sua educação, e 
educação, como bem observa Antônio Joaquim Severino, “é um processo social 
de alcance global, isto é, um processo social de alcance global, isto é, interpreta 
todos os espaços do social, também é a ideologia, cuja impregnação atinge todo 
o tecido das relações sociais. Assim, um desnivelamento, mediante a análise 
pela crítica fi losófi ca, da “repressão” ideológica da educação, é uma etapa previa 
a ser cumprida, num primeiro momento epistemológico, pela fi losofi a da educa-
ção.
 Com isto queremos dizer que a criação de uma nova mentalidade com-
preende não apenas a ação política de educar, mas também equivale a fomentar 
uma nova ideologia social, a idéia de participação individual no processo de de-
senvolvimento geral, a fi xação da noção de que o Estado não é fi gura necessária 
para a resolução de todas as espécies de confl itos, mas apenas para aquelas 
em que as questões envolvidas sejam realmente de ordem pública. Assim, cada 
qual, desobrigando o Estado dessa intervenção em suas vidas privadas para a 
resolução de demandas que impliquem em direitos patrimoniais e disponíveis, 
contribui também para a desobstrução do próprio Poder Judiciário. 
 O mediador deve entender entre intervir no confl ito e nos sentimentos das 
partes. O mediador deve ajudar as partes, fazer com que olhem a si mesmas e 
não ao confl ito, como se ele fosse alguma coisa absolutamente exterior a elas 
mesmas.
 O fato é que P. Paclot coloca a arbitragem – na qual as partes aceitaram 
antecipadamente a solução que será tomada – de um lado, e de outro a media-
ção e a conciliação, “na quais elas aquiesceram em uma proposta de solução 
que lhes será feita e que, na maior parte dos casos, elas próprias contribuíram 
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para elaborar”. Sua proposta pretende abarcar a conciliação e a mediação que 
são para ele de natureza semelhante: “É por isto – diz – que no curso desta pa-
lestra empregarei indiferentemente um ou outro”.
 Resta para ele, notar que há “duas grandes categorias de conciliação e 
mediações: as primeiras, de natureza judicial, as outras, extrajudicial”. 
 P. Paclot verifi ca que sobre essa mediação “nem o legislador nem as insti-
tuições se inclinaram”. O que permite “por conseqüência, toda a audácia e todas 
as inovações”. Assim libertado, pode entregar-se com o coração feliz à concilia-
ção-mediação extrajudicial.  
 Da mesma forma, é necessário dizer que cada mediação é única: de acor-
do com as pessoas, os grupos, as circunstâncias, a catálise que é a mediação 
será específi ca. Assim como o mediador tem sua personalidade, sua maneira de 
fazer, ele deve também “inventar sua prática e, no limite, sua teoria.” Poder-se-ia 
falar de mediadores como se exprime Saint-John Perse ao fi nal de seu Anabase: 
“Todos os tipos de homens em suas vias e maneiras”.
 Isto seria matar a criatividade, primeira e indispensável qualidade do me-
diador cidadão, impor a ele uma canga: dependente, ele falará pouco ou muito 
em nome de seu poder e será visto como mais ou menos representativo desse 
poder. A mediação terá então seu horizonte coberto, entravado; mediador e “me-
diando” não estariam no espaço livre que é absolutamente necessário a toda 
mediação cidadã.
 A mediação não é subproduto da justiça, ainda menos, uma justiça de se-
gunda classe. Ela não é um serviço público, mas um serviço universal; a fórmula 
associativa preserva esse caráter universal.  

Conjuntura da Lei Federal nº 9.307/96

 A supremacia do pensamento neo-liberal imperante nas relações sociais, 
redireciona o cenário jurídico para uma releitura da autonomia da vontade, se-
gundo a qual o elemento volitivo é substrato para a consecução de acordos 
como possíveis soluções para confl itos surgidos de diferentes pretensões.
 A autonomia da vontade e a satisfação efetiva do direito pleiteado são 
mais que Princípios Gerais de Direito, são verdadeiros elementos constitutivos 
da cidadania. A liberdade para contratar e a efetiva composição da lide extrapo-
lam a esfera pessoal e tornam-se, neste início de século, pilares da Democracia 
brasileira. Não sendo atendida com presteza em suas necessidades, a popu-
lação desacredita na Justiça, e passa-se a viver um ambiente de insegurança 
jurídica bastante nocivo à vida social.
 Já pela ótica do empresariado, a morosidade da tutela jurisdicional, prin-
cipalmente dos processos concernentes a confl itos sobre bens econômicos, re-
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sulta em prejuízos, posto que gera gastos improdutivos, desestimula possíveis 
investimentos de capitais, produzindo, enfi m, perdas econômicas relevantes.
 Ademais, os litígios que tramitam nos tribunais em muito extrapolam as 
questões meramente jurídicas e invadem outros ramos do conhecimento, que o 
magistrado sequer domina. Logo fi cam as partes e o togado reféns dos peritos e 
seus laudos.
 O fi lósofo e jurista Miguel Reale Jr. afi rma que a crescente necessidade 
de conhecimento técnico, exigindo atualmente perícias altamente especializa-
das torna cada vez mais inseguros os julgamentos proferidos por juizes togados, 
por mais que estes, com a maior responsabilidade ética e cultural, procurem se 
inteirar dos valores técnicos em jogo.
 O avanço tecnológico elevou o grau de complexidade dos contratos. Si-
gilo, confi abilidade e segurança nas decisões dos litígios são variáveis cruciais 
para os grandes contrato.
 Há autores que advogam a tese que o instituto do “segredo de justiça” 
seria capaz de reproduzir a mesma efetividade do sigilo que existe na arbitra-
gem. Contudo, o juízo arbitral garantia total sigilo, ou seja, somente e apenas as 
partes envolvidas possuem acesso aos outros. Segundo, o sigilo é inerente ao 
processo arbitral enquanto no judiciário é um pedido que pode ou não ser deferi-
do. Terceiro, a instauração do litígio também é sigilosa, isto é, ninguém além das 
partes e dos árbitros saberão que há um confl ito entre aquelas partes, o que não 
ocorre no judiciário.
 Da mesma forma, a arbitragem também propiciaria a conciliação, pois a 
confi dencialidade do procedimento cria uma atmosfera capaz de gerar uma am-
biência de colaboração entre as partes, dentro da qual elas podem auto compor 
o confl ito através da conciliação ou mediação, encerrando, assim, elas mesmas, 
o problema.
 Outra vantagem primordial na arbitragem é a livre escolha dos árbitros. 
As partes poderão contratar especialistas na matéria controversa, ou seja, os ár-
bitros podem ser técnicos na matéria controversa, diferentemente do que ocorre 
no Judiciário.
 Ademais, há a garantia de tratamento equânime. Esta vantagem fi ca evi-
dente nos casos de arbitragens internacionais, envolvendo partes de países di-
ferentes. A garantia de tratamento igualitário entre as partes, sustentada pela 
arbitragem, afasta a natural incerteza quanto à isenção dos tribunais locais em 
litígios entre nacionais e estrangeiros domiciliados no exterior.
 Outra vantagem inédita é a possibilidade de decisão por direito ou por 
eqüidade, a critério das partes. Os árbitros desenvolvem o mesmo raciocínio 
lógico dos juizes, porém, se o compromisso o autoriza, eles poderão não fi car 
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adstritos à aplicação do direito positivo e poderão decidir por eqüidade. Além do 
mais, os litigantes poderão ainda escolher livremente as regras de direito que 
serão aplicadas na arbitragem, respeitando-se sempre os bons costumes e a or-
dem pública. Logo, o diploma permite que as partes convencionem que a arbitra-
gem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e 
nas regras internacionais de comércio. Destaca-se, portanto, a possibilidade de 
que os julgamentos se procedam alicerçados sobre as regras da lex mercatoria, 
o que enfatiza o princípio da autonomia privada.
 Destaque da Lei nº 9.307/96 é o artigo 3º: “as partes interessadas po-
dem submeter a solução dos seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção 
de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso 
arbitral”. Constata-se que a Lei não faz mais distinção entre cláusula arbitral e 
compromisso, e tanto a primeira quanto a segunda são sufi cientes para consti-
tuir validamente o juízo arbitral. Não há mais, portanto, a imprescindibilidade do 
compromisso arbitral.
 Na letra da Lei nº 9.307/96, o que se extrai da arbitragem não seria um 
simples laudo, mas verdadeira sentença, portanto, equivale a dizer, que não se 
exige mais a homologação do Judiciário como condição para a execução da de-
cisão judicial, haja vista que a Lei equiparou as sentenças arbitrais às judiciárias. 
Não mais haveria o reexame pelo Judiciário e a possibilidade de se desfazer 
todo o feito. Todavia, reserva-se debater este tema em capítulo próprio.
 Segundo os teóricos, a nova lei de arbitragem inauguraria uma forma efi -
caz e ágil para resolver controvérsias que envolvam direitos patrimoniais dispo-
níveis no Brasil. Todavia, alguns aspectos deste novo instituto ainda suscitam 
controvérsias. O estudo da Lei é importante na medida em que possibilita a cor-
reção de eventuais falhas e lacunas em seu texto, permitindo o aperfeiçoamento 
desse instituto de tanta tradição internacional e de tão escasso aproveitamento 
nacional. 

CONCLUSÃO

 A  lei, cujo uso tem sido intenso, como se pôde observar, nas cortes arbi-
trais goianas, tem transformado o instituto ora analisado em verdadeira alternati-
va à jurisdição tradicional, de forma a proporcionar aos cidadãos a rápida, efi caz 
e pouco onerosa solução dos confl itos de interesses, agora realizada pelos pró-
prios cidadãos, com atuação instrumental e adjetiva do Estado.
 A lei 9.307/96, referente à arbitragem, não atingiu o seu fi m, não con-
seguiu preencher o objetivo almejado pelo legislador. Seja pela falta da ampla 
divulgação do procedimento arbitral, seja pela falta do costume formado de sub-
meter confl itos a arbitragem, esta, é quase inútil no país, uma vez que proporcio-
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nalmente ao judiciário, é uma parcela ínfi ma que usa este mecanismo.
 Existem ainda, além da questão cultural, muitas questões que devem ser 
ajustadas no sistema arbitral, para trazer maior segurança ao mecanismo, a fi m 
de trazer uma quantidade maior de confl itos para serem resolvidos pela arbitra-
gem, e assim, efetivamente desafogar um pouco o judiciário.
 Não tendo pretendido esgotar o tema almejando somente dar uma breve 
e singela visão do instituto da Arbitragem no Brasil que caminha para um maior 
desenvolvimento, tornando-se um grande avanço para o ordenamento jurídico 
brasileiro valer-se de mais esse instrumento potencializando sua capacidade, 
por métodos alternativos de resolução de confl itos independente da intervenção 
estatal a observar os países desenvolvidos e os efeitos da globalização, em que 
se caracteriza a velocidade de informações novas tecnologias para resolução 
de confl itos que não podem eternizar-se sobrecarregando o Poder Judiciário, 
mas que sejam resolvidos não apenas rapidamente, mas que necessariamente 
sejam efi cientes e justos.
 Perante um confl ito de interesses, uma pretensão de uma parte, resistida 
pela outra, observa-se o exercício da função jurisdicional. Uma vez que as partes 
não podem solucionar o confl ito por si próprias, ou seja, não podem fazer justiça 
com as próprias mãos, cabe aos juízes dar andamento à jurisdição. Todavia, o 
Direito não é um sistema estático e evolui mediante os movimentos da socie-
dade. Neste sentido, inaugurou-se no ordenamento jurídico brasileiro a Lei de 
Arbitragem.
 No âmbito processual, mutatis mutandis, o princípio é o mesmo. O Estado 
assumiu a jurisdição a fi m de tornar igualitária a distribuição da justiça. Assim 
como hoje, na época em que o direito era privado, exclusivamente, nem todos 
a ele tinham acesso. Não tanto por razões econômicas, mas porque o direito 
era formular e, portanto, extremamente difícil de se fazer exercido com justiça. 
Uma vez que o Estado, cujo fi m maior é proporcionar às pessoas a paz social, 
assumiu a função de aplicar o direito ao caso concreto, buscou ele oportunizar 
às pessoas a obtenção da justiça, efetivamente.
 Entretanto, a realidade econômica típica do capitalismo é capaz de fazer 
com que mesmo a distribuição da Justiça pelo Estado seja movida por fatores 
econômicos. As concepções econômicas prevalecem, inevitavelmente, no capi-
talismo, sobre as fi losófi cas ou jurídicas. Assim sendo, o acesso à Justiça tornou-
-se novamente difícil, agora em razão de obstáculos econômicos. A Jurisdição 
estatal tornou-se cara e lenta, perdendo a função que pretendia ter, a princípio. 
Daí por que novamente surge a solução privada de confl itos, agora como alter-
nativa àquela jurisdição estatal.
 A arbitragem trouxe à solução de confl itos a possibilidade de que se reali-
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ze de forma sigilosa, rápida, efi caz, defi nitiva. Permite às partes convencionarem 
se pretendem ou não submeter seu confl ito à análise de um terceiro, escolhido 
livremente por elas próprias. Aqueles mesmos princípios que regem a autonomia 
da vontade no âmbito contratual aplicam-se, mutatis mutandis, ao processo.
 Com efeito, tanto a criação da lei como a sua aplicação devem visar ao 
Bem Comum. Se assim não for, a lei não estará cumprindo a sua fi nalidade. Ela-
borar a lei para benefício de minoria é uma aberração. Aplicar e interpretar a lei 
sem visar ao Bem Comum é outra aberração. Aos profi ssionais do Direito cabe 
o estudo dedicado da Hermenêutica Jurídica, pois, mais importante que aplicar 
a lei ao caso concreto, é saber porquê se aplica a lei e, fazer com que, desta 
aplicação/interpretação, seja realizada a Justiça.
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RESUMO: O objetivo deste estudo é discutir o poder de controle do Estado e se 
o mesmo tem infl uenciado o sistema educacional e interferido no ato cognitivo 
do educando e do educador. Refl ete-se sobre o percurso dos mecanismos de 
controle, que passam pela punição como teatro do corpo caído, seguido da força 
controladora do Estado para manutenção da normalidade da educação como 
instituição disciplinadora. A pesquisa bibliográfi ca tem como referencial teórico 
Michel Foucault (1970, 1987, 1979,1999) e Bernardin (2002). Os resultados des-
ta pesquisa visam revelar as tentativas de controle do Estado na instituição es-
colar e entender a visão foucaultiana do controle como regra disciplinadora.

PALAVRAS-CHAVE: educação, controle, punição

ABSTRACT: The aim of this study is to discuss the  state control of power and 
whether it has infl uenced the educational system and interfered with the cognitive 
act of the student and educator. It refl ects about the route of the control mecha-
nisms that go through punishment as theater of the fallen body, followed by the 
state controlling force for the maintenance of normal education as a disciplinary 
institution. The bibliographic research is theoretical Michel Foucault (1970, 1987, 
1979.1999 ) and Bernardin (2002 ). The results of this research aim to reveal the 
state attempts to control in schools and understand Foucault’s view of control as 
a disciplinary rule.

KEYWORDS: education, control, punishment

INTRODUÇÃO 

 O presente artigo tem como objetivo trazer uma discussão teórica sobre a 
existência do controle estatal no sistema educacional e a respectiva contribuição 
para as investigações do assunto posto em evidência a partir da análise dos me-
canismos formais utilizados pelo Estado e de que forma os mesmo contribuem 
para a formação cognitiva libertadora ou repressora de educandos e educado-
res. 
Para avançarmos na discussão do assunto posto em evidência, foi necessário 
alguns recortes. No primeiro momento utilizou-se do teórico Michel Foucault e 
sua obra Vigiar e Punir para apresentar as diferentes maneiras de suplício e 
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2 Professor da Universidade de Rio Verde – UniRV.  Mestre em Psicologia – PUC - GO.
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punição aplicadas aos corpos como mecanismos pedagógicos, disciplinadores 
e controladores.  
 No segundo momento, ainda utilizando de recorte histórico para demons-
trar a superação dessas práticas cruéis de dominação sobre os corpos, para uti-
lizar-se de outras mais sutis, a chamada revolução pedagógica apresentada por 
Bernardin com o mesmo foco e instrumentos, apenas cenário diferente, criam-se 
os programas escolares envolvendo todo o sistema educacional.
 A pesquisa é de cunho qualitativo, baseada em uma revisão bibliográfi ca 
e levantamentos de textos teóricos que tratam a questão no pensamento de Mi-
chel Foucault e Bernadin.

O CONTROLE A PARTIR DO SUPLÍCIO DO CORPO CAÍDO 

 Michel Foucault a partir de sua obra Vigiar e Punir, originalmente publica-
da em 1975, narra de forma inovadora uma teoria da lei do crime que surgiu a 
partir do século XVII, relata que a punição passa a ser menos diretamente física, 
do corpo caído, alvo principal da repressão penal, para a prisão do corpo. Nessa 
época nota-se que a punição estava diretamente ligada às questões religiosas, 
enquanto tentativa de controle de poder do rei e do clero.

Damiens fora condenada, a 2 de março de 1757, a pedir perdão pu-
blicamente diante da porta principal da Igreja de Paris onde devia ser 
levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola (FOUCAULT, 
1987, p.9).

 Pedir perdão para que todos ouvissem, ao lado dos poderosos do clero, 
revela o controle do rei e da igreja sobre os homens que de si eram levados as 
maldições da alma se proferissem, em discurso oral, as palavras de misericór-
dia.

Escapou dos lábios, apenas as dores excessivas faziam-no dar gritos 
horríveis e muitas vezes repetia Meu Deus, tende piedade de mim, 
Jesus, socorrei-me [...] Saint Paul que, a despeito de sua idade avan-
çada, não perdia nenhum momento para consolar o paciente. (FOU-
CAULT, 1999, p. 9)

 Esse efeito sugere o monitoramento do discurso oral, em que para com-
pletar o rito da punição era preciso o gritar em alto e em bom tom que só seria 
salvo caso pedisse perdão e misericórdia divina. Essa punição servia de exem-
plo para que os outros não cometessem os mesmos erros. O castigo como es-
petáculo revelava que o confessar era uma forma de poder de intimidação do 
Estado e da igreja.
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O senhor Le Breton, escrivão, aproximou-se diversas vezes do pacien-
te para lhe perguntar se tinha algo a dizer. [...] perdão meu Deus! Per-
dão Senhor! [...] O senhor Le Breton aproximou-se outra vez dele e 
pergunta-lhe se não queria dizer nada. (FOUCAULT ,1987, p. 9).

  A palavra contra si próprio e a favor de um deus criado pelo homem (Es-
tado/Igreja) revelam atrocidades cometidas em nome do poder, em nome do 
controle do pensamento do outro. Era preciso, no momento da punição, vigiar 
as palavras proferidas pelo executado. Um dos modos de revelar que o Estado 
e a igreja tinham chegado na simbologia do beijo, representando o momento de 
benção e salvação, quando:

[...] “Beijem-me reverendo”. O senhor cura de Saint-Paul não teve cora-
gem, mas o de Marselly passou por baixo da corda do braço esquerdo 
e beijou-me na testa, [...] e Damiens dizia-lhes que não blasfemassem, 
que cumpris sem seu ofício, pois não lhes queria mal por isso, rogava-
-lhes que orassem a Deus por ele e recomendar a cura de Saint-Paul 
que rezasse por ele na primeira missa. (FOUCAULT, p. 9).

 A simbologia do beijo, como sopro vital do criador no século XVII, tinha a 
representação do beijo na testa (Osculum), beijo na boca (Basium) e com cari-
nho (Salvium). O fechamento do rito de passagem do beijo na testa mostra que o 
Estado cumpre com sua intenção, o dever cumprido de um corpo esquartejado, 
caído como espetáculo do terror.
 Com o passar do tempo e de muita punição dessa espécie, alguns ho-
mens se destacaram na história e refutaram corajosamente as punições e o 
controle da tirania do Estado de da igreja. Destacam-se: Thomas More (1478); 
Lutero (1483); Giordano Bruno (1548), advogado, monge, fi lósofo, que começa-
ram a contestar as ideias de controle, punição e monitoramento de um espetá-
culo punitivo.
 Foucault (1987, p.12) explica que “o cerimonial de pena vai sendo extinto 
e passa a ser apenas um novo ato de procedimento ou de administração”. Com 
isso, a confi ssão pública dos crimes são abolidos na França pela primeira vez 
em 1791.
T odo percurso de mudança foi à custa de muito sangue derramado, Gior-
dano Bruno teve a boca costurada, Thomas More preso e decapitado e Lutero 
promoveu a reforma católica, intitulada de contrarreforma ou reforma protestan-
te, e provavelmente, muitos outros que não se fazem materializados nos livros.
 O fazer justiça toma outra forma, não mais assume publicamente a parte 
de violência que está ligada a seu exercício. A vergonha do Estado em punir é 
tida como falência das experiências de fazer com que o punido pedisse perdão 
em público. 
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[...] desapareceu e corpo suplicado, esquartejado, amputado, marcado 
simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo morto, dado como 
espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da repressão 
penal (FOUCAULT 1987, p. 12).

 A mudança da pena, do castigo se dá pelo fato de haver mudanças do 
pensamento por encontro de sujeitos que não tiveram medo de morrer pelo fato 
de ir contra as ideias arbitrárias e desumanas de um rei e do clero, em que vigiar 
e punir o corpo caído era uma ferramenta de controle.
 Bakhtin (2006) defende que o sujeito se revela no discurso, e era, exa-
tamente, o discurso oral, o símbolo de controle. Com o passar do tempo esse 
controle do vigiar e punir pelo Estado e igreja vai se enfraquecendo. O Abandono 
da perspectiva teocêntrica medieval aponta um quadro diferente nas punições 
e muitos fi lósofos se destacaram por defenderem que Deus não podia ter um 
poder social.
 O renascimento, o classicismo foram épocas em que muitos defendiam 
que Deus não era fundamento da realidade. Na Idade Média o homem passa a 
ser mais confi ante em si mesmo. Prova disso que Descartes não usa Deus como 
o centro da sua fi losofi a sobre seu pensamento. O homem do Renascimento 
acreditava na sua própria força, houve uma construção de um mundo a sua ima-
gem e semelhança. 
 Mesmo com a mudança de pensamento ainda se punia: 

[...] O rei quereria mostrar com isso que a “força soberana” de que se 
origina o direito de punir não pode em caso algum pertencer a multi-
dão.” Diante da justiça do soberano, todas as vozes devem-se calar. 
(FOUCAULT, 1987, p. 33).

 Os corpos esquartejados em praça pública não conseguiram silenciar por 
muito tempo os que acreditavam que a palavra de liberdade era a força que 
muitos buscavam. Assim, a fi losofi a, revestida em conhecimento, era a gran-
de responsável pelo descortinar do Estado, da Igreja, e o grande vilão dessas 
descobertas era e é o discurso, ancorado no pensamento racional e fi losófi co, 
através da linguagem, que marca o desejo de compreender o mundo.

TENTATIVAS DE EDUCAÇÃO DE CONTROLE 

 A sociedade se transforma e o discurso comunista de igualdade e justiça 
social entre os homens que envolvem a Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Conselho da Europa, Comissão 
de Bruxelas e a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico 
(OCDE) dita uma ética voltada para a criação dessa nova sociedade, da qual 
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apenas a aparência e os modos de ação são modifi cados.

A partir de uma mudança de valores, de uma modifi cação das atitudes 
e dos comportamentos, bem como de uma manipulação da cultura, 
pretende-se levar a cabo a revolução psicológica e, ulteriormente, a 
revolução social. (BERNARDIN, 2012, p.9)

 Toda essa mudança, apontada por Bernadin (2012), tem início no mo-
mento em que a igreja impõe a doutrina católica a fogo e ferro para uma grande 
parte do mundo. Mais tarde, com o mesmo foco e instrumentos, apenas cenário 
diferente, criam-se os programas escolares envolvendo todo o sistema educa-
cional.
 Surge, então, segundo Bernadin (2012), a psicopedagogia, que é estudo 
dos psicopedagogos nos processos de aprendizagem de crianças, adolescentes 
e adultos. Esse profi ssional identifi ca as difi culdades e os transtornos que inter-
ferem na assimilação do conteúdo, fazendo uso de conhecimento da psicologia 
e da antropologia para analisar o comportamento do aluno. O objetivo dessa 
mudança tem como pivôs a presença de soviéticos, criptocomunistas norte ame-
ricanos, e europeus na tentativa de criar uma educação focada na “não formação 
intelectual”, ou seja, em um ensino não cognitivo.
 Neste quadro de tentativa de controle da educação não só os alunos são 
os participantes destas técnicas psicopedagógicas, mas também os professores, 
coordenadores, administradores, etc., todos como vítimas têm seus comporta-
mentos modifi cados através de técnicas de manipulação e de lavagem cerebral. 
(BERNADIN, 2012, p. 11) 
 O ensino formal e intelectual são negligenciados em proveito de um en-
sino não cognitivo e multidimensional, em uma educação ética, cívica e social, 
tudo isso é apresentado de forma sutil e velada, por meio de manobras, para que 
não se crie resistências dos professores e todos os envolvidos com a educação. 

Desse modo aplicam-se técnicas de administração e de gestão de re-
cursos humanos. Consegue-se com isso envolver, engajar psicologi-
camente os professores, portanto, reduzir a sua oposição. Os projetos 
escolares são a aplicação direta dessa fi losofi a manipulatória. (BER-
NARDIN, 2012, p. 12 )

 Nota-se que agora a tentativa de controle está na forma com que os docu-
mentos e materiais são elaborados. Carvalho (2012, p. 40) explica que o material 
didático escolhido e oferecido para as escolas estaduais e municipais passam 
por um processo de organização, circulação, distribuição, e muito depois, passa 
pelo processo de “avaliação”. O livro didático passa a ser avaliado quando há a 
necessidade de levar em consideração com o livro didático fazia referência a in-
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teração entre o aluno e o mundo social pelo Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD).
  O marco signifi cativo na história sobre o livro didático foi o “decreto de lei 
nº 91.542, de 1985 que estabeleceu e fi xou partes das características atuais do 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD): adoção de livros pelo conjunto de 
professores”. (BATISTA, 2003, p. 26)
 Percebe-se que o ensino continuava a ser moldado, todavia, a partir desta 
data em grau de escala. A obediência a adoção de algo pronto, segundo o Es-
tado facilitaria a prática docente e com gratuidade diminuiria as despesas dos 
alunos.
 Com o Decreto dessa Lei o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
e os livros didáticos (LD) da 8ª série do Ensino fundamental foram analisados. 
Essa iniciativa, segundo Batista (2003, p. 40) parte do Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) que, inicialmente, o controle era de distribuição, não havia uma 
discussão sistemática sobre a qualidade e a correção dos livros didáticos que 
chegavam nas mãos dos alunos e professores das escolas públicas de Ensino 
Fundamental.

Em 1990, o MEC começou um trabalho sobre a qualidade dos livros di-
dáticos. Em 1993, o plano federal, para todos assume, como diretrizes, 
o aprimoramento das distribuições e das características físicas do LD. 
(CARVALHO, 2012, p. 41)

 Apesar da tentativa de fi scalizar vigiar e normatizar os conteúdos arbitra-
riamente oferecidos aos educandos, ainda o material didático não era referência 
cognitiva para o público. Os erros conceituais, preconceitos de origem de raça, 
sexo, cor, idade, entre outros eram constantemente encontrados nos livros didá-
ticos separando os sujeitos.
 A relação sociointerativa explica que há um controle por trás dos discur-
sos, que tratam de determinar as condições de seu funcionamento, de impor aos 
indivíduos que os pronunciam certo número de regras e assim de não permitir 
que todos tenham acesso a eles.
 Pensou-se que os erros, conceituais e de discriminação teria sido lido 
com mais acuidade. Com isso houve, segundo Batista (2003, p. 41), a classifi ca-
ção dos livros em excluídos, não recomendados com ressalvas.

O processo de inscrição dos LDs foi modifi cado, passando a ser rea-
lizado com base em edital publicado no Diário Ofi cial da União e em 
jornais de grande circulação no país. [...] O Serviço Nacional da Indús-
tria (SENAI), em 1997, e o Instituto Nacional de Tecnologia (INT/IPT), 
a partir de 1998, foram contratados para o controle da qualidade dos 
livros. Secretarias estaduais de educação ao lado das secretarias mu-
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nicipais de educação das capitais foram envolvidas no monitoramento 
e na distribuição dos livros nas escolas. [...]. Com isso há uma melhoria 
signifi cativa na qualidade do livro didático distribuído no Brasil. (CAR-
VALHO, 2012, p. 42).

 A política pública imposta da maior transparência, com ampla participa-
ção de todos têm se mostrado infértil no momento que se avalia quais os livros 
didáticos, escolhidos pelos docentes, Euforicamente, julga-se que a escolha do 
professor será dos livros didáticos recomendados, entretanto, Batista (2003, p. 
50) explica que no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/1997), cerca de 
72% das escolhas dos docentes recaíram sobre os livros não recomendados e 
apenas cerca de 28% sobre os recomendados.
 A partir dessa porcentagem, indaga-se que em detrimento de um senti-
mento eufórico (uma vez que o livro passou pelo crivo dos doutos conhecedores 
do assunto) fi ca o sentimento disfórico, marcados em um processo de negação, 
afastamento e medo, bem como de frustrações e tensões escondidas ou aparen-
tes, ou seja, os professores fi cam sem saber o que é melhor para se trabalhar.
Esse sentimento coercitivo limita os poderes dos docentes, há um silenciamento 
que leva a boa parte da prática docente a um caminho unilateral de dúvidas, an-
gústias e desânimo que acaba corrompendo a prática com excelência.

A primeira vista as “doutrinas” (religiosas, políticas, fi losófi cas) cons-
tituem o universo de uma “sociedade de discurso”: nesta, o indivíduo 
que falavam mesmo se não fosse fi xado, tendiam a ser limitado e só 
entre eles o discurso podia circular e ser transmitido [...] Enfi m, em 
escala muito mais ampla, é preciso reconhecer grandes planos no que 
poderíamos denominar a apropriação social dos discursos. Salve-se 
que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças as quais 
todo indivíduo, em uma sociedade como o nome norma, pode ter aces-
so a qualquer tipo de discurso (FOUCAULT, 2009, p. 43).

 Em vários passagens de sua obra Michel Foucault discute sobre o con-
trole, mas não escreve a título de denúncia essa distribuição do poder, ou seja, 
as linhas que estão marcadas pelas distâncias, pelas oposições e lutas sociais. 
Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modifi car a 
apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consi-
go.
 As discussões sobre a tentativa de limitação de ações se enquadram na 
apropriação social dos discursos visto, por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB), as quais apresentam propostas de um ensino geral, sem atentar a hete-
rogeneidade vista em sala de aula.
 A tentativa de moldar o conhecimento na educação de norte a sul do país 
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reforça o discurso previsto na Constituição Federal, contudo, é fato conjuntivo 
porque reforça o que está previsto em lei, de que o cidadão tem direito a educa-
ção, entretanto o que os estudiosos discutem é de que forma esse direito está 
sendo cumprido.
Levanta-se, portanto, indagações acerca de quem está por trás do controle dos 
discursos, quem e quais são os mentores intelectuais que ditam o que vai ser 
estudado, o que deverá ser aprendido, como será passado e se será ou não a 
conta gotas. 
 Para os autores o maior interesse está em saber quais as formas de con-
trole exercida pelas instituições sociais. Foucault (1987) analisou o progresso 
disciplinar adotados nessas instituições, como: escolas, presídios, hospitais e 
manicômios, com isso identifi cou como a escola controlava o educando por meio 
de padrões ditos normais de conduta.
  Para ele, no iluminismo, o conceito de homem foi importantíssimo para o 
surgimento e manutenção da idade moderna, submetida à ação externa, mentes 
e corpos humanos poderiam ser moldados por essas instituições.
  O autor explica que havia mecanismos de controle baseados na ameaça 
de punições, intitulado por ele de “tecnologia política”, com poder de controlar 
tempo, espaço e informações de forma hierárquica. Seus estudos sobre a escola 
e ideias pedagógicas da idade moderna mostraram que há uma situação de vigi-
lância e adestramento do corpo e da mente, ou seja, formas de exercer o poder 
e produzir um determinado tipo de controle na sociedade.
 Assim, as escolas eram vistas como instituições de sequestro, onde os 
educandos era retirados de seus espaços sociais e internados por um período 
para “moldar” esta conduta e disciplinar o comportamento. A disciplina, para o 
fi losofo, era um instrumento de dominação e controle dedicado a excluir ou do-
mesticar os comportamentos divergentes.

[...] Marx e Freud talvez não sejam sufi cientes para nos ajudar a co-
nhecer esta coisa tão enigmática, ao mesmo tempo visível e invisível, 
presente e oculta, investida em toda parte, que se chama poder. (FOU-
CAULT, 2008, p. 75)

 O cuidado com as escolhas lexicais de Foucault emergem questionamen-
tos sobre o motivo pelo qual, ainda, as pesquisas no Brasil tendem a discutir, co-
piosamente, os teóricos “quase” negados por Foucault. Os ecos no ar sugerem 
que ambos acolitaram a ideia, propositalmente, do poder por trás das cortinas 
nas mãos de poucos.

Existe atualmente um grande desconhecido que exerce o poder? Onde 
o exerce? Atualmente se sabe, mais ou menos, quem explora, para 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

42

onde vai o lucro, por que mãos ele passa e onde se reinveste, mas o 
poder.... sabe-se muito bem que não são os governantes que os de-
tém. Mas a noção de “classe dirigente” nem é muito clara nem muito 
elaborada. “Dominar, dirigir, governar, grupo no poder, aparelho do Es-
tado, etc. é todo um conjunto de noções que exige análise. Além disso, 
seria necessário saber até onde se exerce o poder, através de que 
revezamento e até que instâncias, frequentemente ínfi mas, de contro-
le, de vigilância, proibições, de coerção. Onde há poder ele se exerce. 
(FOUCAULT, 2008, p. 75)

 Esses dados indicam que o controle do conhecimento está nas mãos da-
queles que detém o poder, ou seja, dos que conhecem o controle, sabem como 
podem chegar ao corpo, não para deixá-lo caído, mas para mantê-lo em uma 
mesma e única posição, a de submissão de forma com que esse sujeito não per-
ceba que está sendo vítima de um sistema que privilegia os que, curiosamente, 
detém o conhecimento e, consequentemente, mantém o controle.  
 Ainda sobre as ideias foucaultianas percebe-se que a vigilância está tam-
bém, na arquitetura produzida para as instituições sociais. O estudioso cria ma-
quetes para demonstrar sua teoria de dominação. Ele explica que há torres de 
vigilâncias (metaforicamente explicando) em que os prisioneiros não sabem se 
estão sendo vigiados ou se eles estão podendo transgredir, ou seja, torna-se 
uma vigilância universal, a qualquer momento o sujeito pode sofrer uma puni-
ção. As torres da prisão são substituídas por câmeras e, consequentemente, por 
satélites, e toda essa vigilância cerceia o comportamento do indivíduo, o qual 
passa a ver como natural os mecanismos de coerção.

O panóptico de Bentham é a fi gura arquitetural dessa composição. O 
princípio é conhecido: na preferia uma construção em anel, no centro 
uma torre, esta é vazada de largas janelas que se abrem sofre a face 
interna do anel, a construção periférica é dividida em celas, cada uma 
atravessando toda a espessura da construção, elas têm duas janelas, 
uma no interior, correspondendo às janelas da torre, outra, que dá para 
o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta en-
tão colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um louco, 
um doente, um condenado, um operário, ou um escolar.  (FOUCAULT, 
1987, pp 165 -166)

 Foucault investiga que antes a masmorra era limitada de luz e espaço 
limitado. As masmorras modernas são grandes espaços e bastante claridade 
como armadilhas, para que se confundam com a liberdade de ir e vir sem o su-
jeito ser visto.
 Quando se discute manipulação e organização do pensamento, o mate-
rial didático (livro) e o espaço físico fazem parte dessa teia, em que o poder do 
Estado, ou de certas pessoas, passam a ser materializadas em uma educação 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

43

do controle.
 Segundo as ideias de Foucault, há uma previsão arbitrária do que será 
ensinado. Escolhem o material, o lugar onde o educando vai se posicionar, sem 
o mapeamento das condições culturais, sociais e cognitivas, 
 As ideias de Foucault sobre a vigilância e controle, também, são defendi-
das por Bernadim:

Uma revolução pedagógica baseada nos resultados da pesquisa psi-
copedagógica está em curso no mundo inteiro. Ela é conduzida por 
especialistas em Ciências da Educação que, formados todos os mes-
mos revolucionários, logo dominaram os departamentos de educação 
internacionais, UNESCO, Conselho da Europa, Comissão de Bruxellas 
e OCDE [...] Na França o Ministério da Educação e os IUFM’S estão 
igualmente submetidos a sua infl uência. Essa revolução pedagógica 
visa impor uma ética voltada para a criação de uma nova sociedade 
e a estabelecer uma sociedade intercultural. A única ética não é outra 
coisa senão uma sofi sticada reapresentação da utopia comunista [...] 
da qual apenas a aparência e os modos de ação foram modifi cados. 
(BERNADIN, 2012, p. 9)

 A palavra revolução apresentada por Bernadin sugere algo disjuntivo por 
não oportunizar o educando interpretar o mundo de forma plural. A singulari-
dade, do sistema educacional ditado pelos “grandes”, vitimiza não apenas os 
professores, alunos e o material didático, mas também os gestores, familiares e, 
consequentemente, o pais, os estados e os municípios.
 Entende-se que a tentativa de robotização em massa corrompe e esmaga 
a cognição de um mundo além daquele que é apresentado, não seria diferente 
porque aqueles que apresentam esse mundo são acometidos de cegueira cog-
nitiva, não por incúria, mas porque negaram-lhes a oportunidade de eclodirem, 
transformando-os em títeres, notados por aqueles que lucram com a miséria 
intelectual de um povo.

Os ensinos formal e intelectual são negligenciados em proveito des-
ses institutos que preparam os professores para a sua nova missão: 
redefi nindo o papel da escola, a prioridade é, já não a formação inte-
lectual, mas o ensino “não cognitivo” e a aprendizagem da vida social. 
Também, aqui o objeto é modifi car os valores e os comportamentos 
dos alunos (e dos professores). Para isso, são utilizadas técnicas e de 
lavagem cerebral. (BERNADIN,2012, p.11)

 Bernadin advoga em favor do professor e de todo sistema educacional. 
Para ele o que é feito está no plano mesquinho e de controle, no qual só ganha 
aquele que detém o controle, ou seja, o poder. Essa luta é injusta porque ao 
compará-la a uma queda de braço o outro nem ao menos sabe que está em um 
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disputa, em síntese, percebe-se que o processo educacional não está para a 
emancipação do sujeito e, sim, para controlá-lo de forma sutil, a fi m de que esse 
sujeito não perceba esse controle.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Conclui-se que a tríade do corpo, prisão e punição sempre foram alvos 
para obtenção do controle. Quando o corpo caído já não era mais sufi ciente para 
o controle do poder, entra em cena a prisão que passa a ser o enclausuramen-
to, em sequência, o poder passa a ser o ataque àquilo que o educando adquire 
durante sua fase de “tentativa” de descobrir o que de fato está por trás dos dis-
cursos primários que lhes são passados, a cognição.
 Em linhas gerais, percebe-se que a refl exão foucaultiana é assustadora 
e reveladora, pois,  aponta, como procurou-se expor a pesquisa, que o saber 
sobre o controle está sendo estudado a mais de meio século e pouco difundido 
no Brasil, e isso reforça a ideia do que foi discutido durante todo o trabalho, que 
o conhecimento está nas mãos de poucos, esse conhecimento pode libertar ou 
enclausurar, tudo dependerá da posição em que esse sujeito detentor do poder 
estará alocado e de como é sua visão do que é justo e direito.
 Embora o clima seja de dependência do agir manipulador do outro, é pos-
sível refutar, em certo momento da vida do educando, esse discurso, acreditan-
do em algo que para muitos é algo piegas e obsoleto, a questão da alteridade. 
 Com isso pode-se afi rmar que enquanto o homem usar sua força e conhe-
cimento para lutar pelo domínio, em nome de um poder corrosivo, com intenção 
de vigiar e punir o outro, continuará sendo o responsável pela devastação e ex-
tinção de sua própria espécie.
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ENSINA-SE VALORES?
FILOSOFIA E ÉTICA NA CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO PELA PAZ
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Resumo: O presente texto tem como objetivo fazer apontamentos sobre a im-
portância do estudo de fi losofi a para as questões educacionais discutidas na 
contemporaneidade. Buscando uma maior fundamentação da ética na educação 
para a construção da cidadania, tendo o pensamento fi losófi co como um dos 
pilares para a prática da paz na organização social. O objetivo é refl etir sobre 
as abordagens teóricas e metodológicas utilizadas nessas discussões, identifi -
cando as contribuições das diversas teorias fi losófi cas bem como uma alusão 
ao teor fi losófi co da ética no espaço social e educacional. Relata teorias éticas 
e nomes do universo que ajudam a desvendar a parceria ética, educação, paz 
e sua aplicação no mundo social.  Muitos são os desafi os, principalmente nos 
meios escolares, nos quais se encontram grupos heterônomos, com uma gama 
diversifi cada de valores e princípios. Aos educadores resta a compreensão de 
que é urgente o retorno de um projeto educacional, que torne o sujeito respon-
sável pela construção da paz, já que, nos tempos atuais, convivemos com e 
assistimos aos mais variados tipos de violência. A paz torna-se imprescindível à 
nova sociedade, que surge e a linguagem fi losófi ca pode  viabilizar à educação  
a necessidade de desenvolver mudanças nos modos de se pensar e gerir a for-
mação do ser humano.  

Palavras-chave: Filosofi a.   Ética.   Educação.  Paz.

Abstract: This paper aims to make notes on the importance of the study of phi-
losophy to educational issues discussed nowadays. Seeking greater reasons of 
ethics education for better citizenship , and philosophical thought as one of the 
pillars for the practice of peace in social organization . The aim is to refl ect on the 
theoretical and methodological approaches used in these discussions , identi-
fying the contributions of the various philosophical theories as well as an allusion 
to the philosophical content of ethics in social and educational space. Reports 
ethical theories and names of the universe that help unravel the ethical partner-
ship , education , peace and its application in the social world . There are many 
challenges , especially in school environments in which they are heteronomous 
groups with a diverse range of values and principles . Educators remains the 
understanding that it is urgent return of an educational project , which renders 
the subject responsible for the construction of peace , as in modern times we live 
with and witnessing to all kinds of violence . Peace becomes essential to the new 
company that emerges and philosophical language education can facilitate the 
need to develop changes in ways of thinking and managing the training of human 
beings.
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INTRODUÇÃO

 O imenso avanço tecnológico e científi co trouxe, sem dúvida, muitos as-
pectos positivos para a humanidade com o desenvolvimento nas áreas da co-
municação, saúde e transportes. Trouxe, ao mesmo tempo, problemas extrema-
mente graves: o próprio ser humano parece ter perdido o sentido profundo da 
vida e do desenvolvimento, até o ponto de pôr em risco a própria sobrevivência 
da vida humana, ou ameaçar a possibilidade de vida para as gerações futuras. 
 O século XX e também a primeira década do século XXI, apesar de ser 
um período brilhante e criativo da história da humanidade, é permeado de situ-
ações das quais não devemos nos orgulhar: momentos trágicos e cruéis. Assis-
te-se hoje à substituição do paradigma social por outro que decorre de um pro-
cesso de “dessocialização” acompanhado por uma “penetração generalizada de 
uma violência de mil formas e faces” (TESCAROLO, 2012, p.34). Marcados por 
guerras, genocídios, fanatismo terrorista, fome, doenças e desastres ambientais  

que rejeita todas as normas e os valores sociais  e a “escalada das 
reivindicações culturais, tanto sob a forma neocomunitária como sob 
a forma de apelo a um sujeito pessoal e à reivindicação de direitos 
culturais” . E, no esforço de criação de “instituições e regras de direito 
que sustentarão a liberdade e a criatividade das pessoas, estão em 
jogo a família e a escola” e, em seu centro, os modelos educacionais 
(TESCAROLO, 2012, p.34). 

  Época duríssima, de contradições e paradoxos, ambiguidades e angús-
tias. Podemos questionarmos  se o uso de nossa capacidade tecnológica não 
está contribuindo para a  humanização das coisas, enquanto, por um lado, nosso 
tempo parece valorizar a pessoa, por outro, a reduz a mercadoria descartável, 
a aquisição de bens materiais e o lucro parecem tornar-se mais importantes do 
que dignidade e solidariedade,” estabelecendo um novo contrato de solidarie-
dade com a terra, com a vida e com o outro, superando o relativismo moral e a 
privatização de valores ofertados ao deus-mercado” (TESCAROLO, 2012, p.36).
 É desafi ador o momento atual, questiona-se como ensinar virtudes neste 
cenário confl ituoso em que vivemos.  

Mas será a virtude ensinável? A virtude pode ser ensinada, sim, mas 
menos pelos discursos e textos do que pelo exemplo, que se funda na 
ética e se nutre da sabedoria dedicada à construção da reciprocidade 
e do respeito à alteridade e à diversidade. A ética deve se constituir, 
pois, na sustentação da ação humana, integrada pela vontade e pelo 
livre-arbítrio, assumindo sentido mais radical como responsabilidade 
pelas consequências das iniciativas humanas e servindo de referência 
para o diálogo de cada pessoa com a própria consciência e com as 
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consciências dos outros, despertando-os de uma eventual indiferença 
em relação à agressão à vida e à dignidade da pessoa. (TESCAROLO, 
2012, p. 33)

  A situação que vivemos provoca uma gama de reações, todas interliga-
das: sentimentos de insegurança, autoconfi namento, insensibilidade, apatia, 
alienação. Sabemos e sentimos que a violência amedronta. Uma das formas 
de defesa contra ela é, com a construção, por parte do indivíduo, de uma ilusão 
da não-existência da violência, criando, assim, uma defesa psicológica que lhe 
permite um espaço de tranquilidade. “A paz é um processo progressivo, ainda 
que inatingível em sua plenitude. A paz não é, por conseguinte, um conceito es-
tático.” (CESCON e NORADI, 2011, p. 6) 
 Somos movidos, ao mesmo tempo, pelo desejo de mudança, de aventura 
e crescimento, de sensibilidade e empatia, de auto-afi rmação e autopreserva-
ção, autotransformação e transformação desta realidade com um desejo cons-
ciente de luta pela mudança do mundo particular (meu mundo), transformando-o 
em nosso mundo, ou seja, um movimento subjetivo e dialético de vir-a-ser que 
nos desafi a constantemente.  “Assim, a paz é vista como um processo em ação 
e um grande movimento em curso, muito mais do que uma meta a ser alcança-
da.” (CESCON e NORADI, 2011, p. 250) 
 A insegurança permeou e permeia nossa existência cotidiana: muitos não 
se sentem seguros em casa, na rua ou no trabalho, no carro, ônibus ou avião, na 
igreja ou no supermercado. Parece que, além da crise e do seu conhecimento 
geral, existe um sentimento de desesperança. 

Por isso, a atualização dos mestres na concepção da ética assume 
atualmente importância crucial. De fato, a efi cácia da escola será 
principalmente resultado da virtuosidade da intervenção docente em 
seu interior. E apenas no contexto mais amplo da função social de 
formação do mestre é que as questões da sua intervenção ética terão 
sentido. Sua formação priorizará, destarte, o manejo mais amplo dos 
saberes, como projeto solidário e construção coletiva, alimentado pela 
profundidade e pelo confronto constante e convergente e consideran-
do a aprendizagem em suas implicações emocionais, afetivas e rela-
cionais. (TESCAROLO, 2012, p.34)

 Nos últimos anos, a violência tem sido experimentada também como um 
problema educacional por sua emergência dentro da própria comunidade esco-
lar, tornando-se um caminho de pesquisa e estudo de vários autores e uma pau-
ta obrigatória da agenda educacional tanto na esfera pública quanto na privada.  

Impõe-se, pois, a articulação de novos conhecimentos com novos ob-
jetivos e formas de aprendizagem e de ensino, pelo desenvolvimento 
de uma cartografi a de relevâncias que funcione como um radar capaz 
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de perscrutar uma nova epistemé fundada em dois eixos: a ética pla-
netária e a espiritualidade. (TESCOROLO, 2012, p.35)

 As questões relativas à violência no meio escolar abrangem um vasto 
complexo de causas e variáveis, exigindo uma refl exão sistemática e um estudo 
desprendido do viés emocional que geralmente acompanha o debate sobre o 
tema.   

Enfi m, a visão do mestre não pode se limitar a fi xar o olhar no dedo que 
aponta, mas estender sua perspectiva para aquilo que o dedo apon-
ta: a constelação das novas possibilidades nascidas no interior das 
novas, ricas, complexas e dinâmicas circunstâncias contemporâneas, 
mas que também se alimenta de perplexidade e consternação. (TES-
COROLO, 2012, p.34)  

 Contudo, não basta reagir a esta violência ou à cultura de violência. É 
preciso pensar como construir uma sociedade verdadeiramente pacifi sta e uma 
cultura de paz.
 

A QUESTÃO DA ÉTICA COMO PROCESSO EDUCATIVO

 Hoje, assuntos como ecologia, fome, racismo, direitos da mulher, direitos                
da criança e do adolescente, direitos do consumidor, direitos humanos, entre 
outros, são todos de cunho ético. 
 A ética hoje é palavra obrigatória nos meios formais e informais em todas 
as ordens. Na política, na religião, na Internet, na medicina, na biologia, entre ou-
tros, e não diferente, a ética também está na educação. A ética foi sempre vista 
como meio de educar indivíduos, pois a principal tarefa da ética é a educação do 
caráter e da natureza humana, sem perder o domínio das paixões pela razão. No 
entanto a discussão ética nos meios pedagógicos é algo polêmico, como a ética 
em si gera essa tendência de polemizar, por estar ligada a costumes e valores 
da sociedade que são discutidos e vistos frequentemente nos meios de comuni-
cação. 

Mas de onde vem o valor dos valores? Onde se funda a consciência 
moral? Se o homem é um ser histórico em construção, em devir, sem 
a vinculação determinante com a essência metafísica e a natureza fí-
sica, naquilo que lhe é específi co, onde ancorar a referência valorativa 
de sua consciência moral? O valor fundador dos valores que fundam 
a moralidade é aquele representado pela própria dignidade da pes-
soa humana. É em função da qualidade desse existir, delineado pelas 
características que lhe são próprias, que se pode traçar o quadro da 
referência valorativa, para defi nir o sentido do agir humano, individual 
ou coletivo. O próprio homem já é um valor em si, nas suas condições 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

50

contingenciais de existência, na sua radical historicidade, facticidade, 
corporeidade, incompletude e fi nitude. (SEVERINO, 2007, p.295) 

 Porém, na educação contemporânea, a ética toma espaço decisório por 
ter em seu meio, ações geradoras de conhecimento que norteiam inúmeras 
questões e por tem papel de formar, ao lado da família e da sociedade, cidadãos 
éticos.  

É nesse cenário contemporâneo de crise que o mestre virtuoso de-
verá ser capaz, pelo testemunho de sua ação educativa, de ensinar 
os alunos a agirem eticamente em favor da dignidade humana e a 
responder pelo mundo e pela vida, cuja fi nalidade confunde-se com a 
própria fi nalidade da educação. E é exatamente a escola, ocupando o 
‘lugar’ de uma consciência mais ampla sobre toda a cultura e o pensa-
mento humanos, que se encontra hoje entre a tradição e a inovação, 
a conservação e a mudança, entre o passado  e  o futuro, e  diante do  
seguinte  dilema  ético:  se,  como pessoas, amamos ou não o mundo e 
a vida o sufi ciente para assumirmos a responsabilidade por ele. (TES-
CAROLO, 2012, p.37)  

 E a família é o espírito ético imediato, pois “a família tem como caracte-
rística a éticidade natural (imediata), a sociedade civil baseia-se na superação 
dessa éticidade [...]” (WEBER, 1996, p. 17). Hoje é impossível falar em educação 
sem falar em ética, porque nessa prerrogativa está atrelada ao senso de cida-
dania, já que, a educação está associada à formação ética da cidadania. Assim 
como afi rma Maciel (1989, p. 6), “A educação é o mais efi caz instrumento para o 
resgate da cidadania. É o caminho por onde chega a consciência dos direitos e 
deveres das pessoas.”
 A palmatória como forma de castigo físico, foi concebida pela educação 
formal como correção ética, hoje não mais admitida. A questão é demasiada-
mente polemizada, por ter relação com valores diferenciados nas sociedades. 
Um exemplo é a questão da pena de morte e da eutanásia (como forma de ética 
estabelecidas), podem tornar-se ações de cunho ético aprovados numa socie-
dade utilitarista, contanto que estas ações comprovem a validade da adoção 
desta prática. Existe além desta, a polêmica da educação ética por tendências 
religiosas, como afi rmavam certos fi lósofos na antiguidade, e negada por outros 
também (apesar do primeiro código de ética advir das escrituras sagradas _ Os 
10 Mandamentos), como por exemplo em Bayle (Séc XVII), fi losofo francês que 
repugnava a fé como forma de construir sociedades éticas e justas. Para ele, 
uma sociedade de ateus poderia ser bem mais ética que uma sociedade base-
ada na religião. E muitos fi lósofos da época aderiram ao paradoxo de Bayle, a 
exemplo de Voltaire.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

51

 Quanto a uma teoria de natureza religiosa, Russell (1977, p. 114), tam-
bém, faz uma ressalva critica: 

Os protestantes nos dizem, ou costumam dizer, que é contrário à von-
tade de Deus trabalhar aos domingos. Mas os judeus dizem que é 
nos sábados que a vontade de Deus proíbe trabalhar. O desacordo 
quanto a essa questão tem persistido por dezenove séculos, e não co-
nheço método algum de terminar esse desacordo, exceto as câmaras 
de gás de Hitler, o que não seria em geral reconhecido como método 
legítimo na controvérsia científi ca. Judeus e maometanos garante-nos 
que Deus proíbe carne de porco, mas os hindus dizem que é a carne 
de vaca que ele proíbe. O desacordo quanto a essa questão fez com 
que dezenas de milhares de pessoas fossem massacradas nos últimos 
tempos. Difi cilmente se poderia afi rmar, portanto, que a vontade de 
Deus dá base para uma ética objetiva. (RUSSEL, 1977, p.114)

 Está comprovado que vários universos éticos se cruzam em discursos 
que necessariamente não falam o mesmo idioma. Mas, como indagou Protágo-
ras apud Valle (2001) que tipo de ética leva à educação? Que ética precisamos 
nos currículos educacionais? É necessária uma ética para a educação? São 
perguntas polêmicas que geram discussões, óbvias e necessárias para chegar-
mos a um ponto de partida. Para isso, é essencial uma responsabilidade ética e 
coletiva, levando em consideração uma ética universalista.   

O desafi o fundamental de nosso engajamento no mundo hoje tem, 
portanto, como pressuposto básico a fundamentação de um horizonte 
universalismo ético de bens e valores, ou seja, a superação da redu-
ção da ética à esfera do privado e arbitrário através da fundamentação 
racional de uma ética universalista, não utilitarista, mas ontológica, que 
lhe fornece os fundamentos racionais de um novo humanismo, capaz 
de enfrentar os desafi os específi cos à nossa época. (CESCON; NO-
DARI, 2011, p. 312).

 É necessária uma ética na educação que venha a atender justamente as 
necessidades de uma sociedade onde a personalidade desta, refl ita as expecta-
tivas que o cercam, sejam estas positivas ou não. Neste contexto de sociedade, 
está incluído o estudante universitário, por estar  próximo desta prerrogativa de 
ensino ético. No entanto, “cabe ao professor como agente mais próximo do uni-
versitário a tarefa de conduzi-lo à compreensão de até onde pode ir seu almeja-
do livre- arbítrio.” (FERREIRA, 2001, p. 75). 

No entanto, O primeiro ensinamento dado pelo professor consiste em 
mostrar, por seu  comportamento em classe, que é possível exercer 
uma profi ssão respeitando os códigos de ética, a moralidade vigente, 
a alteridade do outro, sempre sabendo o momento certo de ouvir, isen-
tando seus juízos dos preceitos e fazendo o esforço de compreender a 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

52

lógica que reside em cada um como agente moral. (FERREIRA, 2001, 
p. 78).

 A ética é então uma preocupação predominante dos primeiros profi ssio-
nais da educação, como Protágoras, e outros sofi stas que são vistos como os 
primeiros pedagogos. O termo escola se deve a eles.  Portanto, o profi ssional 
da educação deve ter uma formação clara e que capaz de olhar e vislumbrar os 
desafi os atuais. 

A formação do mestre passa, então, a ser afetada pela natureza com-
plexa do paradigma emergente, implicando o desenvolvimento das ca-
pacidades de identifi car, analisar e operacionalizar sua ação tendo em 
conta, de um lado, as complexas circunstâncias contemporâneas. Os 
mestres, assim, aptos a elaborar e atualizar os saberes pedagógicos, 
não fi carão reduzidos a executores de projetos alheios ou planos aca-
bados. (TESCAROLO, 2012, p. 34)  

 Parece ser tarefa difícil atribuir termos éticos na educação, porém, Freud 
também atribuía a impossibilidade de tarefas como educar, governar e fazer psi-
canálise, e são três tarefas  bem praticadas diariamente. Para levar a ética para 
as Universidades é necessário um processo mais longo, e não retroativo, como 
creditar esses valores de forma transversal em toda educação, no ensino médio 
e fundamental, especifi camente nos cursos de fi losofi a. Segundo Savater (2002, 
p. 47). “Eu creio que a fi losofi a como um todo deva ter um lugar específi co no 
currículo para crianças a partir de 12 anos. Mas não começando por Aristóteles, 
Platão e suas obras”, é necessário falar em questões do cotidiano, para desper-
tar a curiosidade, e então pode - se falar dos fi lósofos e suas linhas.
 É possível tratar a ética na educação levando a domínio questões que 
assimilam a realidade, a maneira atual de se ver o mundo, buscando as causas 
naturais expressas pelos acontecimentos, ou seja, as inúmeras transformações 
sociais de confi guração na vida humana, como as mudanças culturais que fi ze-
ram brotar novos problemas éticos, além, é claro, daquelas causadas pela frag-
mentação cientifi ca, que cresce na sociedade, como as questões da clonagem 
humana, a eutanásia, a ecologia, a comunicação de massa, a legalização do uso 
da maconha, a manipulação genética, entre tantas outras questões que trazem 
a evidencia da razão como mudanças de paradigmas, uma mudança para viver 
bem, 

para quem pensa dessa forma, o principal para a Filosofi a não seriam 
os conhecimentos (que fi cam por conta da ciência), nem as aplicações 
de teorias (que fi cam por conta da tecnologia), mas o ensinamento mo-
ral ou ético. A Filosofi a seria a arte do bem viver. Estudando as paixões 
e os vícios humanos, a liberdade e a vontade, analisando a capacidade 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

53

de nossa razão para impor limites aos nossos desejos e paixões, ensi-
nando-nos a viver de modo honesto e justo na companhia dos outros 
seres humanos, a Filosofi a teria como fi nalidade ensinarmos a virtude, 
que é o princípio do bem-viver. (CHAUÍ, 2000, p.11)  

 Estas questões, atuais, podem servir de temas para tratar as virtudes 
éticas, podem imputar aos alunos, uma genealogia crítica da realidade para que 
possam adquirir opiniões que facilitem sua formação cívica e sua formação hu-
mana, como apresentada por Edgar Morin, “A educação do futuro deverá ser 
universal e voltada para a condição humana” (MORIN, 2001, p. 47). Morin atribui 
a ética a um dos 7 saberes necessários à educação do futuro: O conhecimento, 
O conhecimento pertinente, A identidade humana, A compreensão humana, A in-
certeza, A condução planetária, e A antropo-ética, onde, o autor atribui a existên-
cia de um aspecto individual, outro social e um outro genético, todos interligados. 
Nela o homem deve desenvolver a ética e a própria responsabilidade pessoal 
desenvolvendo a participação social. O homem precisa estar convicto de suas 
ações não só na tendência pessoal individualista, mas na social e civil que está 
ligada à democracia, que Morin julga “um exercício de controle” por permitir aos 
cidadãos exercerem suas responsabilidades nomeando através de voto seus 
representantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Seria um equívoco jogar nos ombros da educação toda a responsabilida-
de pela construção de uma cultura de paz. Os educadores, quando capacitados, 
têm um papel fundamental na educação para a paz. Diante da complexidade das 
relações entre o sistema educacional, a ética e a sociedade, entre a refl exão e 
ação educativas, eles têm o privilégio e a responsabilidade de gerenciar as ca-
racterísticas das culturas locais e sua abertura a valores e horizontes universais. 
Construir uma cultura de paz, sem dúvida, é um clamor urgente e exigirá mudan-
ças signifi cativas, principalmente por parte dos que consideram suas verdades 
absolutas, únicas e intocáveis. Só em torno de um projeto comum para a huma-
nidade, que passa necessariamente pela  educação, será possível articular as 
diferenças e avançar no diálogo e na construção da paz. 
 Somente assim podemos edifi car bases sólidas - tendo presente os qua-
tro os pilares de sustentação de uma cultura de paz: democracia, direitos huma-
nos, desenvolvimento e desarmamento - para a construção de um novo paradig-
ma das relações humanas e assim minimizar a exclusão social, a competição, 
o individualismo, em vista da humanização e da socialização. Deve-se construir 
uma educação de qualidade, mas sabemos que:   
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são adversas as condições para se assegurar a qualidade necessária 
para a educação. Em que pese a existência, nas esferas do Estado 
brasileiro, de um discurso muito elogioso e favorável à educação, a 
prática real da sociedade política e das forças econômicas desse atual 
estágio histórico não corresponde ao conteúdo de seu discurso. Esse 
discurso se pauta em princípios e valores elevados, mas que não são 
sustentados nas condições objetivas para sua realização histórica no 
plano da realidade social. (SEVERINO, 2007, p. 304) 

 Nesta caminhada por uma educação para a cidadania e uma cultura de 
paz, o educador, como sujeito da práxis pedagógica, tem um papel importantís-
simo. Uma de suas tarefas é fazer com que a educação seja crítica, permitindo 
situar e compreender os problemas no todo da estrutura social. Deve assumir 
seu papel de agente de mudanças, de fomentador de lideranças e deve fi rmar 
cada vez mais uma competência técnica, científi ca e pedagógica.
 Com a educação presente, o homem não atinge a plenitude, mas acre-
ditamos não ser possível protelar as soluções para esta problemática. Trata-se 
de uma mobilização da qual ninguém pode ser excluído ou dispensado, todos 
devem trabalhar num esboço de educação mais conveniente.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo enfatizar a transformação da educa-
ção enfocando a democratização do ensino e o trabalho do gestor educacio-
nal, utilizamos o levantamento bibliográfi co, registrando afi rmações de autores 
pertinentes ao tema. Ao nos referirmos à administração escolar, enfocando a 
popularização da escola e do ensino, é necessário nos reportarmos à fi gura do 
gestor educacional. Neste artigo, abordamos um breve histórico da administra-
ção escolar. Partimos da concepção da democratização do ensino e da escola. 
Discutimos a questão da autonomia como princípio gestor. Salientamos os con-
ceitos, princípios, estratégias e tipos de gestão escolar. O estudo a cerca deste 
tema revela que a atual concepção da forma de gerir uma instituição de ensino 
que prioriza a democracia e a participação de todos os envolvidos no processo 
de ensino e aprendizagem, constitui uma dimensão muito importante e essencial 
para a consecução de objetivos previamente estabelecidos que devem contribuir 
com o desenvolvimento integral do educando. 

Palavras-chave: Educação Pública. Gestão Educacional. Participação Demo-
crática. 

Introdução

 Com o objetivo de enfatizar a transformação da educação enfocando a 
democratização do ensino e o trabalho do gestor educacional inicialmente veri-
fi camos que a atual concepção da forma de gerir uma instituição de ensino que 
prioriza a democracia e a participação de todos os envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem, é resultado de um processo socioeconômico, político 
e social vivido ao longo dos anos que enfatizam a transformação da educa-
ção. Para compreendermos o presente é necessário considerarmos o passado 
atentando-nos que a escola está inserida em um contexto e portanto constitui 
e é constituída por todos os aspectos que formam a sociedade em geral. Ao 
tratarmos sobre a gestão faz-se necessário também tratarmos dos conceitos, 
princípios, estratégias e tipos de gestão escolar. O trabalho constitui-se em um 
levantamento bibliográfi co acerca do tema e parte da premissa da administração 
da instituição de ensino pelo viés da democracia considerando assim a historici-
dade e as peculiaridades de todo o processo.
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Administração escolar: breve histórico 

 Bravo e Escodro (2001, p. 11) esclarecem a necessidade de nos reportar-
mos a história para compreendermos o presente 

Os traços marcantes da sociedade é que têm determinado ao longo 
dos tempos a administração das organizações. Assim, no passado, a 
sociedade tinha forte passado autoritário, fazendo com que a educação 
tivesse um administração autocrática. Já no presente, a sociedade tem 
nítido compromisso com a democracia, razão por que a administração 
da educação há de ser democrática e objetivará o acesso à educação 
de todas as pessoas, pois este é um direito do cidadão. 

 Inicialmente, na época da colonização (entre 1500 e 1700) apenas uma 
parte da população tinha acesso à escolarização (fi lhos dos colonos). Segundo 
Ribeiro apud Caetano- Souza e Vasconcelos (2005, p. 33), “no dia 28/6/1759, 
foi criado o cargo de diretor geral dos estudos”. De acordo com o mesmo autor, 
esse órgão determinava exames para todos os professores, proibia o ensino 
público ou particular sem licença do diretor geral dos estudos e designava comis-
sários para o levantamento sob o estado das escolas e dos professores.
 Ribeiro apud Caetano-Souza e Vasconcelos (2010, p. 35) pontuam que

Com a chegada da família real e da corte portuguesa, em meados 
de 1808, o Brasil se tornou sede da Coroa portuguesa, aumentando 
a população do Brasil. Houve a necessidade imediata de uma nova 
reestruturação e organização administrativa em todos os ministérios. E 
em consequência disso, fez-se necessário, a partir dessa nova realida-
de, uma demanda muito grande no campo educacional. Para preparar 
e qualifi car pessoas em áreas diversas e específi cas foram criadas 
novas escolas e novos cursos a fi m de atender a formação de novos 
campos do trabalho, rompendo com o ensino jesuítico.

 Com o surgimento da nação brasileira impôs-se exigências à organização 
educacional, iniciando a estruturação do ensino imperial, sendo a educação mui-
to restrita em alguns estados. Podemos perceber que a cada período da história 
do Brasil, a educação aliada aos fatores socioeconômico e cultural apresentava 
características bastante peculiares à época.  
  No período imperial, as ações educacionais ainda eram escassas e dividi-
das, sendo impossível a ocorrência de um sistema educacional efetivo e de qua-
lidade. O que pode-se perceber neste período é que as tentativas de educação 
refl etiam o interesse da classe dominante da época.
 Ribeiro apud Caetano-Souza e Vasconcelos (2010, p. 35) escrevem

No início do século XIX, as responsabilidades sob as escolas eram das 
províncias, mas indiretamente essa responsabilidade acabava sobre o 
governo central pela omissão na tarefa de reorganização devido à ins-
tabilidade dos cursos. O Brasil passa por uma acelerada mudança, em 
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decorrência do desenvolvimento das atividades industriais compostas 
das camadas dominantes e médias, em consequência da moderniza-
ção da sociedade dando início ao movimento Republicano.

 No ano de 1889, com a Proclamação da República, surge um novo gover-
no, pautado no modelo presidencialista que propunha um ensino gratuito, sem 
ligação ou vínculo com nenhum tipo de religião (ensino laico) e a liberdade para 
a escolha e participação na educação.

O projeto político da educação republicana e sua administração pro-
punham o plano de educação para todos, porém na prática foi mar-
cado por um forte dualismo. De um lado existia a elitização do ensino 
que procurava a continuidade dos estudos científi cos e para o povo se 
direcionava a proposta de uma educação elementar e profi ssional. A 
educação superior e secundária fi caria a cargo da União e a educação 
profi ssional e fundamental caberia à administração dos estados (PI-
RES; RODRIGUES, 2008).

 Faz-se extremamente necessário conhecer os avanços e processos his-
tóricos da administração escolar, a fi m de conduzir o processo educativo, pauta-
do em uma fi losofi a educacional (o que fazer e como fazer diante da realidade 
existencial) como também possibilitar a realização de decisões e consecução 
de objetivos, isto quer dizer que, dentre outros fatores, a qualidade da educação 
depende da competência de seus profi ssionais.
 Rosa (2004, p. 295) ao se referir sobre um dos maiores entraves para a 
qualidade da educação no que tange ao profi ssional incapacitado afi rma

A escola que não prestigiar a competência, o talento e, em vez disso, 
preferir o medíocre, o bajulador, certamente não merece continuar fun-
cionando. Aliás, o colaborador de talento provavelmente não permane-
cerá em uma escola que não lhe permite aplicar-se no melhoramento 
da própria instituição; ele precisa de desafi os e progressos para se 
sentir útil e, se não puder agir de acordo com sua própria natureza, tão 
logo seja possível mudará de escola.

 A educação, estruturada por meio de atitudes científi cas, é essencial ao 
homem e deve ser concebida como um processo global e dinâmico, capaz de 
auxiliar o homem na conquista de seus objetivos, desenvolvendo-o integralmen-
te. Ao atuar como gestor educacional é primordial, que o indivíduo disponha de 
conhecimentos científi cos, os quais possibilitarão contextualizar o que sabe e o 
que vier a saber. Lombardi (2006, p. 11) enfatiza

É o entendimento desse processo de transformação que possibilita 
entender como se deu a organização e a transformação do sistema 
educacional brasileiro, a forma como as escolas se constituíram, os 
regulamentos, as normas e as leis criadas para melhor organizar o seu 
funcionamento, as concepções fi losófi cas e pedagógicas que, em cada 
período, nortearam as inúmeras propostas de reformas educacionais.
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No que se refere à questão específi ca da administração escolar, o en-
tendimento contextualizado de nossa educação, a partir do referencial 
teórico explicitado, possibilita compreender como ela foi se constituin-
do e se transformando ao longo da história da educação brasileira, em 
função das transformações provocadas na sociedade em cada período 
histórico. Ou seja, permite perceber que a escola que temos hoje não 
é eterna, abstrata, a-histórica, atemporal, mas, sim, produto da ação 
humana concreta e objetivamente determinada pela forma como se 
articula e se relaciona as diversas forças políticas presentes em cada 
período histórico; que, portanto, como qualquer outra instância da vida 
e da sociedade, ela se transforma permanentemente, sendo nós, seres 
humanos, os agentes dessa transformação; que, fi nalmente, partindo 
da escola que temos, aprendemos com a história que é possível cons-
truir uma OUTRA ESCOLA, articulando-a mais coerentemente com um 
projeto político-pedagógico que vise a fazer da instituição escolar um 
instrumento de construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. 

 No que tange a formação dos gestores escolares, não existem cursos 
de graduação específi cos, porém não pode-se permitir que o gestor baseie sua 
prática em ensaio e erro e por este motivo deve aprimorar-se constantemente, 
buscando formação continuada. Rosa (2004, p. 299) esclarece que

A gestão da escola não pode mais ser tradicionalista, ou seja, o antigo 
sistema do ganha-perde. Ao contrário, precisa se modernizar e adotar 
diversos sistemas modernos de gestão, voltados para o ganha-ganha, 
com uma honesta distribuição de lucros e todos voltados para o suces-
so solidário, entendendo que ninguém, por mais inteligente que seja, é 
melhor do que todos. 

 Embora a educação seja usada como ferramenta de relações sociais ca-
pitalista, hoje já existe uma consciência libertadora, que conduz também a uma 
visão crítica e participativa da sociedade, onde o indivíduo é instigado e prepara-
do para expor seu ponto de vista e lutar sempre por seus direitos.
 Neste sentido, a escola é concebida como uma organização social, a par-
tir da cultura e subjetividade das pessoas e inclui a infl uência de forças externas 
e internas marcadas por interesses de grupos sociais, ou seja, busca relações 
com os outros indivíduos, mas também valoriza os elementos internos do pro-
cesso organizacional. E assim, Libâneo (2001, p. 100) destaca que “as concep-
ções de gestão escolar refl etem, portanto, posições políticas e concepções do 
homem e sociedade”.
 O conhecimento do processo histórico, oferece ao gestor subsídios à im-
plantação de práticas que viabilizem o seu trabalho frente a instituição de ensino, 
contribuindo positivamente no exercício de sua função nas dimensões articula-
dora, formadora e transformadora.

Da autonomia decretada à autonomia construída 
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 Ferreira (1998, p. 16) afi rma que “o conceito de autonomia está etimologi-
camente ligado à ideia de autogoverno, isto é, a faculdade que os indivíduos (ou 
organizações) têm de se regerem por regras próprias”.
 A autonomia da escola não pode ser defi nida de forma isolada, desconsi-
derando a participação da comunidade escolar em benefício da aprendizagem.
 Ferreira (1998, p. 17) pontua que

Importa, ainda, ter presente que a ‘autonomia da escola’, resulta, sem-
pre, da confl uência de várias lógicas e interesses (políticos, gestioná-
rios, profi ssionais e pedagógicos) que é preciso saber gerir, integrar e 
negociar [...]. A autonomia é um campo de forças, onde se confrontam 
e equilibram diferentes detentores de infl uência (externa e interna) dos 
quais se destacam: o governo, a administração, professores, alunos, 
pais e outros membros da sociedade local.

 Utilizar recursos racionais para a consecução de fi ns preestabelecidos, é 
uma condição necessária à vida humana e isto nada mais é do que uma ativida-
de administrativa. Na escola, isto não é diferente. 
 Paro (2005, p. 105) corrobora dizendo que 

A educação entendida como apropriação do saber historicamente acu-
mulado, ou seja, como processo pelo qual as novas gerações assi-
milam as experiências, os conhecimentos e os valores legados pelas 
gerações precedentes, é fenômeno inerente ao próprio homem e que 
o acompanha durante toda sua história [...].

 Gerir uma instituição de ensino necessita de conhecimentos básicos. É 
extremamente necessário que o gestor aprofunde e compreenda o real signifi -
cado da gestão escolar, sua abrangência, suas dimensões de atuação e estraté-
gias de ação que contribuem para construir escolas efi cazes, orientando assim 
sua ação e contribuindo a efi cácia de seu desempenho profi ssional.
 Assim, torna-se necessário hierarquizar a gestão da escola, estabelecen-
do um representante da Lei e da ordem: o gestor educacional o qual utilizando-se 
de conhecimentos técnicos e práticos cuidará da organização e funcionamento 
da escola.
 Paro (2005, p. 124) esclarece

De um modo geral, os trabalhos teóricos sobre a Administração Esco-
lar, publicados no Brasil, adotam, implícita ou explicitamente, o pres-
suposto básico de que, na escola, devem ser aplicados os mesmos 
princípios administrativos adotados na empresa capitalista.

 Vale ressaltar que o caráter técnico da administração geral é meramente 
capitalista, o trabalho é racionalizado e pormenorizado e favorece os interesses 
sociais comuns. Neste aspecto, a administração geral faz-se presente no âmbito 
educacional.
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 Outro aspecto inerente ao sistema capitalista é o aspecto político. A edu-
cação pode contribuir para a transformação social na medida em que for utiliza-
da pelos grupos sociais para atender os interesses comuns entre os indivíduos 
constituintes da sociedade. Assim, podemos afi rmar que a educação e a política 
são duas esferas indissociáveis, havendo uma dimensão política em toda prática 
educativa e vice e versa.
 Paro (2005) afi rma que o que se chama de administração geral não tem o 
mesmo signifi cado e aplicabilidade no contexto escolar pois a escola visa a pro-
dução do conhecimento que não pode ser facilmente identifi cado e mensurado, 
além de que a escola não apenas presta serviço a uma clientela mas sim lida 
diretamente com o aluno, indivíduo coparticipante dos resultados obtidos e ele-
mento humano que requer tratamento especial, bastante distinto dos elementos 
materiais que lidam as empresas em geral.
 Neste sentido, é preciso que a escola aspire sua autonomia e busque 
condições necessárias para seu exercício. O reforço da autonomia não constitui 
um fi m em si mesmo mas um caminho para as escolas prestarem o serviço pú-
blico de educação e representa uma relação de confi ança entre a administração 
pública do Estado e o gestor educacional. 
 Ferreira (1998, p. 19, grifo do autor) esclarece 

No quadro do sistema público do ensino, ‘a autonomia das escolas’ 
é sempre uma autonomia relativa, uma vez que é condicionada quer 
pelos poderes de tutela e de superintendência do governo e da admi-
nistração pública quer do poder local, no quadro de um processo de 
descentralização.

 O reforço da autonomia das escolas é um reconhecimento por parte do 
Estado de que determinadas situações e condições podem ser geridas por uma 
administração local. Essa transferência de competências pressupõe a difusão de 
autonomias coletivas em detrimento das autonomias individuais.
Paro (2005, p. 133) pontua que

[...] o diretor se vê permanentemente colocado entre os dois focos de 
pressão: de um lado, professores, pessoal da escola em geral, alunos 
e pais, reivindicando medidas que proporcionem melhores condições 
de trabalho e promovam a melhoria de ensino; de outro, o Estado não 
satisfazendo a tais reivindicações e diante do qual o diretor deve “res-
ponder pelo cumprimento no âmbito da escola, das leis, regulamentos 
e determinações” dele emanadas, evitando inclusive, que as ações 
dos primeiros venham a representar quaisquer ameaças aos interes-
ses dominantes. Assim, como educador que é, e identifi cado como os 
objetivos legítimos da instituição que dirige, ele se sente compelido a 
atender às justas reivindicações da escola e da comunidade [...].

 Pode-se perceber então, que o Estado decreta a autonomia às escolas, 
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que por sua vez, devem ter um representante legal: o gestor educacional. Este 
então, deve saber articular os meios e processos para que de fato haja autono-
mia em suas decisões, as quais refl etem o interesse de um grupo (comunidade 
escolar) e objetivam a aquisição de resultados satisfatórios.

Conceitos

 Ao falarmos sobre educação, torna-se imprescindível compreendê-la en-
quanto ambiente, constituído e constituinte de uma sociedade e Lück (2009, p. 
82) esclarece 

Educação é processo humano de relacionamento interpessoal e, so-
bretudo, determinado pela atuação de pessoas. Isso porque são as 
pessoas que fazem diferença em educação, como em qualquer outro 
empreendimento humano, pelas ações que promovem, pelas atitudes 
que assumem, pelo uso que fazem dos recursos disponíveis, pelo es-
forço que dedicam na produção e alcance de novos recursos e pelas 
estratégias que aplicam na resolução de problemas, no enfrentamento 
de desafi os e promoção do desenvolvimento. 

 Os termos administração e gestão serão bastante abordados e conforme 
defi ne Silva (2007, p. 22, grifo do autor) “Os termos Gestão e Administração têm 
origem latina (gerere e administrare). O primeiro termo signifi ca governar, con-
duzir, dirigir. O segundo tem um signifi cado mais restrito – gerir um bem, defen-
dendo os interesses daquele que o possui – constituindo-se em uma aplicação 
do gerir”.
 Lück (2009, p. 26, grifo do autor) organiza a gestão escolar em duas áre-
as, de acordo com sua natureza, sendo: organização e implementação. 

As dimensões de organização dizem respeito a todas aquelas que te-
nham por objetivo a preparação, a ordenação, a provisão de recursos, 
a sistematização e a retroalimentação do trabalho a ser realizado. Elas 
objetivam garantir uma estrutura básica necessária para a implementa-
ção dos objetivos educacionais e da gestão escolar. Elas diretamente 
não promovem os resultados desejados, mas são imprescindíveis para 
que as dimensões capazes de fazê-lo sejam realizadas de maneira 
mais efetiva.
 Essas dimensões envolvem a fundamentação conceitual e legal da 
educação e da gestão educacional, o planejamento, o monitoramento 
e avaliação das ações promovidas na escola, e a gestão de seus resul-
tados de modo que todas as demais dimensões e ações educacionais 
sejam realizadas com foco na promoção da aprendizagem e formação 
dos alunos, com qualidade social. 
As dimensões de implementação são aquelas desempenhadas com 
a fi nalidade de promover, diretamente, mudanças e transformações 
no contexto escolar. Elas se propõem a promover transformações das 
práticas educacionais, de modo a ampliar e melhorar o seu alcance 
educacional. 
As competências de implementação envolvem a gestão democrática 
e participativa, gestão de pessoas, gestão pedagógica, gestão admi-
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nistrativa, gestão da cultura escolar e gestão do cotidiano escolar, com 
foco direto na promoção da aprendizagem e formação dos alunos, com 
qualidade social. 

 Assim, concebemos a escola como uma organização de trabalho que 
precisa ser conduzida por um indivíduo capacitado e competente, que de fato, 
articule os meios e ações para que a escola cumpra o papel a que se destina. Li-
bâneo (2001, p. 96) afi rma que o estudo da escola como organização de trabalho 
não é um estudo novo e baseia-se na Administração escolar com dois enfoques: 
científi co-racional e enfoque crítico.

[...] No primeiro enfoque, a organização escolar e tomada como uma 
realidade objetiva, neutra, técnica, que funciona racionalmente; portan-
to, pode ser planejada, organizada e controlada, de modo a alcançar 
maiores índices de efi ciência e efi cácia. As escolas que operam nesse 
modelo dão muito peso a estrutura organizacional [...] O segundo enfo-
que vê a organização escolar basicamente como um sistema que agre-
ga pessoas, importando bastante à intencionalidade e as interações 
sociais que acontecem entre elas, o contexto sócio- político etc. [...].

 A gestão escolar constitui uma dimensão muito importante da educação 
pois ao observar a escola e os desafi os que permeiam a prática educativa é pos-
sível adotar estratégias e ações a fi m de solucionar problemas. Ao conceituar a 
gestão escolar, Lück (2009, p. 24) defi ne

Gestão escolar é o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afi nado 
com as diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementa-
ção de seu projeto político-pedagógico e compromissado com os prin-
cípios da democracia e com os métodos que organizem e criem con-
dições para um ambiente educacional autônomo (soluções próprias, 
no âmbito de suas competências), de participação e compartilhamento 
(tomada de decisões conjunta e efetivação de resultados) e auto-con-
trole (acompanhamento e avaliação com retorno de informações). 

 Faz-se necessário também entendermos o adjetivo público, caracterizan-
do a escola. 

Sabemos que o público se contrapõe ao privado e, por isso, se refere 
também ao que é comum, coletivo, por oposição, ao particular e indivi-
dual. Em contrapartida, público está referindo aquilo que diz respeito à 
população, o que lhe confere sentido de popular por oposição ao que 
se restringe ao interesse das elites. Finalmente, público está referi-
do ao Estado, ao governo, isto é, ao órgão intitulado em determinada 
sociedade para cuidar dos interesses comuns, coletivos, relativos ao 
conjunto dos membros da mesma sociedade (SAVIANI, 2005, p. 2)

É imprescindível que o diretor conheça os desafi os que a sociedade apresenta 
e que conheça em sua totalidade o signifi cado da gestão escolar. Lück (2009, p. 
18) aconselha que é necessário que o gestor

Também ainda, envolve-se no esforço de aprofundar a compreensão 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

64

do signifi cado da gestão escolar pela qual é responsável, sua abran-
gência, suas dimensões de atuação e estratégias de ação que contri-
buem para construir escolas efi cazes.

 A escola como organização formadora de opinião e cidadãos deve com-
preender os variados aspectos que envolvem a educação, explicitando os obje-
tivos, fundamentos, princípios, diretrizes, características pertinentes a todo pro-
cesso de ensino e aprendizagem.

Princípios e estratégias 

 Atualmente, muito se tem falado no Brasil e no mundo sobre a gestão es-
colar, pois a presença de características peculiares a esta nova concepção são 
capazes de atuar na melhoria da qualidade de ensino oferecido aos alunos.
 Lück (2009, p. 18) considera

[...] Conhecer, compreender e incorporar em suas ações os fundamen-
tos e princípios da educação, assim como as determinações legais 
norteadoras dos processos educacionais constitui-se, portanto, uma 
das primeiras e contínuas preocupações do diretor escolar na busca 
de realizar um bom trabalho, no sentido de liderar e orientar sua escola 
para que melhor e com competência sempre maior desempenhe o seu 
papel social, realizando seus objetivos educacionais.

 Quanto aos princípios da gestão escolar, o planejamento, a organização, 
a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a ava-
liação dos processos necessários para que a educação se efetive e promova a 
aprendizagem e a formação integral do aluno, são atribuições do gestor.
 Bravo e Escodro (2001, p. 14) esclarecem

A adoção de novos valores é um processo lento e gradual, que deve 
levar em conta a cultura existente no contexto no qual a educação se 
insere.
Os novos princípios devem ser repetidos e reforçados, estimulados em 
sua prática, até que a mudança desejada se torne reversível. É preciso 
demonstrar persistência e continuidade.
O papel do gestor é fundamental no acatamento e na prática de prin-
cípios de gestão. É preciso ter coerência nas ideias e transparência na 
execução de projetos.

 Nas situações cotidianas do contexto escolar, o gestor é o responsável 
maior pelo norteamento do modo de ser e de fazer da escola e seus resultados. 
A gestão escolar constitui uma dimensão muito importante da educação pois ao 
observar a escola e os desafi os que permeiam a prática educativa é possível 
adotar estratégias e ações a fi m de solucionar problemas. Lück (2009, p. 25) 
ressalta ainda que
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[...] a gestão escolar é um enfoque de atuação, um meio e não um fi m 
em si mesmo. O fi m último da gestão é a aprendizagem efetiva e sig-
nifi cativa dos alunos, de modo que, no cotidiano que vivenciam na es-
cola desenvolvam as competências que a sociedade demanda, dentre 
as quais se evidenciam pensar criativamente; analisar informações e 
proposições diversas, de forma contextualizada; expressar ideias com 
clareza, oralmente e por escrito; empregar a aritmética e a estatística 
para resolver problemas; ser capaz de tomar decisões fundamentadas 
e resolver confl itos.

 Tendo em vista as fi nalidades da educação a partir de uma fi losofi a de va-
lores, como um processo global, contínuo, dinâmico e racional, a escola consiste 
em um importante elemento formador de indivíduos.
 Andrade (2004, p.30) pondera que 

O novo conceito de gestão escolar associa-se, pois, à democratização 
e a participação consciente e responsável de toda a comunidade esco-
lar no processo decisório, em ações articuladas e conjuntas, visando o 
ensino de qualidade.

 Consolidar uma prática pedagógica que realmente transforme o processo 
de ensino e aprendizagem consiste em um desafi o para os profi ssionais da edu-
cação. Martins (2002, p. 26) salienta ainda que 

Toda ação humana tem em vista um objetivo, explicito ou não. A ca-
pacidade de concepção de resultado a ser produzido, antes de sua 
concretização material, é uma faculdade essencialmente humana. É 
a partir da concepção do objetivo na sua mente, que o homem tem 
condições de acionar os meios mais adequados para atingi-lo. Esse 
aspecto é fundamental no processo da atividade humana, já que per-
mite ao homem deter o controle sobre o processo e o produto de seu 
trabalho.

   Ao discorrer sobre a fundamentação, princípios da educação e gestão 
escolar Lück (2009, p. 16) enfatiza que a ação do diretor escolar será tão limi-
tada quanto for sua concepção sobre a educação, sobre gestão escolar e o seu 
papel profi ssional na liderança e organização da escola. Ressalta ainda que o 
atual contexto social que vivemos, exige que a escola em uma ação contínua e 
permanente se reinvente, aprimore e desenvolva competências que favoreçam 
a atuação do sujeito na sociedade em que vive.

Tipos de Gestão

 Libâneo (2001) apresenta três concepções de gestão: técnico-científi ca 
(ou funcionalista), a autogestionária e a democracia-participativa. A concepção 
técnico-científi ca baseia-se na hierarquia de cargos e funções e tende a seguir 
princípios e métodos da administração empresarial é conhecida como gestão da 
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qualidade total apresenta a característica da divisão técnica do trabalho escolar, 
o poder centralizado no diretor, comunicação linear hierárquica, maior ênfase 
nas tarefas do que nas pessoas e descuido dos objetivos específi cos em detri-
mento da valorização dos procedimentos burocráticos.
 Já na concepção autogestionária há predomínio da responsabilidade co-
letiva, ausência de direção centralizada e acentuação da participação direta e 
por igual de todos os membros da instituição, ênfase nas inter-relações, deci-
sões coletivas por meio de reuniões, assembleias,  eliminação de autoridade 
e poder, vínculo das formas de gestão interna com as formas de autogestão 
social, ênfase na auto-organização do grupo de pessoas por meio das eleições 
e alternância no exercício das funções, recusa a normas e sistemas de controle, 
responsabilidade coletiva, contestação do poder instituído (LIBÂNEO, 2001).
 Lück (2009, p. 70) ao abordar a gestão democrática, esclarece

A realização da gestão democrática é um princípio defi nido na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Art. 3º. Inciso VIII), e na 
Constituição Federal (Art. 206, inciso VI). O mesmo se assenta no 
pressuposto de que a educação é um processo social colaborativo que 
demanda a participação de todos da comunidade interna da escola, 
assim dos pais e da sociedade em geral. Dessa participação conjunta 
e organizada é que resulta a qualidade do ensino para todos, princí-
pio da democratização da educação. Portanto, a gestão democrática 
é proposta como condição de: i) aproximação entre escola, pais e co-
munidade na promoção de educação de qualidade; ii) de estabeleci-
mento de ambiente escolar aberto e participativo, em que os alunos 
possam experimentar os princípios da cidadania, seguindo o exemplo 
dos adultos. Sobretudo, a gestão democrática se assenta na promo-
ção de educação de qualidade para todos os alunos, de modo que 
cada um deles tenha a oportunidade de acesso, sucesso e progresso 
educacional com qualidade, numa escola dinâmica que oferta ensino 
contextualizado em seu tempo e segundo a realidade atual, com pers-
pectiva de futuro.

 A concepção democrática- participativa baseia-se na importância da bus-
ca de objetivos comuns assumidos por todos, defendendo uma forma coletiva de 
gestão em que as decisões são coletivas e discutidas publicamente (LIBÂNEO, 
2001).
 Lück (2009, p. 71) pondera

[...] a gestão democrática escolar é exercida tanto como condição cria-
dora das qualifi cações necessárias para o desenvolvimento de compe-
tências e habilidades específi cas do aluno, como também para a cria-
ção de um ambiente participativo de vivência democrática, pela qual os 
alunos desenvolvem o espírito e experiência de cidadania, caracteriza-
da pela consciência de direitos em associação a deveres. Destaca-se, 
pois, que a formação do aluno e a sua aprendizagem constituem-se no 
objetivo central da gestão democrática [...].

 Na gestão democrática- participativa, podemos perceber que as compe-
tências são delegadas e avaliadas sistematicamente e as decisões operaciona-
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lizadas diferenciando função de saberes (LIBÂNEO, 2001).
 Lück (2009, p. 75) esclarece ainda 

[...]a gestão democrática pressupõe a mobilização e organização das 
pessoas para atuar coletivamente na promoção de objetivos educacio-
nais, o trabalho dos diretores escolares se assenta sobre sua compe-
tência de liderança, que se expressa em sua capacidade de infl uenciar 
a atuação de pessoas (professores, funcionários, alunos, pais, outros) 
para a efetivação desses objetivos e o seu envolvimento na realização 
das ações educacionais necessárias para sua realização.

 Borges (2008, p. 9) corrobora 

Portanto, gestão democrática da escola pública é muito mais que um 
sinônimo de administração; seu sentido adquire uma dimensão mui-
to maior do que a ideia de comando e qualidade total, presente no 
meio empresarial. Gerir democraticamente uma escola pública, uma 
organização social dotada de responsabilidades e particularidades, é 
construir coletivamente. Isto signifi ca contrapor-se à centralização do 
poder na instituição escolar, bem como primar pela participação dos 
estudantes, funcionários, professores, pais e comunidade local na ges-
tão do estabelecimento, na melhoria da qualidade do ensino e na luta 
pela superação da forma como a sociedade está organizada.

  Vale ressaltar ainda que há qualifi cação e competência profi ssional, bus-
ca de objetividade no que tange a aspectos específi cos, organização e gestão, 
acompanhamento e avaliação sistemáticos que visam à reorientação e acompa-
nhamento do trabalho, a iniciativa e participação de todas as pessoas da escola 
e que se relacionam com ela são valorizadas (LIBÂNEO, 2001).
 Conforme aponta Lück (2009, p. 69) no que tange as competências de 
gestão democrática e participativa, o gestor

Lidera e garante a atuação democrática efetiva e participativa do Con-
selho Escolar ou órgão colegiado semelhante, do Conselho de Classe, 
do Grêmio Estudantil e de outros colegiados escolares.
Equilibra e integra as interfaces e diferentes áreas de ação da escola 
e a interação entre as pessoas, em torno de um ideário educacional 
comum, visão, missão e valores da escola. 
Lidera a atuação integrada e cooperativa de todos os participantes da 
escola, na promoção de um ambiente educativo e de aprendizagem, 
orientado por elevadas expectativas, estabelecidas coletivamente e 
amplamente compartilhadas.
Demonstra interesse genuíno pela atuação dos professores, dos fun-
cionários e dos alunos da escola, orientando o seu trabalho em equipe, 
incentivando o compartilhamento de experiências e agregando resul-
tados coletivos. 
Estimula participantes de todos os segmentos da escola a envolverem-
-se na realização dos projetos escolares, melhoria da escola e promo-
ção da aprendizagem e formação dos alunos, como uma causa comum 
a todos, de modo a integrarem-se no conjunto do trabalho realizado. 
Estimula e orienta a participação dos membros mais apáticos e dis-
tantes, levando-os a apresentar suas contribuições e interesses para 
o desenvolvimento conjunto e do seu próprio desenvolvimento. Man-
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tém-se a par das questões da comunidade escolar e interpreta cons-
trutivamente seus processos sociais, orientando o seu melhor encami-
nhamento. 
Promove práticas de co-liderança, compartilhando responsabilidades e 
espaços de ação entre os participantes da comunidade escolar, como 
condição para a promoção da gestão compartilhada e da construção 
da identidade da escola.
Promove a articulação e integração entre escola e comunidade próxi-
ma, com o apoio e participação dos colegiados escolares, mediante a 
realização de atividades de caráter pedagógico, científi co, social, cul-
tural e esportivo.

 A gestão democrática-participativa valoriza a participação da comunidade 
escolar, concebe docência como trabalho interativo, acredita na construção co-
letiva de objetivos e do funcionamento da escola. 
 Libâneo (2001, p. 99) explicita que

Atualmente, o modelo democrático - participativo tem sido infl uenciado 
por uma corrente teórica que compreende a organização escolar como 
cultura. Esta corrente afi rma que a escola não é uma estrutura total-
mente objetiva, mensurável, independente das pessoas, ao contrário, 
ela depende muito das experiências subjetivas das pessoas e de suas 
interações sociais, ou seja, dos signifi cados que as pessoas dão as 
coisas enquanto signifi cados socialmente produzidos e mantidos. Em 
outras palavras, dizer que a organização é uma cultura signifi ca que 
ela é construída pelos seus próprios membros.

 Dentro dessa prática, é necessário que o gestor repense a todo instante 
os métodos utilizados para garantir o funcionamento da escola, reforçando a 
criticidade do processo e favorecendo a aquisição do crescimento cognitivo e o 
desenvolvimento das capacidades individuais dos educandos bem como o forta-
lecimento dos vínculos entre toda a comunidade escolar.

De fato, a organização e gestão refere-se aos meios de realização do 
trabalho escolar, isto é, à racionalização do trabalho e à coordenação 
do esforço coletivo do pessoal que atua na escola, envolvendo os as-
pectos físicos e materiais, os conhecimentos e as qualifi cações práti-
cas do educador, as relações humano-interacionais, o planejamento, a 
administração, a formação continuada, a avaliação do trabalho escolar. 
Tudo em função de atingir os objetivos. Ou seja, como toda instituição, 
as escolas buscam resultados, o que implica uma ação racional, estru-
turada e coordenada. Ao mesmo tempo, sendo uma atividade coletiva, 
não depende apenas das capacidades e responsabilidades individu-
ais, mas de objetivos comuns e compartilhados e de ações coordena-
das e controladas dos agentes do processo (LIBÂNEO, 2001, p.106).

 A sistematização do trabalho de gerir uma escola deve ser planejada a fi m 
de obter resultados satisfatórios ao processo de ensino e aprendizagem e se tra-
tando de gerir uma instituição pública a atuação do gestor educacional deve ser 
pautada na participação de todos, popularizando assim a tomada de decisões e 
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os interesses comuns da comunidade.

Considerações fi nais

  Diante do objetivo de enfatizar a transformação da educação enfocando 
a democratização do ensino e o trabalho do gestor educacional conclui-se que 
a escola tem uma certa autonomia. O gestor enquanto representante legal da 
unidade escolar tem uma autonomia parcial no que diz respeito à tomada de 
decisões e realização de atividades que lhe competem. A utilização de recursos 
racionais para a consecução de objetivos pré-estabelecidos exige que o gestor, 
enquanto administrador compreenda o real signifi cado da gestão escolar, sua 
abrangência, dimensões de atuação e estratégias de ação que contribuam com 
seu desempenho profi ssional. 
 Neste artigo, abordamos um breve histórico da administração escolar. 
Partimos da concepção da democratização do ensino e da escola. Discutimos 
a questão da autonomia como princípio gestor. Salientamos os conceitos, prin-
cípios, estratégias e tipos de gestão escolar e inferimos que nas situações coti-
dianas do contexto escolar, o gestor é o responsável maior pelo norteamento do 
modo de ser e de fazer da escola e seus resultados e no entanto a escola como 
uma organização de trabalho precisa ser conduzida por um indivíduo capacitado 
e competente, que de fato, articule os meios e ações para que a escola cumpra 
o papel a que se destina.
 Dado a complexidade do tema, não tivemos a pretensão de esgotar a 
refl exão a respeito dessa temática e sabemos que novos enfoques poderão ser 
realizados. Acreditamos que ao abordar esse tema contribua com a sociedade 
acadêmica no que tange a antecipação de informações sobre a gestão escolar.
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A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE NEGÓCIO PARA A ATUAÇÃO DOS MI-
CROEMPREENDEDORES NO MERCADO, COM FOCO NO PLANO FINAN-

CEIRO
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RESUMO: Os microempreendedores são essenciais para o crescimento e de-
senvolvimento econômico de qualquer região. No entanto, grande parte das no-
vas empresas encerra suas atividades nos primeiros anos de funcionamento.  
Segundo a Sebrae (2011) a cada 100 empreendimentos criados, 73 sobrevivem 
aos primeiros dois anos de atividade.Os dois primeiros anos de atividade de uma 
nova empresa são os mais difíceis, o que torna esse período o mais importante 
em termos de monitoramento. O estudo da pesquisa demonstra os principais 
desafi os para a permanência dos microempreendedores individuais no mercado, 
entre elas estão a falta de planejamento devido a falta de organizar o tempo para 
buscar conhecimento e o descontrole da gestão fi nanceira. O plano de negócio 
é o meio mais coerente de aumentar as chances de sucesso de um empreende-
dor, entretanto, este não irá garantir o total e pleno sucesso fi nanceiro da empre-
sa, porém irá apoiar a gestão frente ao mercado.

PALAVRA CHAVE: Microempreendedor Individual, Plano de Negócio, Plano Fi-
nanceiro.

ABSTRACT: Micro-enterprises are essential for growth and economic develop-
ment of any region. However, much of the new company goes out of business in 
the fi rst years of operation. According to Sebrae (2011) created the 100 projects, 
73 survive the fi rst two years of atividade.Os fi rst two years of activity of the new 
company are the most diffi  cult, which makes this the most important period in 
terms of monitoring. The research study demosntra the main challenges for the 
permanence of individual microemprededores in the market, among them are the 
lack of planning due to lack of time the time and seek knowledge and the lack of 
fi nancial management. The business plan is the most consistent way to improve 
the chances of success of an entrepreneur, however, this will not ensure full and 
complete fi nancial success of the company, but will support forward management 
to the market.

KEY WORDS: Individual micro-entrepreneurs, business plan, fi nancial plan.
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1. INTRODUÇÃO

 Este trabalho foi desenvolvido visando apresentar os principais desafi os 
para o microempreendedor individual na elaboração do plano de negócio e prin-
cipalmente na elaboração do plano fi nanceiro. Este artigo propõe uma estrutura 
de plano de negócio composto por 6 etapas, e todas elas devem ser elaboradas 
pelo empreendedor, entretanto este trabalho tem como foco o plano fi nanceiro.
Tem como objetivo identifi car as difi culdades do empreendedor em desenvolver 
um planejamento, manter uma organização, direção e controle fi nanceiro. Para o 
desenvolvimento do trabalho foi utilizada pesquisa bibliográfi ca comparando as 
ideias de alguns autores do assunto, pesquisa de campo aplicando questionário 
para 10 microempreendedores individuais com o intuito de identifi car seus prin-
cipais desafi os perante ao plano de negócio em especial ao plano fi nanceiro, foi 
realizado também um estudo de caso em uma empresa de centro de beleza que 
não desenvolveu o plano de negócio e planejamento fi nanceiro, com o intuito de 
identifi car a lucratividade e viabilidade do seu empreendimento.
 O plano de negócio é um projeto onde o empreendedor deve planejar o 
seu negócio dizendo quais os objetivos que pretende alcançar e as ações que 
irá utilizar. É uma tomada de decisão antes da ação necessária, ou seja, prevê 
o futuro e as possíveis decisões certas para atingi-los. Serve para direcionar os 
caminhos do negócio com clareza para que todos os envolvidos saibam o que 
fazer, como fazer, quando fazer e onde fazer. Este se refere ao estudo antecipa-
do das ações consideradas necessárias, que serão colocadas em prática para o 
alcance dos objetivos, para organizar melhor suas ideias, analisando o mercado, 
as oportunidades e os riscos, identifi car suas competências e estabelecer os re-
cursos necessários para transformar sua ideia em um grande empreendimento.
No mercado competitivo, as empresas devem fazer um planejamento para que 
haja um bom nível de organização e direção em suas ações, com base em hipó-
teses atuais e futuras de suas atividades, deixando de lado o improviso, que nem 
sempre são as melhores ou mais adequadas a cada desafi o, assim melhorando 
sua atuação participativa e dando um novo rumo ao trabalho já existente em sua 
empresa.
 O plano de negócioé a maneira mais consistente de melhorar as chan-
ces de sucesso de um empreendimento, um roteiro a ser pensando e seguido, 
que por si só não garante o sucesso do empreendimento mas aumenta as suas 
chances, um plano orienta o empreendedor e direciona o raciocino ao modelo de 
negócio estratégico, lógico e viável, bem como facilita o futuro monitoramento da 
gestão da empresa. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Microempreendedor Individual

 O Microempreendedor Individual (MEI) foi criado pela Lei Complementar 
nº 128/2008, onde o trabalhador informal, aquele que trabalha por conta própria, 
pode se formalizar e ter acesso vários benefícios, como emitir nota fi scal, cober-
tura previdenciária, acesso a linhas de crédito e vender para o governo. O MEI 
está enquadrado no Simples Nacional, e isso permite que o mesmo fi que isento 
dos impostos federais (Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL).
 As microempresas brasileiras assumem importante papel dentro da eco-
nomia nacional, destacando-se como um dos principais vetores na geração de 
empregos e renda, bem como no desenvolvimento econômico e social da nação.
 Conforme o Portal do Empreendedor – MEI (2014) os pequenos negócios 
respondem por mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Jun-
tas, as cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas no País representam 
27% do PIB, um resultado que vem crescendo nos últimos anos. Em 2001, o 
percentual cresceu para 23,2% e, em 2011, atingiu 27%. Em valores absolutos, a 
produção gerada pelas micro e pequenas empresas quadruplicou em dez anos, 
saltando de R$ 144 bilhões em 2001 para R$ 599 bilhões em 2011, em valores 
da época.
  “Os dados demonstram a importância de incentivar e qualifi car os em-
preendimentos de menor porte, inclusive os Microempreendedores Individuais. 
Isoladamente, uma empresa representa pouco. Mas juntas, elas são decisivas 
para a economia”, considera Barretto (Presidente do Sebrae), lembrando que os 
pequenos negócios também empregam 52% da mão de obra formal no País e 
respondem por 40% da massa salarial brasileira.Para ser um microempreende-
dor individual, é necessário faturar no máximo até R$ 60.000,00 por ano ou R$ 
5.000,00 por mês, não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e 
ter no máximo um empregado.
 De acordo com a Sebrae (2014) a participação dos pequenos negócios 
(MEI + ME + EPP) no total de empresas existentes no país, que era de 97,4%, 
em 2009, subiu para 98,1%, em 2012, puxada pelo expressivo crescimento da 
quantidade de MEI.
 Apesar do peso econômico dessas empresas, algumas o ciclo de vida 
costuma ser curto, devido a taxa de mortalidade decorrente das difi culdades e 
desafi os encontrados na implementação, gerenciamento e manutenção do ne-
gócio, decorridos da falta de planejamento e uma boa gestão fi nanceira, que 
nem sempre são levados em consideração quando se trata de administrar essas 
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microempresas, fatores esses que são cruciais à sua sobrevivência em um mer-
cado cada vez mais competitivo.

2.2. Plano de Negócios

 Neste capitulo foi abordado conteúdo teórico para sustentação dos obje-
tivos propostos, desenvolvimento e resultados esperados, ou seja, a revisão de 
literatura sobre temas importantes para o projeto.
 Para o empreendedor que pretende iniciar o seu negócio precisará de pla-
nejamento de negócio visando a importância de analisar a oportunidade, verifi car 
se sua idéia de negócio tem aceitação no mercado, se é viável fi nanceiramente 
e se possui cliente potencial para consumo do produto ou serviço, identifi car a 
quantidade necessária de recurso e onde obter para aplicar no seu empreendi-
mento, e posterior gestão da empresa. O plano de negócio também deve ser uti-
lizado para os empreendimentos já constituído uma vez que é necessário para a 
execução adequada dos processos da empresa atingindo assim seus objetivos.

Para Dornellas (2011, p.4), desenvolver um plano de negócios é impor-
tante entender o que essa ferramenta de gestão signifi ca. O plano de 
negócios é um documento utilizado para planejar um empreendimento 
ou unidade de negócios, em estágio inicial ou não, com o propósito de 
defi nir e delinear suas estratégica de atuação para o futuro. Trata-se 
ainda de um guia para a gestão estratégica de um negócio ou unidade 
empresarial.

 Baseado na obra do autor Dornellas (2011) entende-se que para desen-
volvermos um plano de negócios temos que utilizar as ferramentas de gestão 
na busca da viabilidade do processo a ser pesquisado, por meio das técnicas e 
instrumentos adequados para melhorias nos negócios, pois vemos que no plano 
de negócios se descreve todo o objetivos que sejam alcançados, diminuindo os 
riscos e incertezas.

Plano de negócios é um documento que contém a caracterização do 
negócio, sua forma de operar, suas estratégias, seus planos para con-
quistar uma fatia do mercado e as projeções de despesas, receitas e 
resultados fi nanceiros, (SALIM, HOCHMAN, RAMAL, RAMAL 2005, p. 
3).

 O plano de negócios é utilizado como uma ferramenta de auxílio no pro-
cesso de planejamento, e é necessário que as empresas aprendam a importân-
cia de terem o controle de seus dados e planejar cada passo de seus processos 
para melhor gestão de custos, e obterem melhores resultados e atingindo seus 
objetivos. Para que o negócio dê certo, o empreendedor precisa ser criativo e 
determinado, pois, todo empreendedor comete gravíssimos erros quando tenta 
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improvisar.
 Segundo Bernardi (2011), embora não garanta o futuro desejado, o plane-
jamento defi ne os objetivos, direciona os esforços e recursos e dá um rumo ao 
empreendimento, o que nada tem a ver com previsão ou com futuro garantido, 
até pela dinâmica, volatilidade e complexidade do contexto empresarial.

2.2.1. Elaborando seu Plano de Negócios

 A estrutura do plano de negócio pode variar conforme o tipo de negócios 
a ser criado, como por exemplo, se for na criação de uma pequena empresa, 
será necessário elaborar um plano de negócio menor, porém detalhado de forma 
simples de entendimento ao empreendedor. Se for o caso de criar uma empresa 
nova de grande porte, será necessário um plano de negócios extenso e muito 
detalhado.
 Salim, Hochman, Ramal, Ramal (2005) para inserir um plano de negócio 
há uma estrutura devidamente elaborada com o intuito de facilitar a leitura do 
seu público alvo de formabásica a ser seguida: Sumário Executivo, Resumo da 
Empresa, Produtos e Serviços, Análise do Mercado, Estratégica do Negócio, 
Organização e Gerência do Negócio e Planejamento Financeiro.
Para Dornellas(2005), um exemplo com estrutura detalhada e que pode ser utili-
zado com base para a customização da estrutura de seu plano de negócios é o 
adotado pelo o Portal Plano de Negócios.
 Segundo Bernardi (2011) embora se encontre variações estruturais, o 
contexto geral dos dados e das fi nalidades da análise são comuns; o que pode 
mudar é a forma e a sequência. Os vários interessados no plano de negócios es-
tão focados primeiramente na lógica do modelo, na consistência, na viabilidade 
econômica-fi naceira, nos riscos e nas condições de sustentabilidade do negócio, 
o que inclui questões sociais e ambientais.

2.2.1.1. Sumário Executivo

O Sumário Executivo tem como objetivo um esboço que apresenta as ideias 
claras e objetivas dos tópicos contidos no plano de negócios em um todo, permi-
tir que, em poucos minutos, o leitor entenda, avalie e acompanhe os planos da 
empresa, os produtos e/ou serviços, sua inserção no mercado e o planejamento 
fi nanceiro. Embora o sumário executivo compreenda a primeira parte do plano, 
ele só deve ser elaborado após a conclusão do mesmo.

O Sumário Executivo é um extrato competente e motivante do Plano 
de Negócio. Qual a área de negócios, qual produto e serviço, qual mer-
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cado e que fatia desse mercado queremos obter? Qual investimento 
necessário, em quanto tempo vamos recuperar o dinheiro investido, e 
qual o rendimento que vamos ter de nosso investimento em um prazo 
estabelecido? Tudo isso, sem explicar em detalhes, mas dito de ma-
neira clara, objetiva e sucinta (SALIM, HOCHMAN, RAMAL, RAMAL 
2005, p. 41).

 De acordo com Rosa (2004), o sumário executivo é um resumo do plano 
de negócios. Não se trata de uma introdução ou justifi cativa do projeto e, sim, 
de um sumário das defi nições do projeto. O sumário apenas deve ser elaborado 
após conclusão de todo plano. Ao ser lido por interessados ele deverá deixar cla-
ro a ideia e a viabilidade de uma implantação. Alguns autores afi rmam que este 
é a etapa mais importante do plano de negócios.

2.2.1.2. Plano de Marketing

 O plano de marketing serve para obter informações sobre os clientes e 
concorrentes, prever as vendas dos produtos ou serviços, ou seja, como ela irá 
oferta-los de forma otimizada gerando maior lucratividade, deve abordar seus 
métodos e comercialização, política de preço, principais clientes, canais de dis-
tribuição e estratégias de promoção e publicidade, bem com projeções de ven-
das.

Conforme Bernardi (2011, p. 121) um plano de marketintg é ponto críti-
co e vital ao projeto, pois dele derivam todas as projeções subsequen-
tes, demonstrando os dados e subsídios necessários à sustentação do 
modelo de negócios e as informações pertinentes que irão compor o 
plano de negócio em suas partes específi cas.

 No planejamento de marketing verifi ca-se e descreve os pontos importan-
tes e críticos para a empresa tais como crescimento de vendas, estruturação e 
direcionamento de marketing, potencial de mercado e histórico, posicionamento 
e principalmente objetivos e estratégicas.

2.2.1.3. Plano Operacional

 É muito importante para ser utilizado internamente na empresa pelos di-
retores, gerentes e funcionários. É excelente para o alinhamento os esforços 
internos em direção aos objetivos estratégicos da organização. Seu tamanho 
pode ser variável e depende das necessidades especifi cas de cada empresa em 
termos de divulgação junto aos funcionários
  Plano Operacional, no plano de negócios serve para descrever como sua 
empresa está estruturada, tanto do ponto de vista físico, com relação as insta-
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lações da sua empresa, os equipamentos que ela possui quanto do ponto de 
vista de recursos humanos, quantos funcionários sua empresa possui, se existe 
uma hierarquia entre esses funcionários, e qual é essa hierarquia. A estrutura 
do plano operacional e desenvolvido pelo o Arranjo Fisco, Recurso Humano, 
Hierarquia Operacional, Capacidade Operacional e Processo Operacional. Toda 
esta estrutura serve para o funcionamento da sua empresa determina uma aná-
lise melhor como é ou será esse funcionamento e reveja os pontos que podem 
ser melhorados fazendo modifi cações no modo como sua empresa trabalha ou 
revendo o seu planejamento inicial para o funcionamento dessa empresa.
 Segundo o SEBRAE (2009), esta etapa do plano de negócios, o empre-
endedor deve apresentar a engenharia do novo empreendimento, bem como 
o fl uxograma do processo produtivo, a esquematização e planejamento prévio 
que permitem a visualização de como será disposto máquinas e equipamentos, 
locais destinados a 44 armazenagem de insumos e matéria prima, área de pro-
dução, estocagem e expedição dos produtos acabados ou venda.

2.2.1.4. Análise de mercado

 Antes de começar um negócio é necessário que seja feito uma avaliação 
completa do mercado onde os produtos e serviços serão comercializados. A aná-
lise de mercado permite apresentar o entendimento do mercado da empresa, 
seus clientes, seus concorrentes, identifi cando o mercado onde atua e mostran-
do as oportunidades e os riscos.

Para Salim, Hochman, Ramal, Ramal (2005, p.74), uma análise de 
mercado que integra o Plano de Negócio demostra que o empreende-
dor está atento às variáveis do mercado, e não se baseia apenas na 
sua “boa ideia”. A análise pode dar uma visão sobre as condições que 
a empresa tem para ingressar no mercado e sobre a conveniência de 
se investir nela.Nesta parte do Plano de negócios pretende-se fazer 
uma análise completa dos mercados, dos concorrentes, dos parcei-
ros e das alianças estratégicas, procurando segmentar os mercados 
e avaliar a forma de abordagem que deve ser dada a cada segmento.

 A pesquisa do mercado é um recurso importante que serve para o empre-
endedor conhecer o perfi l do cliente, ela fornece a caracterização dos clientes, 
estilo de vida, características comportamentais, hábitos de consumo, escolari-
dade, renda.  Analisar os fornecedores e as empresas que fornecem produtos e 
serviços, sistema de vendas e distribuição, políticas de preços e cobrança, quali-
dade dos produtos e serviços, perceber a estratégia dos concorrentes e observar 
seus pontos fortes e fracos.
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2.2.1.5. Estratégia do Negócio

 A estratégia de negócios visa analisar os pontos fortes e fracos e das 
oportunidades e ameaças relacionadas a empresa e concorrentes, comparando 
o ambiente interno com o externo, estabelece as direções gerais nas quais a 
posição da empresa crescerá e se desenvolverá, e em seguida o empreendedor 
pode organizar um plano de ação para reduzir os riscos e aumentar as chances 
de sucesso da empresa.
 Segundo Salim, Hochman, Ramal, Ramal (2005) a estratégia do negócio 
é o resultado da análise conjunta de diversas informações, obtidas sobre o mer-
cado, os serviços e produtos oferecidos, as necessidades e preferencias dos 
clientes.
 A partir disso, é necessário identifi car e avaliar as oportunidades e amea-
ças do ambiente de negócios. Em seguida estudar os pontos fortes e fracos da 
nossa empresa, vistos em relação aos concorrentes e, também, sobre o ponto 
de vista dos problemas e difi culdades internas que impedem ou atrapalham a 
empresa de atingir seus objetivos e metas.

2.2.1.6. Planejamento Financeiro

 O planejamento fi nanceiro tem o intuito de fornecer informações sobre os 
gastos necessários para que o negócio entre em funcionamento, deverá conter 
informações sobre o faturamento da empresa, dos custos da matéria prima e/ ou 
insumos, dos custos com mão de obra, dos custos fi xos mensais e variáveis, os 
custos de comercialização, com demonstrativos dos resultados.

Conforme Donellas (2011 p. 76), a seção fi nanceira conclui em núme-
ros tudo o que foi desenvolvido ao longo do plano de negócios. En-
volve desde os investimentos necessários para colocar o negócio em 
operação até a projeção dos fl uxos de caixa futuros que serão obtidos 
pela empresa, bem como análises de viabilidade fi nanceira do negócio 
e métricas que mostrarão se a empresa tem o potencial de sucesso 
fi nanceiro ou não.

 Nesta etapa, o plano de negócios deve refl etir em números o total de re-
cursos necessários para a implementação do novo empreendimento, o valor de 
investimento e as possibilidades de retorno, deve apresentar como a empresa se 
comportará ao longo do tempo do ponto de vista fi nanceiro.

De acordo com os autores Salim, Hochman, Ramal, Ramal (2005 p. 
105), o planejamento fi nanceiro serve para fazer a prova dos nove do 
negócio. É nele que vamos juntar toda as despesas. Desde aquelas 
que foram feitas para iniciar o negócio, constituir sua base, até aque-
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las que estarão sendo feitas em plena fase operacional para mantê-lo 
vivo e com funcionamento regular de suas atividades de vendas e de 
produção. Também vamos alinhar as receitas obtidas com as vendas 
de nossos produtos, serviços e soluções e fi nalmente, vamos avaliar 
como fi ca o conjunto e qual o saldo disso tudo.

3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

 Inicialmente, para responder ao problema proposto nessa pesquisa, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfi ca em diversas obras de diversos autores que 
serviram para o embasamento da análise dos dados à serem levantados através 
de uma pesquisa de campo exploratória.
Em seguida, foi aplicada uma pesquisa de campo exploratória para obtenção de 
informações sobre características, ações ou opiniões de algumas empresas que 
sejam relevantes para o delinear da presente pesquisa. 
 A pesquisa de campo se deu da seguinte forma:
 • Amostragem: a pesquisa foi aplicada a 10 microempreendedores de Rio 
Verde por meio da abordagem do Plano de Negócio com foco no plano fi nancei-
ro, nosegundo semestre de 2015.
 • Coleta de dados: a pesquisa realizadaatravés da aplicação de um ques-
tionário que abordou questões relevantes sobre o desafi o de desenvolver o pla-
no de negócios. Conforme Günther (2003), o questionário estruturado é o ins-
trumento que possui um conjunto de perguntas sobre um determinado assunto 
que não testa a habilidade do respondente, mas medem a sua opinião, seus 
interesses aspectos de personalidade e informação biográfi ca.
 Análise dos dados: se realizou pela tabulação em uma planilha eletrônica 
(Excel) dos dados levantados. Por conseguinte esses dados serão expressos 
em gráfi cos para realizar uma melhor visualização e interpretação dos resulta-
dos. E com isso, fazer uma correlação dos resultados com o conteúdo obtido da 
pesquisa bibliográfi ca.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

4.1. PESQUISA DE CAMPO

 No gráfi co da fi gura 1 foi abordado a questão do surgimento do negócio 
para o empreendedor.
 Verifi ca-se que a oportunidade de negócio e o gosto da atividade que o 
empreendedor desempenha corresponde a maioria dos pesquisados com 22%, 
seguida pela a necessidade de ganhar mais dinheiro e realização profi ssional 
com 17%.
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Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 1 – O surgimento do negócio.

 O gráfi co da Figura 2 demonstra que a maioria dos empreendedores não 
procuraram orientação antes de abrir seu negócio representando 90% dos pes-
quisados.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 2:Obtenção de orientação para abrir o negocio.

 Diante dos resultados do gráfi co da fi gura 3 percebe-se que apenas 20% 
dos pesquisados responderam que sua empresa desenvolveu ou desenvolve 
plano de negócio, nota -se que a maioria dos empreendedores não desenvolve-
ram o plano de negócio e os mesmos desconhecem a ferramenta.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 3: Desenvolveu ou desenvolve plano de negócio na empresa.
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 Grande parte dos empreendedores alegaram falta de tempo para buscar 
informações uma vez que estes dedicam maior parte do tempo no processo de 
venda e/ou serviços, o que consequentemente acarreta em falta de conhecimen-
to, sendo 41,67% conforme demostrado no gráfi co da fi gura 4, 33,33% afi rmam 
que a falta de disciplina também é um dos desafi os que impede de desenvolver 
o plano de negócio visto que não possuem uma ordem de processos a ser se-
guido.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 4: Principais desafi os para desenvolver um plano de negócio.

 Conforme informado no gráfi co da fi gura 5, 80% dos microempreendedo-
res afi rmam não possuir capital de giro.Entende-se que uma administração ina-
dequada do capital de giro resulta normalmente em sérios problemas fi nanceiro-
so que prejudica a capacidade de pagamento, levando-os a buscarem fontes de 
fi nanciamentos externos que reduzem a sua rentabilidade e, por fi m, os levam à 
inadimplência.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 5: Obtenção de capital de giro na empresa.
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 O gráfi co da fi gura 6 aborda que 90% dos pesquisados não separam as 
contas jurídicas das contas físicas, inclusive estes não possuem controle de re-
tirada de pró-labore o que acarreta em uma má gestão fi nanceira e uma maior 
probabilidade de não conseguir manter o seu negócio.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 6: Separação de contas jurídicas das contas físicas.

 Diante do cenário econômico atual podemos identifi car no gráfi co da fi -
gura 7, que as principais difi culdade encontradas no percurso do negócio dos 
micro empreendedores é a retração do poder aquisitivo dos consumidores com 
o resultado de 28,57%, sendo o maior percentual obtido, seguido de 21,43% a 
instabilidade do mercado.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 7: Principais difi culdades encontradas na percurso do negócio.

 De acordo com o gráfi co da fi gura 8 podemos observar que mais da me-
tade dos pesquisados alegam não possuir controle de fl uxo de caixa, causando 
um descontrole da entrada e saída de valores da empresa. Uma empresa que 
não utiliza o fl uxo de caixa fi ca vulnerável a eventuais mudanças de mercado e 
com um planejamento falho.
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Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 8: Controle da empresa quanto ao fl uxo de caixa.

 Através da pesquisa realizada conforme gráfi co da fi gura 9, vimos que, o 
que mais motiva os empreendedores no seu negócio é o desafi o de ter um negó-
cio e torna-lo lucrativo com maior resultado de 25,93%, e com o segundo maior 
resultado de 22,22% eles alegaram obtenção de lucro.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 9: Fatores que motivam o negócio.

4.2. ESTUDO DE CASO

 Baseado no demonstrativo de resultado no estudo de caso da empresa 
de estética foi feito coleta de dados fi nanceiros e obtivemos os seguintes resul-
tados:

Demonstrativo de Resultados (R$)
Descrição  
1- Receita Total com Vendas  R$ 5.000,00 
2- Custos Variáveis Totais  R$ 1.076,44 
(-) Custos com materiais diretos e/ou CVM  R$ 1.030,44 
(-) Impostos sobre vendas  R$      46,00 
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Demonstrativo de Resultados (R$)
(-) Gastos com vendas  R$     -   
Subtotal 2  R$ 2.847,12 
3- Margem de Contribuição (1-2)  R$ 3.923,56 
4- (-) Custos Fixos Totais  R$ 1.477,68 
5- Resultado Operacional (Lucro/Prejuízo) (3-4)  R$ 2.445,88 

Ponto de Equilíbrio   =       Custo Fixo Total     =   R$ 1.477,68      =      R$ 1.883,00              
                                         Índice de Margem          R$ 0,78
                        de contribuição

 Isso quer dizer que no período considerado, quando a receita total de R$ 
5.000,00, atingida o “ Ponto de Equilibrio” e estará cobrindo os seus custos totais 
( Custo Fixo + custo variavel). Em outras palavras, com receita total abaixo R$ 
5.000,00, a empresa estara operando com prejuizo; com a receita total maior 
que R$ 5.000,00, a empresa estará operando com lucro.

Lucratividade =           Lucro líquido         =        R$ 2.445,88         =      R$ 0,49              
                                     Receita Total                   R$ 5.000,00

 Isso quer dizer que sob os R$ 5000,00 de receita total “ sobram” R$ 
2.445,88 na forma de lucro, depois de pagas todas as despesas e impostos, e 
que indica uma lucratividade de 49%.

Rentabilidade =           Lucro líquido             =      R$ 2.445,88       =      R$ 0,14             
                                Investimento Total                 R$ 17.344,00

 Isso signifi ca que a cada ano, o empresario recupera 14% do valor inves-
tido atraves dos lucros obtidos no negocio.

Prazo de Retorno =           Investimento Total     =     R$ 17.344,00  =   R$ 7,09             
                                                Lucro Líquido                R$ 2.445,88

 Isso signifi ca que 7 anos após o inicio das atividades da empresa, o em-
preendedor tera recuperado, sob a forma de lucro, tudo o que gastou com a 
montagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 De acordo com as mudanças constantes no mercado, é necessário ob-
ter cada vez mais habilidades administrativa em relação ao empreendimento, 
buscando estar sempre atualizado com novas formas de gestão, procurando 
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assim obter um diferencial no seu ramo de atuação. O interesse para formulação 
do presente artigo se deu através da verifi cação do expressivo crescimento da 
quantidade de microempreendedores individuas e seus comportamentos fi nan-
ceiros,com o intuito de identifi car se estes possuem um plano de negócios, e 
quais os desafi os dos empreendedores quanto a elaboração de tal ferramenta 
com foco no plano fi nanceiro, na cidade de Rio Verde.
 A pesquisa procurou mostrar os fatores que determinam a má preparação 
ao abrir e conduzir seu negócio e a má gestão fi nanceira, mostrando que a fal-
ta de interesse dos microempreendedores individuais em buscar conhecimento 
são um dos fatores importantes que contribui com a difi culdade para elaborar o 
plano de negócio e o descontrole fi nanceiro. E constatou-se que a maioria dos 
pesquisados afi rmaram falta de tempo, uma vez que dão maior importância ao 
processo produtivo deixando de lado o planejamento administrativo da sua em-
presa, desta forma algumas microempresas não conseguem obter sucesso pois 
o negócio implica com diversos gastos, que se não planejados passam desper-
cebidos pelos empreendedores.
 Baseado no desenvolvimento do artigo no plano de negócio com foco no 
plano fi nanceiro, foi realizado um estudo de caso em uma das empresas pesqui-
sadas, no ramo de estética com mais de 3 anos de constituição, e identifi camos 
que, embora a empresa ainda não tenha desenvolvido o palno de negócio em 
seu empreendimento, ainda assim, está com resultados positivos até o momen-
to, entretanto a empresária não tem controle em separar as contas de pessoa 
física com pessoa jurídica, favorecendo o descontrole fi nanceiro, sendo assim 
entendemos que se a empresa tivesse um planejamento, consequentemente 
possuiria um controle fi nanceiro, e teria uma certeza de lucratividade e identifi -
caria seus pontos fortes e pontos fracos, o que daria uma direção para melhores 
chances de sucesso frente ao mercado.
 Entretanto, a elaboração do plano de negócio com foco no plano fi nan-
ceiro é fundamental na desenvoltura e crescimento dos empreendimentos das 
microempresas individuais na qual assume um papel de grande importância na 
economia da região,que consequentemente contribui para sociedade. Com isso, 
este estudo visa mostrar que o plano de negócio é de suma importância para o 
desenvolvimento das microempresas evitando mortalidade precoce e viabilizan-
do o empreendimento diante do mercado.
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IMPLANTAÇÃO DE UM BIODIGESTOR 
NA FAZENDA RIO DOCE-IRARA

Renata Ferreira Chavaglia1                                                                                        
Fábio Luís Teles2

RESUMO: A suinocultura é uma das atividades agrícolas que possuí um grande 
potencial poluente, referente a produção de resíduos que é gerado. Com isso, os 
suinocultores estão em constante busca para amenizar os impactos ambientais 
que sua atividade oferece, adotando cada vez mais tecnologias e procedimentos 
menos impactantes ao meio rural. O objetivo deste trabalho foi mostrar a viabili-
dade econômica da instalação dos biodigestores, que promovem uma acentua-
da diminuição nos impactos ambientais e ainda produz subprodutos que podem 
ser utilizadas pelos próprios produtores. Com um levantamento bibliográfi co, se-
guindo para um estudo de caso na Fazenda Rio Doce-Irara, município de Rio 
Verde – GO, foi possível avaliar que a implantação dos biodigestores tornam-se 
viável economicamente, e que o capital investido chega a ser mais rentável que 
a caderneta de poupança em mais de 15%. Além disso outros benefícios podem 
ser obtido com a instalação dos biodigestores, que alem de economicamente 
viável, também são um mecanismo funcional na pratica de atividades ecologica-
mente corretas.

Palavras Chaves: Suinocultura, mecanismo do desenvolvimento Limpo, viabili-
dade econômica.

IMPLEMENTATION OF AN ON BIODIGESTOR OF
THE FARM DOCE-IRARA

ABSTRACT: The pig is one of the agricultural activities that possess a great po-
tential pollutant, referring to waste that is generated. With that, the pig farmers 
are constantly looking to mitigate the environmental impacts that their activity 
provides, increasingly adopting technologies and procedures to less impacting 
rural areas. The aim of this study was to demonstrate the economic feasibility of 
installing digesters, which provide a sharp decrease in environmental impacts 
and also produces byproducts that can be used by the producers themselves. 
With a bibliography, according to a case study at Farm Rio Doce-weasel, Rio 
Verde - GO, it was possible to evaluate the implementation of the digesters be-
come economically viable, and that the invested capital can be more profi table 
than savings accounts in more than 15%. Besides other benefi ts can be achieved 
with the installation of the digesters, which besides economically viable, are also 
a functional mechanism in the practice of environmentally friendly activities.

Keywords: Sheep. Clean Development Mechanism. Economic Viability. 

1 Acadêmica do 5º Período de Tecnologia em gestão do agronegócio; email:renata_cha-
vaglia@hotmail.com
2 Professor, orientador da Faculdade Almeida Rodrigues; Mestre em Agronomia. Email: 
Fabio.teles@faculdadefar.com.br
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1 INTRODUÇÃO

  A criação de animais em média e alta escala foi responsável por alguns 
entre os mais graves desequilíbrios ambientais ocorridos em nosso país. Mu-
danças na legislação ambiental e avanços tecnológicos registrados desde então, 
poderão contribuir daqui para frente, para diminuir os riscos ambientais das ativi-
dades de produção de animais, de geração de energia mais limpa e de produção 
de biofertilizantes, ajudando a ampliar a renda dos produtores.
 Os biodigestores permitem que o dejeto seja tratado e transformado em 
biogás, utilizado para produção de energia e biofertilizante, usado nas lavouras. 
Adicionalmente, a captura daquele gás gera créditos de carbono, com valor de 
mercado entre os países mais poluidores do planeta, que precisam adquiri-los 
para compensar a “sujeira” que produzem. Entretanto, a maior parte das pesqui-
sas realizadas com biodigestores é voltada para criação de aves e suínos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

 Embora, a primeira instalação operacional destinada a produzir gás com-
bustível só tenha surgido na segunda metade do século XIX, o biogás já era 
conhecido desde há muito tempo, pois a produção de gás combustível a partir 
de resíduos orgânicos não é um processo novo. Em 1776, o pesquisador italiano 
Alessandro Volta descobriu que o gás metano existia incorporado ao chamado 
“gás dos pântanos”, como resultado da decomposição de restos vegetais em 
ambientes confi nados.
 Em 1806, na Inglaterra, Humphreydavy identifi cou um gás rico em car-
bono e dióxido de carbono, resultante da decomposição de dejetos animais em 
lugares úmidos. Apenas em 1857, em Bombaim, Índia, foi construída a primeira 
instalação operacional destinada a produzir gás combustível, para um hospital 
de hansenianos. Nessa mesma época, pesquisadores como Fischer e Schrader, 
na Alemanha e Grayon, na França, entre outros, estabeleceram as bases teóri-
cas e experimentais da biodigestão anaeróbia.
 Uma importante contribuição para o tratamento anaeróbio de esgotos 
residenciais foi feita por Karl Imhoff , na Alemanha, que, por volta de 1920, de-
senvolveu um tanque biodigestor, o tanque Imhoff , bastante difundido na época 
(NOGUEIRA, 1986).
 O primeiro biodigestor posto em funcionamento regular foi na cidade de 
Bombaim na Índia, em 1950, por Patel, ainda na Índia, o primeiro Biodigestor de 
sistema contínuo. Na década de 60, Fry, um fazendeiro, desenvolveu pesquisas 
com biodigestores da África do Sul (SGANZERLA, 1983).
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 O primeiro digestor, o qual recebe carga total de biomassa e somente é 
esvaziado após a total conversão da biomassa em biofertilizante e biogás, foi, 
segundo Seixas et al (1980), “posto em funcionamento regular em Bombaim, em 
1900. Durante e depois da Segunda Grande Guerra, alemães e italianos, entre 
os povos mais atingidos pela devastação da guerra, desenvolveram técnicas 
para obter biogás de dejetos e restos de culturas”.
 A partir da crise energética em 1973, a utilização de biodigestores passou 
a ser uma opção adotada tanto por países ricos como países de Terceiro Mundo; 
em nenhum deles, contudo, o uso dessa tecnologia alternativa foi ou é tão acen-
tuada como na China e Índia.
 O interesse da China pelo uso de biodigestores deveu-se, originalmente, 
a questões militares. Preocupada com a Guerra Fria, a China temeu que um 
ataque nuclear impediria toda e qualquer atividade econômica (principalmente 
industrial). Entretanto, com a pulverização de pequenas unidades de biodigesto-
res ao longo do país, algumas poderiam escapar ao ataque inimigo.
 Há pelo menos meio século, para os chineses, a implantação de biodi-
gestores transformou-se em questão vital. Um país continental, com excesso de 
população, a China buscou, durante os anos 50 e 60, no auge da Guerra Fria, 
por uma alternativa de descentralização energética. No caso de uma guerra que 
poderia signifi car a destruição quase total da civilização como se conhece – o 
ataque às centrais energéticas, como poderosas usinas hidroelétricas, repre-
sentaria o fi m de toda atividade econômica. Isso porque a energia deixaria de 
ser disponível nos grandes centros, mas naqueles pequenos centros, apenas 
unidades de biodigestão conseguiriam passar despercebidos ao poder inimigo. A 
descentralização, portanto, implica em criar unidades sufi cientes nas pequenas 
vilas, vilarejos e regiões mais longínquas. Desnecessário dizer a razão pela qual 
os biodigestores fi zeram parte da estratégia (BARRERA, 1993).

2.1 Defi nição de biodigestores

 Um biodigestor compõe-se de uma câmara fechada na qual a biomassa 
(geralmente detritos de animais) é ferramenta anaerobicamente, isto é, sem a 
presença de ar. Como resultados desta fermentação ocorrem a liberação de 
biogás e a produção de biofertilizante. É possível defi nir biodigestor como um 
aparelho destinado a conter a biomassa e seu produto: o biogás. Como defi ne 
Barrera (1993) “o biodigestor, como toda grande ideia, é genial por sua simplici-
dade”. Existem vários tipos de biodigestor, mas, em geral, todos são compostos, 
basicamente, de duas partes: um recipiente (tanque) para abrigar e permitir a 
digestão da biomassa, e o gasômetro (campânula), para armazenar o biogás. 
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Em relação ao abastecimento de biomassa, o biodigestor pode ser classifi cado 
como abastecimento diário de biomassa, com descarga proporcional à entrada 
de biomassa, ou intermitente, quando utiliza sua capacidade máxima de arma-
zenamento de biomassa, retendo-a até a complexa biodigestão.

2.2 Os modelos: chinês e indiano de biodigestor

 Dentre os biodigestores de sistema de abastecimento contínuo mais di-
fundido no Brasil estão os modelos chinês e indiano. O modelo chinês é mais 
simples e completamente construído em alvenaria, fi cando quase que comple-
tamente enterrado no solo. Funciona, normalmente, com alta pressão, que pode 
variar em função da produção e consumo do biogás, assim sendo deverá contar 
com uma câmara de regulagem, que lhe permitiria trabalhar com baixa pressão.
 De acordo com Sganzerla (1983), o modelo indiano é o mais usado no 
Brasil devido à sua funcionalidade. Quando construído, apresenta o formato de 
um poço, que é o local onde ocorre a digestão da biomassa, coberto por uma 
tampa cônica, isto é, pela campânula que controla a pressão do gás metano e 
permite a regulagem da emissão do mesmo. Outra razão para sua maior utiliza-
ção está no fato do outro modelo, o chinês, exigir a observação de muitos deta-
lhes para sua construção.

2.3 Combustíveis do biodigestor: a biomassa

 Por biomassa, denominam-se quaisquer materiais passíveis de serem 
decompostos por causas biológicas, ou seja, pela ação de diferentes tipos de 
bactérias metanogênicas (produtoras de metano) produz biogás em maior me-
nor quantidade, em virtude de diversos fatores: temperatura, nível de pH, relação 
Carbono/Nitrogênio, presença ou não de oxigênio, nível de umidade, quantidade 
de bactérias X volume de biomassa, entre outros.
 Para Seixas et al. (1980), o passo seguinte a ser tomado após a escolha 
do modelo de biodigestor deve ser a análise da quantidade de biomassa que es-
tará disponível para utilização. Só, assim, será possível calcular, com precisão, a 
capacidade real de produção de biogás após ser instalado o biodigestor. O nível 
de consumo diário de biogás para a atividade a que o mesmo está destinado 
constitui-se em outra variável muito importante a de se levar em conta, quando 
da defi nição acerca das dimensões do equipamento.

2.4 Biofertilizante
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 Após a produção do biogás, a biomassa fermentada deixa a parte interna 
do biodigestor sob a forma líquida rica em material orgânico (húmus), com gran-
de poder de fertilização. Este biofertilizante, quando aplicado ao solo, melhora 
as suas qualidades físicas, químicas e biológicas. É possível, logicamente, usar 
adubos químicos em lugar da matéria orgânica, mas estes não podem suprir 
as qualidades físicas e biológicas fornecidas por aquela. Além disso, Sganzerla 
(1983) lembra que o excesso de adubação química causa mineralização do solo, 
ressecando-o, endurecendo-o e difi cultando a entrada da água e do ar, o que 
provoca e facilita a ocorrência de erosão. Além disso, os sais, muito solúveis, 
eliminam as bactérias que vivifi cam o solo, deixando-o desprotegido, facilitando 
invasões por insetos, fungos, nematóides e vírus, entre outros, que causarão, 
certamente, danos às plantas. O agricultor lança mão, neste momento, do uso 
de defensivos agrícolas os quais, além de poluírem o solo, destroem os predado-
res naturais das pragas, criando a necessidade de novos defensivos para serem 
aplicados, o que dá início a um ciclo vicioso, que só poderá ser quebrado com a 
aplicação de grande quantidade de matéria orgânica.

3 METODOLOGIA

 O trabalho foi dividido em duas partes, em que a primeira realizou um 
levantamento bibliográfi co onde foram consultados artigos, publicações e ma-
teriais obtidos da internet, fundamentaram este artigo, para sua a realização. 
Neste levantamento, além da fundamentação teórica sobre a temática do traba-
lho, foi levantado os custos de implantação do biodigestor para realização de um 
estudo de caso.
 No estudo de caso foi utilizado como referencia a propriedade Fazenda 
Rio Doce-Irara, localizada a 46 km do município de Rio Verde GO, de proprie-
dade de José Chavaglia. Nesta foi simulado a implantação de um biodigestor, 
modelo lona infl ável. Para estimar o valor do investimento foi realizado um levan-
tamento orçamentário (Tabela 1) para a implantação do biodigestor, e utilizado 
os valores descrito por Shikida,; Junges; Kleinschmitt (2008), que descrevem em 
seu trabalho o valor da  instalação e manutenção. 

TABELA 1 - Materiais e orçamento da obra do biodigestor

UNID DESCRIÇÃO QUANT VALOR 
UNITÁRIO(R$) TOTAL (R$)

Tijolo 6  furos                            1300 un. 0,27 351,00
Areia média  6M 38,99 233,94

Cimento CPI IF32 
C/50 kg     12 sc 18,06 216,72
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 Brita nº 1                                2 m 64,38 128,76
Tubo esgos-

to150mm c/ 6 m G 1  Barra Tigre 134,32 134,32

Chapa zincada 0,70 
(294 kg/mts) 8 m 16,47 131,76

Vedacil 18 litros                   1  BD OTTO 62,49 62,49
Tambor 200 litros                    1  un. 36,OO 36,00

Ripão de 30 metros                    30 m 0,87 26,10
Barra Ferro                                6 31,00 186,00

Lâmina de segueta      4 un. 3,75 15,00
 Tábua de 15cm   30 m 3,54 76,20
Barra Ferro 5/16                      3 22,00 66,00
Barra Ferro de 

5mm    5 9,00 45,00

Prego 2 kg 6,53 13,06
Madeirite 4  PÇ 42,87 171,48
CAP 75                            2 un. 4,70 9,40

Barra Ferro 12  1 48,00 48,00
Galão de vedacite 1 un. 25,00 25,00

Mão de obra 40% do valor do 
material 1.400,00 R$ 1.400,00

TOTAL R$ 3.376,23
Fonte: elaborado pela autora, 2010.

 Segundo: Shikida; Junges; Kleinschmitt (2008) o investimento inicial para 
2 biodigestores é de R$ 159.131,20, nesse orçamento constam: os biodigesto-
res, manta plástica, rede de tubulações, canos de PVC, motor gerador de ener-
gia, terraplanagem, obras civis e mão-de-obra. Relata ainda que, no custo de 
implantação dos biodigestores, deve ser considerada a parte de licenciamento 
ambiental na qual ele descreve que: Taxas, Impostos e Licenciamento para ins-
talação, que é de R$ 3.989,30, contendo nele: licença previa (IAP), licença de 
instalação (IAP), licença de operação (IAP), publicação no diário ofi cial 1ª fase, 
publicação no diário ofi cial 2ª fase, publicação em jornal de circulação, registro 
de imóveis. Ainda, segundo os mesmos autores, o custos de manutenção no 1º, 
3º, 5º, 7º e 9º anos são de R$ 11.358,80. No 2º, 6º e 10º anos é de R$ 12.626,32 
e no 4º e 8º anos é de R$ 21.777,52. Essas diferenças de valores são atribuídas 
às intervenções de manutenções distintas entre cada período. Por exemplo, no 
4º e no 8º ano, o preço é mais alto devido à necessidade da troca da manta de 
impermeabilização da lagoa.
 A receita gerada com a implantação do biodigestor, também foi apoiada 
no trabalho de Shikida; Junges; Kleinschmitt (2008), que descrevem (Tabela 2)
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TABELA 2 - Receitas/Economias com a utilização de 1 (UM ) biodigestor
Receitas

Economias             Quantidade  Valor Unitário (R$)  Valor Anual (R$)

Energia elétrica                                      75.230 KWH 0, 15951 11.999,94
Espalhar o dejeto                                                             1000 cargas 25,00 15.000,00

Ração para peixes                                                                3.500 KG  0,70 2.450,00
Total                                                                                                             29.449,94

Fonte: Shikida; Junges; Kleinschmitt (2008)

 Para que o retorno fi nanceiro seja sufi ciente, e compensar os riscos por 
eles assumidos, verifi cou-se a viabilidade econômica do empreendimento foi cal-
culado os índices indicadores proposto por Martins e Assis (2010, p.5), em:

Valor presente líquido (VPL), de um projeto de investimento que é igual 
à diferença entre o valor presente das entradas líquidas de caixa asso-
ciadas  ao  projeto  e  o  investimento  inicial necessário, com o descon-
to dos fl uxos de caixa feito a uma taxa defi nida pela empresa, ou seja, 
sua  TMA  (Taxa  mínima  de  atratividade),  que  corresponde  à  taxa  
de  expectativa  do  retorno fi nanceiro esperado pelo empreendedor. 
O índice de lucratividade (IL) consiste em estabelecer a razão entre 
o valor presente das entradas líquidas de caixa do projeto e o investi-
mento inicial, os cálculos são efetuados com base na TMA da empresa. 
O investimento será rentável sempre que o valor presente das entra-
das líquidas de caixa do projeto for superior ao seu investimento inicial, 
isto é, sempre que seu índice de lucratividade for superior a 1.  
Tempo  de  recuperação  do  capital  (Payback)  é  aquele  segundo  
o  qual  um  investimento  é  tanto mais  interessante  quanto  suas  
entradas  líquidas  de  caixa  anuais  permitirem mais  rapidamente 
recuperar o capital inicialmente gasto para realizá-lo. 
Taxa mínima de atratividade (TMA) do ponto de vista teórico é a taxa 
de desconto apropriada e o custo de oportunidade do capital, ou seja, 
se fi zer outro investimento seguro será a porcentagem em que ele vai 
retornar em um determinado período de tempo. Refere-se à rentabili-
dade mínima exigida dos investimentos pelos dirigentes da empresa 
como parte de sua política de investimentos.

 Esses índices permitem que se decida ou não por um empreendimento, 
dada a analise da receita e os rendimentos que este possa trazer ao produtor 
rural.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Cálculos da viabilidade econômica

 Para os a utilização dos valores necessários para cálculos da viabilidade 
econômica foi simulado, baseando-se no trabalho de referência, o fl uxo de caixa 
da fazenda, oriundo das atividades e produtos do biodigestor, tomando como 
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base a instalação de dois biodigestores (Tabela 3)

TABELA 3 – Fluxo de caixa da Fazenda Rio Doce-Irara
ANO VALOR

0 -R$ 163.120,50 (Investimento)
1 R$ 58.899,88
2 R$ 58.899,88
3 R$ 58.899,88
4 R$ 58.899,88
5 R$ 58.899,88

Fonte: elaborado pela autora, 2010.

 O Valor do investimento inicial, tomando por base também dois biodiges-
tores, foi estabelecido segundo o levantamento orçamentário realizado para este 
trabalho dos materiais necessário para sua implantação, mais os valores su-
geridos por Shikida; Junges; Kleinschmitt (2008), na instalação e manutenção 
durante o tempo avaliado de cinco anos.

4.1.1 Payback

 Para obter o valor do Payback foi utilizada a razão o valor do investimento 
pela receita liquida, tendo como resultado: 

payback = R$163.120,50 = 2,7 anos
R$58.899,88 

  

4.1.2 Valor Presente Liquido (VPL); Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e 
Taxa Interna de Retorno (TIR)

 Para esse empreendimento, foi adotada uma taxa mínima de atratividade 
de 20%, que segue as recomendações de Martins; Assis (2010), que sugere que 
a taxa de mínima atratividade para os biodigestores sejam em torno de 18-20%. 
O cálculo do Valor Presente Líquido foi realizado utilizando uma planilha eletrô-
nica pela fórmula: “=VPL (clica sobre o percentual do TMA, seleciona o fl uxo de 
caixa do período 1 ao 5) mais o valor do investimento negativo” (Tabela 4).

TABELA 4- Índice do Valor Presente Líquido e da Taxa Interna de Retorno
ÍNDICE 1 ano 5 anos
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VPL           R$ 13.026,20          R$ 65.130,98 

TIR                                                                                                                24%

Fonte: elaborado pela autora, 2010.

 Sendo assim, como o VPL foi positivo mostra que o projeto é viável. E, 
para confi rmar, segundo a literatura, sempre que TIR for maior que a TMA, o 
projeto pode ser dito como viável.
 Para complementar a decisão sobre a viabilidade do projeto, foi ainda 
realizado uma simulação do investimento necessário para implantação do biodi-
gestor na caderneta de poupança e comparou-se os rendimentos. Como a taxa 
anual média da poupança é de 6,17 % a.a (Tabela 5), para este caso não é viável 
a aplicação do capital, pois o rendimento na caderneta de poupança foi o que 
signifi ca que não é viável investir na poupança neste caso, uma vez que o valor 
investido nos biodigestores confere um rendimento de 15.7% acima do gerado 
pela caderneta de poupança.

TABELA 5 – simulação do rendimento do capital de investimento na caderneta 
de poupança
R$ 163.120,50 Investimento 
6,17% Tx Poupança
R$ 10.064,53 Rendimento Anual
5 Anos
 R$ 50.322,67 Rendimento em 5 anos

Fonte: elaborado pela autora, 2010.

 Um biodigestor rural é viável, desde que haja procura para utilização glo-
bal de seus produtos, biogás e biofertilizante. As condições de aspectos locais 
no projeto devem ser bem detalhadas. Disponibilidade de água, regime de cria-
ção em confi namento, proximidade entre os módulos e o biodigestor são fatores 
essenciais. O retorno do investimento vai depender muito dessas condições, 
que, para ele, se forem desfavoráveis, não tornando viável o empreendimento, 
principalmente, pelo custo da mão-de-obra a ser utilizada.
 Com isso, baseado na demanda energética da propriedade que poderá 
ser suprida pelo biogás, tem-se o consumo de 1m³ de lenha por mês, 3 botijões 
de 15kg por mês e 738 KW de Energia mês, com custo de R$ 25,00, R$ 105,00 
e R$ 187,00 respectivamente.
 Sabendo que 1 m³ de Biogás equivale à 0,46 m³ de lenha, equivale tam-
bém à 0,396 Kg de gás (GLP) e a 1,428 KW de energia, tem-se um consumo de 
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617 m³ de Biogás por mês.
 Outro produto do biodigestor é a biomassa, nesse caso, considerado 
como biofertilizante, pois com o plantio de pastagem, na propriedade utilizando 
o para fertilização da terra da propriedade onde o biodigestor foi implantado.
 A análise econômica foi calculada a partir do valor total de investimento 
que foi de R$ 3.376,23, tendo como horizonte do projeto defi nido em 5 anos. A 
receita do projeto apresenta um valor de R$ 840,62 por mês.
 Defi nidos os custos, sendo estes, mão-de-obra direta, mais encargos, 
embalagens e outros materiais tem-se um custo total de R$ 619,50 por mês. 
Com isso, elaborou-se um fl uxo de caixa que foi utilizado para calcular a taxa 
interna de retorno usada para avaliar economicamente o projeto. Estes indicado-
res foram calculados usando um custo de oportunidade, ou seja, taxa requerida 
de retorno de 20%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O projeto é viável economicamente, pois a Taxa Mínima de Atratividade 
(20%) é menor que a taxa interna de retorno. Além de receber os 20% desejados 
sobre o capital investido a cada ano, o investimento receberá ao longo de 5 anos 
uma taxa equivalente a R$ 10.137,60 por ano, tendo o retorno do investimento 
inicial em aproximadamente 2 anos, observando que se a demanda energética 
fosse maior, esse tempo poderia ter sido reduzido.
 O uso do biofertilizante na área cultivada, também, foi contabilizado como 
benefício nos cálculos de viabilidade econômica, sendo um fator consorciado de 
retorno do investimento. A produção será utilizada totalmente na própria fazen-
da. Devendo ser feita uma análise do seu uso comparando os resultados com 
esterco cru, como é utilizado hoje, antes do funcionamento do biodigestor.
 A higienização é outra vantagem da implantação do biodigestor, evitando 
mau cheiro e proliferação de parasitas e vetores de moscas.
 Para a concepção deste trabalho foi efetuada uma importante revisão bi-
bliográfi ca, que permitiu uma consolidação da bibliografi a referente aos proces-
sos anaeróbios de tratamento, da tecnologia dos biodigestores e dos aspectos 
ambientais consequentes da atividade da suinocultura. Isto, associado à utili-
zação com fi ns didáticos deste biodigestor para apresentação do seu funciona-
mento aos suinocultores, permite concluir que será uma ferramenta útil para a 
conscientização dos suinocultores quanto à necessidade de um manejo correto 
dos resíduos resultantes de suas atividades.
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RESUMO: O presente estudo apresenta a legislação específi ca aplicada ao por-
tador de necessidades especiais, rumo à inclusão, as diretrizes legais, o papel 
dos pais e as modalidades de defi ciências e transtornos e, sobretudo a dinâmica 
pedagógica que se deve seguir rumo à Educação Especial Inclusiva. Sendo a 
educação e a aprendizagem processos contínuos e permanentes que se desen-
volvem ao longo da existência humana têm lugar não apenas na escola, mas no 
lar e na comunidade. O Tema INCLUSÃO é bastante atual e merecedor de aten-
ção.  O objetivo do presente trabalho é mostrar que a inclusão é uma ação políti-
ca, cultural, social e pedagógica, implementada em defesa do direito de todos os 
educandos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 
discriminação. O presente trabalho está pautado nas Leis criadas pelo Ministério 
da Educação/Secretaria de Educação Especial que apresenta a Política Nacio-
nal de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que acompa-
nha os avanços do conhecimento e das lutas sociais, visando constituir políticas 
públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos.

Palavras-chave: Inclusão, aprendizagem, legislação.  

ABSTRACT: This study presents the specifi c legislation applied to people with 
special needs, towards inclusion, legal guidelines, the role of parents and ter-
ms of defi ciencies and disorders, and especially the pedagogical dynamics that 
should be followed towards the Special Inclusive Education. And education and 
continuous learning and permanent processes taking place throughout human 
existence take place not only at school but at home and in the community. The 
INCLUSION theme is very current and worthy of attention. The objective of this 
study is to show that inclusion is a political action, cultural, social and pedagogi-
cal, deployed in defense of the right of all students to be together, learning and 
participating, without any discrimination. This work is guided by the laws created 
by the Ministry of Education / Department of Special Education that presents the 
National Policy for Special Education in the Perspective of Inclusive Education, 
which tracks the progress of knowledge and social struggles, seeking to establish 
public policies that promote an education quality for all students.

Keywords: Inclusion, learning, legislation.
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INTRODUÇÂO

 A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado 
na concepção de direitos humanos que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 
contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e 
fora da escola.
 É sábia, efi ciente e cuidadosa a doutrina que impera no corpo de toda 
legislação especial aplicada à Educação Especial rumo à Inclusão, mas ainda 
é muito frágil a maneira com que interpretam e tratam, na prática, o fazer peda-
gógico pertinente ao assunto.  A Lei nº 12.796, de 4/4/2013 doutrina currículos, 
métodos, técnicas, organização específi ca e recursos educativos especiais para 
atender às necessidades de portadores de difi culdades de aprendizagem com 
defi ciências leves ou graves e transtornos globais do desenvolvimento, inclusive 
severos, merecedores de tratamentos especiais com implementação curricular 
mais lenta.

EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL A INCLUSÃO COM UM ENFOQUE         
JURÍDICO

 No Brasil, o atendimento às pessoas com defi ciência teve início na época 
do Império com a criação de duas instituições: 1) o Imperial Instituto dos Meni-
nos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, 2) e o Instituto 
dos Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos 
– INES, ambos no Rio de Janeiro, 3) no início do século XX é fundado o Instituto 
Pestalozzi - 1926, instituição especializada no atendimento às pessoas com de-
fi ciência mental; 4) em 1954 é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais – APAE e; em 1945, é criado o primeiro atendimento educacio-
nal especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por 
Helena Antipoff . 
 Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com defi ciência passa 
ser fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei nº. 7 4.024/61, que aponta o direito dos “excepcionais” à educação, 
preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. 
 A Lei nº. 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, ao defi nir ‘tratamento 
especial’ para os alunos com “defi ciências físicas, mentais, os que se encontrem 
em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”, 
não promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender as ne-
cessidades educacionais especiais e acaba reforçando o encaminhamento dos 
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alunos para as classes e escolas especiais. 
 Em 1973, é criado no MEC, o Centro Nacional de Educação Especial – 
CENESP, responsável pela gerência da educação especial no Brasil, que, sob a 
égide integracionista, impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com 
defi ciência e às pessoas com superdotação; ainda confi guradas por campanhas 
assistenciais e ações isoladas do Estado. 
 Nesse período, não se efetiva uma política pública de acesso universal 
à educação, permanecendo a concepção de ‘políticas especiais’ para tratar da 
temática da educação de alunos com defi ciência e, no que se refere aos alunos 
com superdotação, apesar do acesso ao ensino regular, não é organizado um 
atendimento especializado que considere as singularidades de aprendizagem 
desses alunos. 
 A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos funda-
mentais, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º inciso IV). Defi ne, 
no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desen-
volvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualifi cação para o trabalho. 
No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e 
permanência na escola”, como um dos princípios para o ensino e, garante, como 
dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferen-
cialmente na rede regular de ensino (art. 208). 
 O Estatuto da Criança e do Adolescente (2002) – Lei nº. 8.069/90, artigo 
55, reforça os dispositivos legais supracitados, ao determinar que “os pais ou 
responsáveis têm a obrigação de matricular seus fi lhos ou pupilos na rede regu-
lar de ensino”. Também, nessa década, documentos como a Declaração Mundial 
de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994), passam 
a infl uenciar a formulação das políticas públicas da educação inclusiva.
 Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientan-
do o processo de ‘integração instrucional’ que condiciona o acesso às classes 
comuns do ensino regular àqueles que “(...) possuem condições de acompa-
nhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, 
no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”. Ao reafi rmar os pressupostos 
construídos a partir de padrões homogêneos de participação e aprendizagem, 
a Política não provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira 
que sejam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino co-
mum, mantendo a responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente 
no âmbito da educação especial. 
 A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96, 
no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos 
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especiais currículo, métodos, recursos e organização específi cos para atender 
às suas necessidades; assegura a terminalidade específi ca àqueles que não 
atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas defi ciências e; a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão 
do programa escolar. Também defi ne, dentre as normas para a organização da 
educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
verifi cação do aprendizado” (art. 24, inciso V) e “[...] oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, con-
dições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (art. 37). 
 Em 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor 
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Defi ciência, 
defi ne a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis 
e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação 
especial ao ensino regular. 
 Acompanhando o processo de mudanças, as Diretrizes Nacionais para 
a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no 
artigo 2º, determinam que: 
 Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às es-
colas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades edu-
cacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação 
de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001). 
 As Diretrizes ampliam o caráter da educação especial para realizar o 
atendimento educacional especializado complementar ou suplementar a esco-
larização, porém, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, não 
potencializa a adoção de uma política de educação inclusiva na rede pública de 
ensino prevista no seu artigo 2º. 
 O Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº 10.172/2001, destaca que “o 
grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção 
de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”. Ao 
estabelecer objetivos e metas para que os sistemas de ensino favoreçam o aten-
dimento às necessidades  educacionais especiais dos alunos, aponta um défi cit 
referente à oferta de matrículas para alunos com defi ciência nas classes comuns 
do ensino regular, à formação docente, à acessibilidade física e ao atendimento 
educacional especializado.
 Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº1/2002, 
que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Profes-
sores da Educação Básica, defi ne que as instituições de ensino superior devem 
prever em sua organização curricular formação docente voltada para a atenção 
à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especifi cidades dos alu-
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nos com necessidades educacionais especiais.
  A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio 
legal de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas 
institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disci-
plina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de 
professores e de fonoaudiologia. 
 A Portaria nº 2.678/02 aprova diretriz e normas para o uso, o ensino, a 
produção e a difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de ensino, 
compreendendo o projeto da Grafi a Braile para a Língua Portuguesa e a reco-
mendação para o seu uso em todo o território nacional.
 Em 2003, o Ministério da Educação cria o Programa Educação Inclusi-
va: direito à diversidade, visando transformar os sistemas de ensino em siste-
mas educacionais inclusivos, que promove um amplo processo de formação de 
gestores e educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de 
acesso de todos à escolarização, a organização do atendimento educacional 
especializado e a promoção da acessibilidade.
  Em 2004, o Ministério Público Federal divulga o documento O Acesso de 
Alunos com Defi ciência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, com o 
objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão, reafi r-
mando o direito e os benefícios da escolarização de alunos com e sem defi ciên-
cia nas turmas comuns do ensino regular. 
 Impulsionando a inclusão educacional e social, o Decreto nº 5.296/04 re-
gulamentou as leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, estabelecendo normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade às pessoas com defi ciência ou com mo-
bilidade reduzida. Nesse contexto, o Programa Brasil Acessível é implementado 
com o objetivo de promover e apoiar o desenvolvimento de ações que garantam 
a acessibilidade.
  O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, visando a 
inclusão dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina 
curricular, a formação e a certifi cação de professor, instrutor e tradutor/intérprete 
de Libras, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos 
surdos e a organização da educação bilíngue no ensino regular. 
 Em 2005, com a implantação dos Núcleos de Atividade das Altas Habilida-
des/Superdotação – NAAH/S em todos os estados e no Distrito Federal, são for-
mados centros de referência para o atendimento educacional especializado aos 
alunos com altas habilidades/superdotação, a orientação às famílias e a forma-
ção continuada aos professores. Nacionalmente, são disseminados referenciais 
e orientações para organização da política de educação inclusiva nesta área, de 
forma a garantir esse atendimento aos alunos da rede pública de ensino. 
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 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência, aprovada 
pela ONU em 2006, da qual o Brasil é signatário, estabelece que os Estados 
Parte devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis 
de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social 
compatível com a meta de inclusão plena, adotando medidas para garantir que: 
a) As pessoas com defi ciência não sejam excluídas do sistema educacional geral 
sob alegação de defi ciência e que as crianças com defi ciência não sejam exclu-
ídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob alegação de defi ciência; 
b) As pessoas com defi ciência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusi-
vo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas 
na comunidade em que vivem (Art.24). 
 Neste mesmo ano, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Minis-
tério da Educação, o Ministério da Justiça e a UNESCO lançam o Plano Nacional 
de Educação em Direitos Humanos que objetiva, dentre as suas ações, fomen-
tar, no currículo da educação básica, as 11 temáticas relativas às pessoas com 
defi ciência e desenvolver ações afi rmativas que possibilitem inclusão, acesso e 
permanência na educação superior. 
 Em 2007, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, 
reafi rmado pela Agenda Social, tendo como eixos a formação de professores 
para a educação especial, a implantação de salas de recursos multifuncionais, a 
acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, acesso e a permanência das 
pessoas com defi ciência na educação superior e o monitoramento do acesso à 
escola dos favorecidos pelo Benefi cio de Prestação Contínua – BPC.
  No documento do MEC, Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, 
princípios e programas, publicado pelo Ministério da Educação, é reafi rmada a 
visão sistêmica da educação que busca superar a oposição entre educação re-
gular e educação especial.
  Contrariando a concepção sistêmica da transversalidade da educação 
especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, a educação 
não se estruturou na perspectiva da inclusão e do atendimento às necessidades 
educacionais especiais, limitando, o cumprimento do princípio constitucional que 
prevê a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e a 
continuidade nos níveis mais elevados de ensino.
 Para a implementação do PDE é publicado o Decreto nº 6.094/2007 que 
estabelece dentre as diretrizes do Compromisso Todos pela Educação a garan-
tia do acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades 
educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a inclusão educacional nas es-
colas públicas.
 O MEC/CNE, através da Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, insti-
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tui diretrizes operacionais para atendimento especializado na Educação Básica, 
modalidade de Educação Especial (...) em salas de recursos multifuncionais ou 
em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou de ins-
tituições comunitárias, confessionais ou fi lantrópicas sem fi ns lucrativos. (art. 1º), 
conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente do Estado, 
Distrito Federal ou do Município.
 Por fi m, dentre outras legislações pertinentes ao assunto, atualmente rei-
na soberanamente a doutrina da LDBN/1996, alterada pela 12.796 de 04 de abril 
de 2013, artigo 60 e respectivo parágrafo único, conferindo aos portadores de 
necessidades especiais graves e transtornos severos o direito de frequentarem 
as escolas públicas regulares e as instituições privadas fi lantrópicas especializa-
das o direito ao atendimento especial gratuito sob os cuidados do Poder Público 
pedagógica e fi nanceiramente falando. 
 Não podemos deixar de levar em conta que é na família que começa o 
trabalho da inclusão.
 Conforme  Ana Rita de Paula (2007. 36p): 

A Educação Especial na perspectiva da Inclusão inicia-se e perpetua 
na vida diária do seio familiar, passa pelos diversos segmentos institu-
cionais, governamentais e extrapola até as fronteiras nacionais.
O papel da família é preponderante, é fundamental uma vez que, a 
formação do cidadão começa em casa. É na família que são desen-
volvidos valores, hábitos e ideias sobre as coisas e o mundo, e é nela 
que aprendemos a nos relacionar com os outros. Portanto, a constru-
ção dessa sociedade inclusiva começa em casa. Os pais e as próprias 
pessoas com defi ciência são seus principais agentes.

 Em uma sociedade inclusiva, a família de pessoas com defi ciência deve 
estar presente em todos os momentos, participar das decisões, fazer valer os 
seus direitos e lutar por melhores condições de vida para todos.
 Entretanto, ainda hoje, a maioria da população não está acostumada a 
participar ativamente de reuniões em igrejas, escolas e outras associações da 
comunidade. Isso faz com que os indivíduos se isolem e muitos assuntos deixem 
de ser discutidos. No caso da chegada de uma criança com defi ciência, a falta 
de informações da família é ainda maior. Muitos pais não sabem como agir nem 
decidir o que é melhor para os fi lhos, deixando para médicos, professores, tera-
peutas ocupacionais e fi sioterapeutas essa responsabilidade.
 O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se desen-
volvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvi-
mento global do aluno. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas 
de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cog-
nitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças favorecem as 
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relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança. 
 Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado 
se expressa por meio de serviços de estimulação precoce, que objetivam otimi-
zar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os servi-
ços de saúde e assistência social. Em todas as etapas e modalidades da educa-
ção básica, o atendimento educacional especializado é organizado para apoiar 
o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de 
ensino. Deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria es-
cola ou centro especializado que realize esse serviço educacional. 
 Desse modo, na modalidade de educação de jovens e adultos e educa-
ção profi ssional, as ações da educação especial possibilitam a ampliação de 
oportunidades de escolarização, formação para ingresso no mundo do trabalho 
e efetiva participação social.
 O Censo Escolar/MEC/INEP, realizado anualmente em todas as escolas 
de educação básica, possibilita o acompanhamento dos indicadores da educa-
ção especial: acesso à educação básica, matrícula na rede pública, ingresso nas 
classes comuns, oferta do atendimento educacional especializado, acessibilida-
de nos prédios escolares, municípios com matrícula de alunos com necessida-
des educacionais especiais, escolas com acesso ao ensino regular e formação 
docente para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alu-
nos. 
 Para compor esses indicadores no âmbito da educação especial, o Cen-
so Escolar/MEC/INEP coleta dados referentes ao número geral de matrículas; 
à oferta da matrícula nas escolas públicas, escolas privadas e privadas sem 
fi ns lucrativos; às matrículas em classes especiais, escola especial e classes 
comuns de ensino regular; ao número de alunos do ensino regular com atendi-
mento educacional especializado; às matrículas, conforme tipos de defi ciência, 
transtornos do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; à infra-estru-
tura das escolas quanto à acessibilidade arquitetônica, à sala de recursos ou aos 
equipamentos específi cos; e à formação dos professores que atuam no atendi-
mento educacional especializado. 
 A partir de 2004, são efetivadas mudanças no instrumento de pesquisa do 
Censo, que passa a registrar a série ou ciclo escolar dos alunos identifi cados no 
campo da educação especial, possibilitando monitorar o percurso escolar. Em 
2007, o formulário impresso do Censo Escolar foi transformado em um sistema 
de informações on-line, o Censo Web, que qualifi ca o processo de manipulação 
e tratamento das informações, permite atualização dos dados dentro do mesmo 
ano escolar, bem como possibilita o cruzamento com outros bancos de dados, 
tais como os das áreas de saúde, assistência e previdência social. Também são 
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realizadas alterações que ampliam o universo da pesquisa, agregando informa-
ções individualizadas dos alunos, das turmas, dos professores e da escola. 
 Com relação aos dados da educação especial, o Censo Escolar registra 
uma evolução nas matrículas, de 337.326 em 1998 para 700.624 em 2006, ex-
pressando um crescimento de 107%. No que se refere ao ingresso em classes 
comuns do ensino regular, verifi ca-se um crescimento de 640%, passando de 
43.923 alunos em 1998 para 325.316 em 2006.
 Quanto à distribuição dessas matrículas nas esferas pública e privada, 
em 1998 registra-se 179.364 (53,2%) alunos na rede pública e 157.962 (46,8%) 
nas escolas privadas, principalmente em instituições especializadas fi lantrópi-
cas. Com o desenvolvimento das ações e políticas de educação inclusiva nesse 
período, evidencia-se um crescimento de 146% das matrículas nas escolas pú-
blicas, que alcançaram 441.155 (63%) alunos em 2006.
 Com relação à distribuição das matrículas por etapa de ensino em 2006: 
112.988 (16%) estão na educação infantil, 466.155 (66,5%) no ensino funda-
mental, 14.150 (2%) no ensino médio, 58.420 (8,3%) na educação de jovens e 
adultos, e 48.911 (6,3%) na educação profi ssional. No âmbito da educação in-
fantil, há uma concentração de matrículas nas escolas e classes especiais, com 
o registro de 89.083 alunos, enquanto apenas 24.005 estão matriculados em 
turmas comuns. 
 O Censo da Educação Especial na educação superior registra que, entre 
2003 e 2005, o número de alunos passou de 5.078 para 11.999 alunos, repre-
sentando um crescimento de 136%. A evolução das ações referentes à educa-
ção especial nos últimos anos é expressa no crescimento de 81% do número de 
municípios com matrículas, que em 1998 registra 2.738 municípios (49,7%) e, 
em 2006 alcança 4.953 municípios (89%). 
 Aponta também o aumento do número de escolas com matrícula, que em 
1998 registra apenas 6.557 escolas e, em 2006 passa a registrar 54.412, repre-
sentando um crescimento de 730%. Das escolas com matrícula em 2006, 2.724 
são escolas especiais, 4.325 são escolas comuns com classe especial e 50.259 
são escolas de ensino regular com matrículas nas turmas comuns. 
 O indicador de acessibilidade arquitetônica em prédios escolares, em 
1998, aponta que 14% dos 6.557 estabelecimentos de ensino com matrícula 
de alunos com necessidades educacionais especiais possuíam sanitários com 
acessibilidade. Em 2006, das 54.412 escolas com matrículas de alunos atendi-
dos pela educação especial, 23,3% possuíam sanitários com acessibilidade e 
16,3% registraram ter dependências e vias adequadas (dado não coletado em 
1998). No âmbito geral das escolas de educação básica, o índice de acessibili-
dade dos prédios, em 2006, é de apenas 12%. 
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 Com relação à formação inicial dos professores que atuam na educação 
especial, o Censo de 1998, indica que 3,2% possui ensino fundamental, 51% 
ensino médio e 45,7% ensino superior. Em 2006, dos 54.625 professores nessa 
função, 0,62% registram ensino fundamental, 24% ensino médio e 75,2% ensino 
superior. Nesse mesmo ano, 77,8% desses professores, declararam ter curso 
específi co nessa área de conhecimento.
 Para que as Leis sejam cumpridas deve o Colégio organizar as condições 
de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que favo-
reçam a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma 
a atender as necessidades educacionais de todos os alunos. A acessibilidade 
deve ser assegurada mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urba-
nísticas, na edifi cação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliários – e 
nos transportes escolares, bem como as barreiras nas comunicações e informa-
ções.
 Se as escolas não se reorganizarem para atender a todos os alunos, in-
distintamente, a exclusão generalizada tenderá a aumentar, provocando cada 
vez mais queixas vazias e maior distanciamento da escola comum dos alunos 
que supostamente não aprendem razão pela qual este Colégio conduzirá seu 
fazer pedagógico voltado, para cada especialidade apresentada pelo educando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 É certo afi rmar que as Leis que regem a Educação Especial são amplas 
e estão acompanhando o desenvolvimento da sociedade. 
 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alu-
nos com defi ciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para pro-
mover respostas às necessidades educacionais especiais.
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DIMENSÃO ÉTICA E O PENSAMENTO POLÍTICO BRASILEIRO

Albanir Faleiros Machado Neto1

RESUMO: Dúvida não há acerca da importância do estudo a respeito de ges-
tão ética, governança e accountability, já que estes elementos são decisivos na 
determinação de uma política pública.  Neste cenário, os partidos políticos, tem 
o papel primordial de pensar as políticas públicas na gestão pública brasileira, 
sob a visão ética e da democracia participativa.  Este artigo tem como objetivo 
intensifi car o debate a respeito do papel tanto da gestão ética no processo de 
representação, como dos gestores públicos no processo de elaboração, imple-
mentação e avaliação de políticas públicas. O artigo justifi ca-se pela urgência 
de mais debate e conscientização por parte da sociedade civil a respeito desta 
importante temática e mola centralizadora da vida de cada brasileiro que vota, 
paga impostos e conhece - mesmo que de maneira ainda opaca - os seus direi-
tos e deveres em sociedade.

Palavras-chave: Ética, Políticas Públicas, Gestão, accountability 

Introdução

 Neste estudo procuro sintetizar o debate a cerca do papel das políticas 
públicas na gestão pública brasileira, sob a visão ética e democrática partici-
pativa. Será utilizado exemplos da gestão do Partido Socialista Brasileiro e o 
trabalho realizado para a formação de seus quadros partidários. Neste sentido, 
este trabalho terá como eixo norteador e temático, Gestão Ética, Governança e 
Accountability.
 A sociedade brasileira está mais ciente dos seus direitos e deveres e pas-
sa a exigir mais efi ciência, clareza e legitimidade na Gestão Pública Brasileira. A 
administração pública do século XXI passa a adotar novos métodos de atuação 
voltados para o diálogo e mais compreensão a respeito da necessidade de uma 
boa formação dos futuros gestores públicos, fazendo com que as políticas pú-
blicas tenham mais possibilidades de serem mais efi cientes, efi cazes e efetivas. 
Percebe-se então, que a administração pública depende da vitalidade das inter-
venções sociais e dos seus atores.
 Do ponto de vista da forma de abordagem do objeto, a pesquisa é biblio-
gráfi ca e foram utilizados para a realização da mesma, livros, revistas científi cas, 
periódicos, artigos e pesquisas na Internet sobre esta temática. A pesquisa justi-
fi ca-se pela a urgência de mais debate e conscientização por parte da sociedade 
civil a respeito desta temática tão importante e mola centralizadora da vida de 
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UFG/GO. Mestre em Comunicação e Educação pela Universidade Autônoma de Barcelona UAB/
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cada brasileiro que vota, paga impostos e conhece - mesmo que de maneira 
ainda opaca - os seus direitos e deveres em sociedade.
 Para melhor compreensão da abrangência do tema este trabalho foi es-
truturado em introdução, bases da ética e política, onde discute-se sobre a polí-
tica numa dimensão ética, o Brasil numa dimensão ética e ainda o pensamento 
político brasileiro. Depois é trabalhado a relação dos gestores públicos com a 
governança e accountability, apresentando conceitos de políticas públicas e sua 
relação com os gestores e a tomada decisão. 

1. A política numa dimensão ética

 Para que possa compreender melhor a dimensão da ética da política na 
história fazendo uma abordagem feita pelos pensadores clássicos, será feito um 
esforço para que haja uma compreensão das defi nições de ética e política.
 A Ética é defi nida como ciência ou disciplina que se relaciona com a con-
duta humana, conduta essa que sempre é orientada por preceitos normativos, 
morais, o que transforma a Moral no objeto da Ética. Sendo assim, o compor-
tamento dos homens é objeto do estudo daqueles que estudam a ética, pois a 
vivência moral é comum a todos os homens. 
 A origem etimológica da palavra ética vem do grego éthiquê, que signifi ca 
costumes, isto é, o caráter social e cultural de um grupo ou sociedade. Seria a 
teoria dos costumes. Segundo Cunha citado por Fronzaglia (2011, p. 37) a ética 
pode ser defi nida como ramo do conhecimento que estuda a conduta humana, 
estabelecendo os conceitos do bem e do mal, numa determinada sociedade em 
uma determinada época. Sendo assim, se a ética “determina as concepções do 
bem e do mal, pode-se considerar que a ética possui uma variação para cada 
sociedade ou para cada período da história humana” (FRONZAGLIA, 2011, p. 
37).  É a mesma defi nição que é dada do latim, originada do termo “mos’ que 
possui o signifi cado de costumes.
 Sendo assim, se a crise humana se espalha na falta de valores, que leva 
a comportamentos violentos, egoístas ou indiferentes, refere-se a costumes, por 
a moral ser um aspectos comum do comportamento humano (NALINI, 2004). 
Portanto, a ética, possui um dever, que tem por fundamento o próprio comporta-
mento moral do homem, onde se pode observar que todos os homens possuem 
a sensibilidade moral, a qual avalia suas ações considerando-as como boas ou 
más, lícitas ou ilícitas, corretas ou incorretas. É algo que gera do ser humano, 
dos elementos caracterizadores do homem em sua essência, o qual diferencia 
dos outros seres.
 Com a banalização da palavra ética, o que se observa é que a maioria 
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das pessoas não consegue absorver o real signifi cado da palavra, apresentando 
difi culdade de identifi car o seu objeto e sua aplicação prática no cotidiano dos 
diversos atores da sociedade. 
 A ética representa um dos grandes capítulos em que é dividido o pensar 
do ser humano desde a antiguidade. Já na Grécia Antiga a ética teve uma ligação 
íntima com a política, por ter um conceito ligado ao coletivo, como a corporação 
(o caso das éticas profi ssionais), a nação ou a humanidade (onde se colocam 
todas as questões dos direitos humanos) (NALINI, 2004). 
 Assim como a ética, a política também tem sua origem etimológica do gre-
go, politiké (CUNHA apud FRONZAGLIA, 2011, p. 37). A palavra política surge 
ainda nos tempos em que os gregos estavam organizados em cidades estado 
denominadas “polis”, ao qual derivaram as palavras “politiké” (política em geral) 
e “politikos” (dos cidadãos, pertencentes aos cidadãos), palavras essas que es-
tenderam-se ao latim “politicus” que chegaram às línguas europeias modernas 
através do francês “politique” que, em 1965 já era defi nida nesse idioma “ciência 
do governo dos Estados” (BOBBIO et al, 2002). 
 Fronzaglia, (2011, p. 38), afi rma que quando Aristóteles refere-se ao ho-
mem como um animal político, ele refere especifi camente ao fato de que o ho-
mem é um ser social que vive na cidade, na polis. Sendo assim, a política é a 
forma de organização do poder dentro de uma determinada sociedade. Sendo a 
política a área do conhecimento humano que estuda o poder. 
 A vida social, política, econômica e religiosa dos antigos gregos eram or-
ganizadas por organizações familiares, com o seu crescimento foi necessário à 
criação de regras para o convívio social e político que ultrapassem a esfera pri-
vada familiar. O pensamento grego e a ação política dos gregos têm a intenção 
de estabelecer e pensar suas cidades, seus fundamentos e suas instituições. 
Sendo assim, a política grega surge da preocupação ética de como as cidades 
deveriam ser organizadas para que pudesse viver a melhor vida. Havia assim 
uma associação moral para a vida em comum com princípios éticos, que obede-
cia e visava o bem. Nesse contexto, surge a preocupação da melhor forma de 
governo, quem governa e como governa (FRONZAGLIA, 2011, p. 37-40).
 Assim, a política, pode apresentar dois conceitos diferentes: uma é que a 
política é o empenho na realização do bem comum, do bem da coletividade ao 
qual se aplica como um propósito fi nal, essa uma concepção dos fi lósofos Platão 
e Aristóteles, já a outra é de que a política é a arte e a sabedoria de conquistar, 
sendo visto como um meio de ganhar o apoio dos cidadãos para a conservação 
e estabilização do poder. 
 Em relação ao pensamento político devemos compreender a ideia que é 
dada por Platão que possui características básicas e marcantes com uma visão 
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metafísica onde divide a experiência humana no mundo sensível e no mundo 
inteligível, em um      mundo das aparências ou ainda o mundo das essências 
ou das ideias. Essa ideia é apresentada pelo mito da caverna, alegoria criada 
pelo autor, em que os seres humanos que vivem em uma caverna apenas com 
contato superfi cial com a realidade que se desenvolve fora da caverna (FRON-
ZAGLIA, 2011, p. 42).
 A vida dentro da caverna representa o mundo imperfeito, das aparências, 
que são vistas como a realidade verdadeira, já o mundo fora da caverna seria a 
verdadeira realidade, o que Platão chama do mundo das ideias. De acordo com 
Fronzaglia, (2011, p. 42), o pensamento político de Platão está ligado ao seu 
conceito de uma sociedade que seria a realização suprema do bem, da verdade 
e da justiça, de uma sociedade política ligada a uma ideia do vir a ser, ao dever-
-ser, e ainda àquilo que se desenvolvia na realidade sensível.  
 Deve-se compreender que na concepção de Platão a política está direta-
mente ligada a ideia de um “dever ser”, em que uma comunidade que realizasse 
a ideia do Bem, do Belo e do Justo seria uma comunidade ideal, uma expressão 
do seu mundo das ideias ou da vida fora da caverna. 
 Já a o pensamento político de Aristóteles possui uma dimensão ética di-
ferente da apresentada por Platão, ligada ao “dever ser”. Aristóteles associa a 
política à moral. Segundo ele a fi nalidade última do estado é a virtude, ou seja, 
a formação moral das pessoas e o conjunto de meios necessários para que isso 
ocorra. De acordo com Aristóteles (apud SILVEIRA, 2001, p. 46), “o estado é um 
organismo moral, condição e complemento da atividade moral individual, e fun-
damento primeiro da suprema atividade contemplativa”. 
 Weber (1926) possui duas concepções de política. Uma diz que “por polí-
tica entenderemos tão somente a direção do agrupamento político hoje denomi-
nado ‘Estado’ ou a infl uência que se exerce nesse sentido”. Nessa concepção, 
é possível que seja necessário o uso da força ou violência pelo Estado para a 
garantia do seu poder, soberania e ideais. A outra, entende por política “o con-
junto de esforços feitos visando a participar do poder ou a infl uenciar a divisão do 
poder, seja entre Estados, seja no interior de um único Estado”. Dessa maneira, 
para Weber “qualquer homem que se entrega a política aspira ao poder”. O Es-
tado consiste apenas em uma relação de dominação do homem pelo homem. 
 Sendo assim, pode-se afi rmar que a política é diferente da moral, no en-
tanto a moral possui como objetivo o indivíduo, e a política, a coletividade. Assim, 
ética é uma doutrina moral individual, e a política é uma doutrina moral social.
 As relações entre ética e política estão ligadas com o fato de que se a 
política não conseguir ser socialmente resolutiva, ou apresentar suas próprias 
defi ciências, a ética deve ser acionada para reforçar a institucionalização ideal 
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do limite, daquilo que se deve seguir eticamente. A política resulta da própria 
vida em sociedade, das ações humanas e da necessidade de organização des-
sa sociedade, visando sempre ao bem comum, de tal modo que se atinja uma 
sociedade justa e livre. 

2. Brasil numa dimensão ética 

 A história política do Brasil começou com a chegada dos portugueses, 
nesse período vivia milhares de povos e milhões de pessoas, com culturas pró-
prias, com formas políticas de convivência grupais ou nacionais, algumas consi-
deradas primitivas e simples e já outras com características típicas do imperialis-
mo, como as organizadas pelo povo maia e asteca (SANDRI, 2011, p. 83). 
 Com a expressão “descobrimento” do Brasil acontece à valorização da 
cultura europeia em detrimento das outras, pois a partir do desembarque dos 
portugueses no solo brasileiro, ocorre a total desconsideração em relação à exis-
tência dos povos que aqui viviam. Nessa época não havia divisão territorial po-
lítica e geográfi cas, apenas existia uma política de vivência social, de diversas 
formas, as quais aconteciam de acordo com cada povo. 
 A história do Brasil somente se inicia com a chegada dos portugueses no 
fi nal do século XV. Nesse período vivia aproximadamente cinco milhões de indí-
genas, a cultura desses povos não foi considerada pelos europeus, pois ocorre 
a imposição da língua dos colonizadores, mostrando assim que os princípios po-
líticos adotados pelos colonizadores não se preocupou com os princípios éticos 
e sociais durante a formação da sociedade (SANDRI, 2011, p. 86).
 O que ocorre no Brasil em sua colonização pode ser chamado de pro-
cesso de povoamento em que ocorre a dominação e exploração realizada pelos 
portugueses. Os povos que aqui viviam foram na verdade os primeiros coloni-
zadores, já que foram eles que se propagaram pelo território. A princípio os por-
tugueses pensavam que os índios pertenciam ao mesmo grupo social, mas na 
verdade os povos possuíam diferenças signifi cativas. 
 Os confl itos entre os colonizadores e índios começaram com o comporta-
mento adotado pelos portugueses, pois eles os consideram seres não humanos, 
por isso os subjugaram, massacraram e dizimaram milhares deles. Já no século 
XX, os índios foram tratados como povos incapazes de liberdade política, sendo 
equiparados à menores de idade, com direitos políticos limitado sob a proteção 
do Estado (SANDRI, 2011, p. 88). 
 O processo de colonização do Brasil se deu em consequência do pro-
cesso de expansão marítima realizado pelos portugueses. Os índios não faziam 
parte da preocupação dos colonizadores em relação a sua história e cultura. O 
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confronto entre as duas culturas foi inevitável, aconteceu com a imposição do 
mais violento e antiético. De acordo com Sandri, (2011, p. 89), os povos indíge-
nas se caracterizavam pela capacidade de convivência: traço que marca a forma 
de viver dos brasileiros até hoje. Já os colonizadores, se caracterizaram pelos 
interesses econômicos individuais e de grupos dominadores, traço quer também 
marca a vida do povo brasileiro até hoje. A discrepância entre as duas culturas 
defi niu-se pela a propriedade e a relação com a natureza.
 As relações entre as duas culturas tiveram confl itos, disputas e desenten-
dimento pela a ganância e interesse dos colonizadores, pois os povos indígenas 
defendiam a natureza, não extraiam nada que não fosse necessário, enquanto 
que os colonizadores tinham interesse na exploração da terra, com objetivo de 
transportar as riquezas aqui encontradas para Portugal. 
 A partir de 1516 se inicia a colonização, desembarcam muitos portugue-
ses no Brasil, começa assim a divisão da terra, em que cada português recebiam 
um pedaço de terra e ainda havia a distribuição de instrumentos para o trabalho 
na terra com o objetivo de povoar o Brasil. 
 Segundo Sandri, (2011, p. 93) “os colonizadores se comportaram de acor-
do com sua concepção de mundo, sua cosmovisão, seus valores éticos e seu 
etnocentrismo os municiavam”. Os portugueses e espanhóis sentiram-se verda-
deiros donos da terra por eles “descobertas” e fi zeram a divisão da terra entre as 
duas nações, para que não houvesse desentendimento, entretanto, não havia 
nenhuma preocupação com os direitos humanos em relação aos povos indíge-
nas, pois os interesses econômicos dos colonizadores causaram o genocídio 
desses povos. Os valores dos colonizadores eram progresso e propriedade pri-
vada, valores que permanecem até hoje. 
 A escravidão também faz parte da história ética brasileira, não podemos 
nos esquecer dos portugueses que superlotavam os porões de seus navios de 
negros africanos, colocando-os a venda de forma desumana e cruel por toda a 
região brasileira.  No Brasil, a escravidão teve início com a plantação da cana-
-de-açúcar na primeira metade do século XVI. Os negros eram trazidos pelos 
portugueses de suas colônias na África para utilizar como mão de obra e eram 
vendidos como mercadorias logo que chegavam aos portos brasileiros. É uma 
parte da história que parece distante, sendo condenada pela fi losofi a ética dos 
Direitos Humanos Universais e religiões. Mas apesar de parecer uma lembrança 
Sandri (2011, p. 97), afi rma que a escravidão existe ainda, não forma que ela 
se deu na fase da colonização europeia, mas na exploração do trabalho que, 
no sistema capitalista, assumiu a forma de trabalho assalariado. Não se perce-
be as múltiplas formas de negação da dignidade humana imbuídas no sistema 
capitalista de exploração. Nada é mais desumano que a migração de milhões 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

115

de trabalhadores e trabalhadoras do terceiro mundo para os países centrais do 
capitalismo, representa a forma escravocrata nos dias atuais. 

A escravidão, porém, é uma marca histórica da cultura humana. A es-
cravidão “de Estado executada pelas nações civilizatórias e detentoras 
da religião do amor, merece um questionamento ético, pois a escravi-
dão é simplesmente um grau da exploração do ser humano. E, sendo 
consenso que essa cadeia de exploração, mas mantém-se o princípio 
cultural que a implementa – a superioridade de um ser humano sobres 
outros -, é necessário colocar no centro da discussão da ética política 
a questão da exploração do ser humano por outros seres humanos 
(SANDRI, 2011. p. 97). 

 Portanto, a história da escravidão é bem mais antiga do que o tráfi co do 
povo africano. Ela vem desde os primórdios de nossa história, quando os povos 
vencidos em batalhas eram escravizados por seus conquistadores. Podemos 
citar como exemplo os hebreus, que foram vendidos como escravos desde os 
começos da História. 
 Na verdade, o que ocorre no Brasil não “foi o ato de escravizar prisioneiro 
de guerra, foi entretanto a criação da crueldade do comércio de escravo que 
os europeus implementaram e fi nanciaram” (SANDRI, 2011, p. 98).  Os negros 
trouxeram sua cultura, seus valores, mas que não estavam de acordo com os 
valores dos europeus, que tinha poder e progresso palavras-chaves, não eram 
esses os valores éticos e políticos dos africanos. Sandri (2011, p. 98) afi rma que 
ainda existe um desafi o ao entendimento de nossa cultura. Apesar de ser consi-
derados latinos-americanos, falar a língua portuguesa o que nos diferencia dos 
europeus, temos nossas estruturas políticas calcadas em modelos europeus e 
norte-americanos, mas funcionamos numa plataforma política de relações hu-
manas totalmente diferentes das latinas e anglo-saxônicas. É importante lembrar 
que não houve a negação da cultura africana, pois eles lutaram e souberam cul-
tivar e reconstruir suas formas mais profundas de conceber a vida, seu valores 
éticos, suas religiosidades e cosmosvisões (SANDRI, 2011, p. 98).  A coloniza-
ção cultural europeia foi impedida pela cultura africana, que infl uenciou de forma 
signifi cativa a cultura brasileira actual.  
 Diante de todos os problemas provocados pelos valores éticos da civiliza-
ção capitalista, predatório, consumista, a concepção ética das culturas africanas 
representa um espaço de resistência e de contra-valores que se aproximam mui-
to das utopias socialistas (SANDRI, 2011, p. 99). 
 Evidenciamos agora, um momento político onde a cultura africana está 
se afi rmando como política pública, sendo proposta por governantes de todas as 
esferas federais. 
 Com o nacionalismo surgem novas perspectivas éticas. O nacionalismo 
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de acordo com Encina (2004), pode ser considerado como doutrina ou fi losofi a 
política que prega valores como: bem estar social, em que o indivíduo deve guar-
dar lealdade e devoção à nação. Neste caso, o Estado é visto como um conjunto 
de pessoa unidades em um território por interesses comuns. Pode-se entender 
como nacionalismo um movimento político social que visa uma organização so-
cial que se fundamenta na coesão social, a identidade coletiva e a cultura das 
nações.  A partir de 7 de setembro de 1822, o Brasil torna-se ofi cialmente inde-
pendente. Nesse momento surgem várias ideias novas, como a que afi rma que 
o poder vem do povo  e não de Deus, a ideia da democracia e não mais do reino 
de propriedade de uma família, a de liberdade e não mais de obediência, a de 
igualdade e não mais de nobreza, e também a ideia de ascensão e afi rmação da 
burguesia (SANDRI, 2011, p. 101).  Tudo acontece dentro de um contexto de “re-
voluções” que ocorria em todo o mundo ocidental, as rebeliões eram constantes. 
A independência na verdade foi uma conquista de uma elite brasileira, ligadas 
aos seus interesses econômicos, sem mudança em relação à exploração dos 
trabalhadores e dos escravos. O Brasil passa a ser comandado pela aristocra-
cia agrária, que na época da independência estava dividida em dois grupos, os 
aristocratas conservadores e os democratas considerados os renovadores, que 
fundaram o partido republicano e incentivaram o fi m da escravidão (SANDRI, 
2011, p. 103).  
 Os desafi os éticos da vida republicana estão baseados em duas palavras: 
“República” e “Democracia” que passa a caracterizar essa forma de regimento 
político. A proclamação da República abre um longo processo de revolução da 
cultura política, tendo que defi nir o que é “bem público” e respeitar o “bem pú-
blico” passa a ser o maior desafi o da sociedade de desigualdades. Passa-se 
então, a aprender uma forma de valorização das “diferenças” que não oprimam 
os menos favorecidos é uma perspectiva ética da democracia de fundamental 
importância (SANDRI, 2011, p. 104).  
 A República é compreendida como um sistema político que coloca como 
objeto da política o que deve ser considerado como “bem público”, que tem o 
sentido literal de “coisa pública”. A democracia possui o sentido literal de “gover-
no de muitos” em que possui a tradução de “governo do povo”, é um sistema de 
tomada de decisões de diferentes sistemas oligárquicos, aristocratas, ditatoriais, 
monárquicos (SANDRI, 2011, p. 106). 
 Apesar da perspectiva ética, o momento se caracterizou pela política da 
apropriação, por parte da aristocracia, sendo a riqueza produzida por trabalha-
dores em uma situação extremamente precária, muitos recém saídos da situa-
ção de escravo e outra composta por pobres imigrantes europeus e asiáticos. É 
importante observar que a história do Brasil em relação a sua dimensão ética é 
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cheia de egoísmos e centralismos. A aceitação da injustiça social, da sociedade 
dos privilegiados e dos excluídos, nos leva ao questionamento de como a cul-
tura brasileira passa a considerar tudo isso normal. É preciso repensar em que 
momento a sociedade passa a ver a ética como mera abstração fi losófi ca. O que 
pode ter infl uenciado foi os acontecimentos históricos que depositou na forma de 
governo republicano e democrático, como a medida mas indicada no equilíbrio 
social. A ideia de que estaríamos protegidos de toda a corrupção altera o concei-
to de ética e conduta, para se perder de vista, o espaço que ocupa na linguagem 
e no comportamento. 
 O que se parece é que exercemos a cidadania de maneira fi ctícia, acre-
ditando apenas na representatividade, com suas desvantagens, é preciso mais 
participação de cada indivíduo nessa história para que possa alcançar de verda-
de um “governo do povo” e para o povo. 

3. O Pensamento Político Brasileiro

 A questão da existência de um pensamento político brasileiro está relacio-
nada com a presença de uma cultura autônoma. Pode-se afi rmar que o pensa-
mento desenvolve-se seguindo a infl uência de sua evolução em outros centros 
e o resultante de avanços e recuos no interior da sociedade analisada. No caso 
do Brasil, parte-se do fato de que se era colônia, se faz o uso de ideias original-
mente produzidas nas metrópoles. Sendo assim, este tópico nos levará a pensar 
a formação do Estado brasileiro nas concepções de alguns autores a cerca da 
temática.
 Faoro (1987) inicia seu texto com a pergunta: “Existe um pensamento po-
lítico brasileiro?”. Esse título envolve duas proposições: o pensamento político e 
uma especifi cidade, o pensamento político brasileiro. Segundo Faoro (1987), se 
há um pensamento político brasileiro, há um quadro cultural autônomo, moldado 
sobre uma realidade social capaz de gerá-lo ou de com ele soldar.
 O que se observa é que em Faoro a crença é a não existência de um pen-
samento político brasileiro, aquele que é forjado num “quadro cultural autônomo, 
moldado sobre a realidade social capaz de gerá-lo ou de soldar”.
 Pelo questionamento, o que se pode pensar é que não existe propria-
mente um pensamento político brasileiro. Na verdade, para Faoro (1987, p. 49) 
o que existe é um pensamento político que lutou para arredar o Liberalismo da 
vida nacional e que essa corrente banida ainda atua na superfície em momentos 
de desajustes do sistema e de crise. De acordo com Faoro, o que realmente 
estagnou o movimento político, impedindo que, ao desenvolver-se, obrigasse a 
emancipação, como classe, da indústria nacional, foi à ausência do Liberalismo 
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na história do país, essa estagnação resulta, segundo ele, na interrupção da 
luta do produtor na crise do sistema colonial e do produtor quando a Revolução 
Industrial é inserida no país. Faoro (1987, p. 49) fala que hoje, com a mudança 
no campo histórico seria impossível recuperar o tempo perdido, que ocuparia o 
espaço de um anacronismo. Como ideologia importada, teria atividade adjetiva, 
retórica, sem nenhum impacto sobre a dinâmica política.
 Portanto, qualquer estudo que se examina sobre o pensamento político 
brasileiro nos coloca ante a questão se existe algo que se possa chamar de 
“pensamento político brasileiro”. O que se pode observar que às muitas interpre-
tações sobre a política e a sociedade brasileira nos leva a ideologias políticas ao 
invés de “pensamento político brasileiro”. 
 Se o pensamento político signifi ca práxis, ação que busca resultados com 
base no “saber formulado a partir da experiência, para Faoro (1987, p. 49), no 
Brasil essa possibilidade se viu comprometida na nascente, uma vez que o pen-
samento político brasileiro, na sua origem, é o pensamento português. Pois, tal 
como a portuguesa, a sociedade brasileira foi tradicionalmente moldada por um 
estamento patrimonialista, sendo formada, primeiro, pelos altos funcionários da 
Coroa, e depois pelo grupo funcional que sempre cercou o chefe de Estado, no 
período republicano. 
 Pensando na formação sociopolítica brasileira, Faoro (1987) afi rma que 
há permanência de um patrimonialismo estamental, não tradicional, com sua 
origem em Portugal, caracterizado pela presença de um estamento burocrático. 
As categorias patrimonialismo estamental e estamento são adquiridas de Weber 
e absorvida por Faoro para descrever as relações que teria permanência na es-
trutura sociopolítica brasileira durante a sua formação.
 O que fi ca claro é que o patrimonialismo brasileiro possui fortes raízes em 
Portugal. Talvez não se consiga determinar o patrimonialismo brasileiro como 
uma mera transplantação do regime português. Pois ele só se tornou dominante 
no Brasil quando o país se tornou independente. Ele emergiu da decadência da 
classe proprietária de terras, da burguesia mercantil e patriarcal com pretensões 
aristocráticas. 
 Faoro (2001), procura traçar a nascente sociedade a partir de heranças 
portuguesa. Colocando a burocracia e até a corrupção no Brasil, no período da 
colonização por Portugal. Pois, Portugal como forma de monopolizar o poder nas 
mãos do rei adota algumas estratégias particulares no que diz respeito à apro-
priação das terras conquistadas entre elas a criação de um exército particular, a 
destruição de poderes mediadores entre sociedade e Estado e, a unifi cação da 
moeda. 
 Não havia entre, os reis e os súditos, intermediários, o comando era feito 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

119

por um enquanto todos obedeciam. Era considerado rebeldia e traição qualquer 
ato contra a palavra suprema ou contra as vontades das deliberações superiores 
(FAORO, 2001). 
 Entretanto, ocorre o enfraquecimento da nobreza que retirou seu poder 
político, colocando-os como homens de confi ança, corpo de funcionários. A Co-
roa separava nos nobres a qualidade de funcionário da qualidade de proprietá-
rio. O poder derivava da riqueza e não das funções públicas; cabia ao nobre a 
função pública, assim como as circunscrições judiciais e as circunscrições fi scais 
dependiam, no provimento dos cargos, da exclusiva escolha régia. O corpo de 
funcionários recebia a remuneração das rendas dos casais, aldeias e freguesias, 
dos estabelecimentos não benefi ciados com a imunidade fi scal (FAORO, 2001). 
 A descoberta do Brasil entrelaça-se na expansão marítima comercial por-
tuguesa, e que diante do português emergiu não apenas um mundo novo, mas 
também um mundo diferente, que deveria além da descoberta suscitar a inven-
ção de modelos de pensamento e de ação. O português, ao chegar no “mundo 
novo”, interessou-se pelas riquezas naturais; o ouro e a prata (FAORO, 2001).
 O aceleramento do comércio ocorre com o aparecimento do sistema pa-
trimonial contrário a ordem feudal. O sistema se compõe de elementos militares, 
econômico-sociais e políticos que lembra aspectos feudais, mas que são opostos 
ao feudalismo (FAORO, 2001). Segundo Faoro (2001), Portugal não conheceu 
o feudalismo. Ele aponta os transtornos jurídicos que trouxeram a organização 
de terras sob forma de doação de sesmarias que valoriza o senhor latifúndios, o 
senhor de escravos e o grande fazendeiro que passa a exigir o poder político. 
 No Brasil ocorre a instauração de uma administração e uma ocupação que 
foi caracterizada pela implantação das sesmarias, que é incentivada pela Coroa 
para povoar a colônia e ainda evitar as possíveis invasões de outras nações. o 
modelo patrimonialista português sofre consequências pela consolidação de um 
estamento burocrático no Brasil. 
 De acordo com Faoro (2001), a comunidade política comanda e supervi-
siona os negócios, como privados na origem, e como negócios públicos depois. 
O poder institucionalizado no patrimonialismo se dá por meio da exploração, 
a manipulação e tosquiamento extremos, por meio do súdito. Da colônia até a 
república “o patrimonialismo estatal,” incentiva o setor especulativo da econo-
mia, predominantemente voltado ao lucro ou em outro momento, interessado no 
desenvolvimento econômico sob o comando político para satisfazer imperativos 
ditados pelo quadro administrativo. 
 Em 1548, é instituído o governo-geral na Bahia. A partir dessa “reformula-
ção” surge uma incorporação das atribuições públicas dos capitães ao governo-
-geral sendo fi scalizado por um poder maior. Tomé de Sousa é escolhido para a 
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fi gura do governo neste novo sistema. Pelo Regimento e Carta de Nomeação a 
autoridade que o governador-geral tinha era sobreposta aos capitães. A função 
do governo-geral era o de cuidar da defesa contra o gentio e da defesa contra o 
estrangeiro, com o cuidado de vigiar o litoral (FAORO, 2001).
 O que na verdade Portugal visava era o prolongamento passivo de suas 
instituições armadas de poderes para criar a vida política. A colonização e a con-
quista do território avançam pela vontade da burocracia, pois desde o princípio a 
história deste país, a construção de Sá por meio dela. 
 Ainda em relação ao pensamento político brasileiro temos Vianna (1999, 
p. 239) afi rmando que o Estado tem sua origem num período com forte ligação 
ao feudalismo herdado da nação portuguesa, formada a partir dos clãs feudais e 
parentais que chegam até aos clãs eleitorais, e consequentemente, às alianças 
e partidos políticos. Isso se contrasta com o pensamento de Faoro, no que se 
refere a sua afi rmação de Portugal ser uma nação que nasce moderna, e nunca 
conheceu o feudalismo. Vianna (1999, p. 239) coloca seu posicionamento em 
defesa desta nação feudal, que em consequências desse feudalismo, o desen-
volvimento da política e do Estado no Brasil. 
 De acordo com Ricupero (2011, p. 135) para explicar o descompasso en-
tre ideias e realidade brasileira, Oliveira Vianna identifi ca a raiz do problema no 
que considera ser condição marginalizada das elites brasileiras. Formadas por 
duas culturas, sendo uma do seu povo, que lhes forma o subconsciente coletivo; 
e a europeia ou norte-americana, que lhes dá ideias, as diretrizes de pensamen-
to, os paradigmas constitucionais, os critérios do julgamento político. 
 A partir do Segundo Império, pelo fato dos mesmo clãs encontrarem-se 
sem coordenação e desordenados, em que o isolamento não era favorável, eles 
irão se fi rmar em dois grupos, cada um com um “chefe”, governando com autori-
dade em todo o município, tendo suas ordenações acatadas pelo povo. Eles são 
enquadrados como Conservadores ou Liberais. Houve assim a necessidade da 
ação de uma força de ordem política, para que esses clãs feudais e parentais se 
unissem em dois grupos, pois os fi ns eram conseguirem o eleitorado. Esses clãs 
eleitorais se fi liam a partidos políticos. Com o Código do Processo de 1832, os 
clãs começam a se constituir, fazendo com que os senhores “rurais” entrassem 
em consenso para que elegessem as autoridades locais, como juízes, vereado-
res e ofi ciais da Guarda Nacional (VIANNA, 1999, p. 259).
 Era importante que esses cargos fossem ocupados por esses clãs, para 
garantir que outros clãs não ocupassem as vagas em sua localidade. O que se 
pode observar diante a essas colocações, é que por incrível que seja, a socieda-
de brasileira ainda hoje impera essa “cordialidade” entre seus governantes.
 Existe assim, uma estratégia dos chefes dos clãs eleitorais locais, ou o 
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coronel, em apoio ao governo do Estado, ligando isso, a opressão aos rivais e 
facilidades em dar cargos a parentes e amigos. O empenho dos chefes de clãs 
rurais, associados a clã eleitoral, tinha o objetivo de obter o apoio do Governador 
VIANNA, 1999, p. 266). Esses clãs foram organizados somente com fi ns eleito-
ral. 
 Da guarda nacional surge o coronelismo, de acordo com Vianna, (1999, p. 
166) “O partido do coronel”, se torna uma seção ou fragmento municipal do “par-
tido do Governador”, constituído por um conjunto muitos unidos clãs feudais e 
parentais, associados para explorarem em seu favor os cargos públicos locais.”
 Sendo assim, o coronelismo afl ora, e o fato é que o “partido do coronel”, 
fragmentado do “partido do governador” constitui um conjunto de clãs feudais 
e parentais, que se unem em função da exploração dos cargos públicos locais. 
O que se percebe é que ainda hoje, tanto em cidades, pequenas ou grandes, 
encontram-se as imperando as raízes das ideias feudais. Essa é a essência da 
formação da política brasileira. 
 De acordo com as abordagens dos autores apresentados, pode-se identi-
fi car o pensamento político brasileiro. De um lado temos Oliveira Vianna, que dá 
ênfase ao poder privado dos grandes proprietários de terra diante do Estado e do 
outro temos Raymundo Faoro como representante de uma abordagem patrimo-
nialista, que apresenta Portugal nação moderna, que não conheceu o sistema 
feudal, apontando assim, como Oliveira Vianna, a origem desta nação que vem 
se consolidar como Brasil. 

4. O que são políticas públicas?

 Defi nir políticas públicas torna-se difícil, por sabermos que ela possui vá-
rias defi nições. De acordo com Souza (2006) políticas públicas não possui uma 
única ou uma melhor defi nição. Souza (2006 apud Mead, 1995) a defi ne com um 
campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes ques-
tões públicas e Souza (2006 apud Lynn, 1980) defi ne políticas públicas como um 
conjunto de ações de governo que irão produzir efeitos específi cos. Já Souza 
(2006 apud Peters, 1986) defi ne-a como a soma das atividades dos governos, 
que agem diretamente ou através de delegação, e que infl uenciam a vida dos 
cidadãos. Em Souza (2006 apud Dye, 1984) sintetiza-a como “o que o governo 
escolhe fazer ou não fazer”. 
 Como se percebe, a defi nição de políticas públicas apresenta suas di-
ferenciações de acordo com cada autor, entretanto possui elementos comuns 
entre si. Uma defi nição bem conhecida de políticas públicas é a de Lasswell 
(1936) que em relação às decisões e análise sobre política pública implicam em 
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responder às seguintes questões: quem ganha o quê, quando e como. 
 De acordo com Souza (2006, p. 26), outras defi nições enfatizam o papel 
da política pública na solução de problemas. Os críticos dessas defi nições ar-
gumentam que elas ignoram a essência da política pública, tendo o embate em 
torno de ideias e interesses.
 Percebe-se que as defi nições concentram-se o foco no papel dos go-
vernos, deixando de lado o seu aspecto confl ituoso e os limites que cercam as 
decisões dos governos. E ainda, impossibilita a cooperação que pode acontecer 
entre os governos e outras organizações e grupos sociais. 
 Para Souza (2006, p. 26), “as defi nições de políticas públicas, mesmo as 
minimalistas, gruíam o nosso olhar para o lócus onde os embates em torno de 
interesses, preferências e ideias se desenvolvem, isto é, os governos.” Sendo 
assim, mesmo apresentando defi nições diferentes, em geral, as defi nições de 
políticas públicas assumem uma visão holística do tema, com a ideia de que o 
todo é mais importante do que a soma das partes. 
 Silva (2004, p. 16) afi rma que o que se entende por políticas públicas, 
de forma simplista, é que são as ações que um governo faz. Silva (2004, apud 
Rua, 1998, p. 16), diz que “uma política pública é o resultado de uma decisão 
política tomada sobre alternativas de políticas para atender a uma determinada 
demanda.” Em Silva (2004, apud Rabelo, 2001 p. 16) entende-se “serem polí-
ticas públicas a forma que os governos encontraram para resolver problemas 
políticos.” 
 Em relação a esses conceitos, Silva (2004, p. 16) afi rma que de acordo 
com a defi nição de Rua, as políticas públicas envolvem atividades políticas que 
resultam do processamento dos inputs pelo sistema político e por inputs origi-
nados no interior do próprio sistema político. Em seu entendimento, Silva diz 
que a relação entre Estado e sociedade civil, quanto a políticas públicas, passa 
necessariamente pelo sistema político. E essa forma de conceber políticas pú-
blicas possui raízes na própria construção do Estado brasileiro, paternalista e 
autoritário. 
 Do ponto de vista teórico conceitual, a política pública social em particu-
lar, é considerada campos multidisciplinares, em relação às explicações sobre 
a natureza da política pública e seus processos. Sendo assim, uma teoria geral 
da política pública implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo da 
sociologia, da ciência política e da economia (SOUZA, 2006, p. 26). 
 Ao resumir as defi nições de política pública Souza (2006, p. 26), diz que 
se deve considerar política pública como o campo do conhecimento que busca 
na mesma direção colocar o governo em ação e analisar essa ação (variável in-
dependente) e, quando necessário propor mudanças no rumo ou dessas ações 
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(variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio 
em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas elei-
torais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 
real.
 Os diferentes autores coincidem no conceito geral e nas características 
essenciais das políticas públicas. Entretanto, o formato concreto delas depen-
derá de cada sociedade específi ca. Percebe-se que os conceitos dados as po-
líticas públicas tratam-se de um fl uxo de decisões públicas, orientado a manter 
equilíbrio social ou desequilíbrios destinados a modifi car essa realidade. 
 
5.  Gestores Públicos e a tomada de decisão

 As principais características da gestão pública são: descentralização e 
desconcentração das políticas e atividades públicas; separação dos órgãos for-
muladores e executores; transparência para o setor público dos serviços sociais, 
entre outras.  “Subjetivamente, a administração pública é o conjunto de órgãos a 
serviço do Estado agindo in concreto para satisfação de seus fi ns de conserva-
ção, de bem estar individual dos cidadãos e de progresso social.” (MEIRELLES, 
1983, p.83).
 A administração pública, assim como às empresas privadas, requer a pre-
sença marcante do líder. Para que se possa entender o que vem a ser adminis-
tração pública, recorre-se a conceito genérico, ou seja, “é o conjunto de órgãos 
do Estado encarregado de exercer, em benefício do bem comum, funções pre-
vistas na Constituição e nas leis.” (CENEVIVA, 2002, p. 9). Cabe ao gestor públi-
co a função de planejar, assessorar processos deliberativos, coordenar ações e 
avaliar programas e políticas públicas em organizações estatais e não-estatais, 
nacionais ou internacionais. Sua atuação é vista em todos os níveis – União, 
estados e municípios – em que há utilização de recursos empenhados para a 
produção de bens públicos.
 Uma noção simples que se pode ter da administração pública, é ela sendo 
um conjunto de meios institucionais, material, fi nanceiro e humano preordena-
dos à execução das decisões políticas. Ainda pode-se defi nir como algo que 
serve para atingir fi ns defi nidos e, também denota seus aspectos: um conjunto 
de órgãos a serviço do Poder Político e as operações, atividade administrativas 
(SILVA, 2006, p. 55). 
 Para Perez (2004) “a administração assume hoje a função de harmonizar 
o comportamento dos atores sociais, procurando ser mais transparente, distan-
ciando-se dos modelos burocráticos puramente gerenciais e neoliberais”. Perce-
be-se que no Brasil a Administração Pública atual, tem adotado novos métodos 
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de atuação voltados para a cultura do diálogo, favorecendo o trabalho da socie-
dade sobre ela mesma. A administração depende das intervenções sociais e da 
dinâmica dos atores sociais. 
 Assim como em outras atividades, a administração pública dos municí-
pios, estão procurando adaptar-se às novas realidades que vêm se processando 
nos últimos anos. Dessa forma, cada gestor precisa se utilizar de meios e estra-
tégias que lhes dê condições efi cazes para conciliar essas mudanças, em espe-
cial no que diz respeito às necessidades da população com relação aos serviços 
públicos.  
 De acordo com Carvalho (1999), por gestão pública entende-se a gestão 
das ações sociais públicas, ou seja, das demandas e necessidades dos cida-
dãos. Portanto, a política social posta em prática e os projetos sociais formam os 
meios de atender as demandas, que não são poucas.

A administração pública, como todas as organizações administrativas, é base-
ada numa estrutura hierarquizada com graduação de autoridade, correspon-
dente às diversas categorias funcionais, ordenada pelo Poder Executivo de 
forma que distribua e escalone as funções de seus órgãos e agentes, estabe-
lecendo a relação de subordinação. (KOHAMA, 2006, p.13)

 
 Dessa forma, entende-se o que seja uma administração pública de quali-
dade dentro de uma democracia. O gestor máximo procura descentralizar os ca-
nais administrativos, fazendo a distribuição por secretarias e repartições secun-
dárias, visando a atender as necessidades da sociedade com uma prestação de 
serviços de qualidade. O gestor público deve possuir uma liderança que tenha 
a capacidade de infl uenciar equipes, transformando-as e motivando a atingir os 
objetivos da instituição como um todo.
 Segundo Robbins (2000, p.371), liderança “é o processo de infl uência 
pelo qual os indivíduos, com suas ações, facilitam o movimento de um grupo de 
pessoas rumo a metas comuns ou compartilhadas.” A liderança é de suma im-
portância para que possa alcançar os objetivos. Mas para Robbins (2000), quan-
do se refere em gerenciar pessoas, é necessário ter em mente que o processo 
de gerenciamento envolve pessoas e que ter atributos de liderança é importante, 
pois o líder deve saber o momento certo para exercer seu status da posição para 
convencer seus subordinados a cumprirem determinações e tarefas. 
 Gil (2003, p. 01), defi ne a liderança como “a capacidade de infl uenciar 
outras pessoas para que se possa fazer aquilo que se precisa ou se deseja.” 
De acordo com ele a gerência deve envolver os seus subordinados em todas as 
fases das funções administrativas, por meio de infl uência e motivação. 
 A liderança e líder são dois termos que apresentam conceitos diferentes, 
apesar de que um leva ao outro, em uma análise sobre as defi nições, o que se 
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observa é que a noção de líderes são indivíduos, que infl uenciam o movimento 
de um grupo de pessoas em função de um objetivo comum. Robbins (2000, p. 
371), afi rma que o líder é a pessoa e liderança a atividade que ela executa. En-
tretanto, a palavra líder geralmente é utilizada para defi nir pessoas que ocupam 
autoridade formal em uma instituição, sem levar em consideração de como atu-
am em seus cargos. Nem sempre o líder pode representar liderança.
 Ao falar de liderança e gerenciamento, Robbins (2002) diz que liderança 
deve ser pensada como uma habilidade para inspirar pessoas. Já gerenciamen-
to está voltado para materiais, produtos. Pois a liderança possui o objetivo de 
elevar o potencial humano, desenvolver competências e habilidade nos subordi-
nados em prol dos objetivos organizacionais. 
 O comportamento dos gestores brasileiros em princípios constitucionais 
da administração pública é estabelecido na Constituição Federal de 1988, pre-
sente na Carta Magna (art. 37, CF), a saber: princípio da legalidade, da impes-
soalidade, da moralidade, da publicidade, da efi ciência. Especifi camente sobre o 
princípio da efi ciência espera-se que o gestor tenha direcionamento da atividade 
e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, imparcialidade, neutralida-
de, transparência, participação e aproximação dos serviços públicos da popula-
ção, efi cácia, desburocratização e busca da qualidade.
 Sendo assim, é necessário que o gestor público tenha o papel de integrar 
sua equipe, agregando novos valores à administração pública em prol de uma 
boa gestão, para isso, deve exigir de sua equipe efi ciência e efi cácia, para que 
possa oferecer serviços públicos de qualidade. 
 Outra atribuição dada ao gestor é a tomada de decisão, que está sempre 
presente na administração do gestor. Selecionar metas da organização requer 
tomar decisões. Isso ocorre também, nas atividades variadas como projetar me-
lhor estrutura organizacional, determinar cargos e o modo de motivar funcioná-
rios. É certo que o processo de tomada de decisões é visto como “cerne do cargo 
de gerente.” (ROBBINS, 2000, p.35). 
 Robbins (2000) diz que a tomada de decisões é racional, é feita por meio 
de escolhas consistentes, maximizando o valor de dentro de limitações específi -
cas. Isso ocorre seguindo modelo de seis etapas: defi nir o problema, identifi car 
os critérios de decisão, pesar os critérios, gerar alternativas, classifi car cada 
alternativa de acordo com cada critério e calcular a decisão. 
 Após a tomada de decisão, é o momento de identifi car os critérios de de-
cisão que serão importantes para a sua solução. Esse é o momento, que o toma-
dor de decisão está determinando o que é relevante à tomada de decisão. Essa 
etapa do processo introduz o interesse, os valores e as preferências pessoais do 
tomador de decisão. Sendo assim, é importante que se identifi que os critérios, 
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pois o que pode ser relevante para um, pode não ser para outro. 
 Após defi nir os problemas, identifi car os critérios, percebe-se que nem 
todos os critérios identifi cados possuem a mesma importância. Sendo assim, o 
terceiro passo é ponderar os critérios previamente identifi cados, com o objetivo 
de lhes conferir a prioridade na decisão. 
 A outra etapa é onde o tomador de decisão deve gerar alternativas possí-
veis, que apresentem possibilidades de sucesso em sua solução. Nessa etapa, 
não é feita nenhuma tentativa de avaliar as alternativas, mas apenas de listá-las 
(ROBBINS, 2000). 
 Geradas as alternativas, é o momento que o tomador de decisão deve 
analisar e avaliar de forma crítica cada critério. Isto deve ser feito segundo a 
classifi cação de cada alternativa e de acordo com cada critério. Fica claro que 
comparadas em função dos critérios às vantagens e desvantagens de cada al-
ternativa tornam-se evidentes. A etapa fi nal nesse modelo é calcular a melhor 
decisão. 
 O que se espera é que quem toma a decisão disponha de informações 
completas relativas à situação de decisão. O tomador de decisão consegue 
identifi car todos os critérios e listar todas as alternativas viáveis são as opções 
conhecidas. Deve ter ciência de todas as possíveis consequências de cada al-
ternativa. Os critérios e as alternativas podem ser classifi cados e ponderados de 
forma a refl etir sua importância, representando as preferências claras. Os crité-
rios específi cos de decisão são constantes defi nindo as preferências constantes. 
O tomador de decisão racional obtém informações completas sobre os critérios 
e alternativas por não haver limitação de tempo ou de custo. Deve escolher a 
alternativa que propiciar o mais alto valor percebido (ROBBINS, 2000, p. 58).
  A análise das alternativas para quem vai tomar a decisão é a tarefa mais 
importante. As decisões tomadas devem ser conhecida de antemão pelo o toma-
dor de decisão. Sendo assim, entende-se “as condições na qual o tomador de 
decisão pode calcular a probabilidade de alternativas ou resultados” (ROBBINS, 
2000, p. 59). Essa ação pode ser decorrente de experiência pessoal ou de infor-
mações secundárias. 
 Outra abordagem racional que é feita, é a avaliação de alternativas sob 
condições de risco, neste caso, é o valor esperado, que tem o conceito que per-
mite aos tomadores de decisão atribuir um valor monetário às consequências 
positivas e negativas que resultem da seleção de uma determinada alternativa 
(ROBBINS, 2000, p. 59). 
 O que torna a tomada de decisão mais difícil é a incerteza, situação que 
o tomador de decisão não dispõe de informações para ter clareza sobre as al-
ternativas ou calcular o seu risco. Quem toma decisão precisa ser criativo e há 
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três métodos para estimular a criatividade individual: instrução direta, listagem 
de atributos e pensamento lateral. (ROBBINS, 2000).
 Robbins (2000) afi rma existir quatro estilos de decisão: diretivo, analítico, 
conceitual e comportamental. Aqueles que adotam o estilo diretivo são os que to-
mam decisões depressa e se concentram em curto prazo. As pessoas que ado-
tam o estilo analítico são os cautelosos, dotados da capacidade de adaptar-se 
ou lidar com situações novas. Já o estilo conceitual são receptivos à sugestões 
e recorrem bastante a reuniões para comunicação. Eles tentam evitar confl itos e 
buscam aceitação. O estilo comportamental caracteriza aqueles que trabalham 
bem em grupo, que possui preocupação com as realizações de seus pares e 
subordinados. 
 Analisando os estilos de tomadas de decisão apresentado acima, o que 
se observa mesmo sendo quatro categorias distintas, a maioria dos gestores 
possuem características que recaem em mais de uma dessas categorias. 
 O que é importante na administração é que os gestores tenham condições 
de melhorar sua decisão, tendo abertura para modifi car o processo de refl exão 
a cultura nacional e organização e, ainda o clima político organizacional de um 
Município, Estado ou União, identifi cando conceitos preconcebidos, utilizando 
processos racionais e intuitivos, adequando seu estilo de trabalho, utilizando 
técnicas de estimulação da criatividade e aplicando princípios éticos. 

6. Accountability

 Compreender o conceito da palavra accountability é o objetivo dessa se-
ção. Existem difi culdades de entendimento do termo em português, sendo ne-
cessários esforços para que haja maior compreensão e conhecimento do que 
signifi ca accountability e sua aplicabilidade. Inicialmente será falado de como 
essa palavra é exposta em dicionários. Em seguida fazer uma refl exão sobre o 
termo a partir da colocação em trabalhos com a preocupação de apresentar um 
conceito ao termo. 
 Existe uma grande difi culdade em traduzir o termo, isso é observado em 
muitos trabalhos referente ao assunto. O que se percebe é que não existe uma 
palavra única que possa expressa-la em português. São muitas as diferentes 
traduções defi nidas por vários autores em relação a esse termo.
 Buscando a compreensão do termo accountability encontramos descrito 
em Oxford advanced learner’s dictionary (2005, p. 10): “Accountable: respon-
sible for your decisions or actions and expected to explain them when you are 
asked: Politicians are ultimately accountable to the voters”. Traduzindo temos: 
“responsável por suas decisões ou ações e espera-se que explicá-las quando 
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for solicitado: Os políticos são, em última análise responsáveis perante os eleito-
res”. 
 Nessa fonte encontra-se apenas o conceito, apenas o signifi cado da pala-
vra, sem explicação do que representa o termo, apresenta apenas um exemplo 
de sua aplicabilidade “the accountability of a company’s directors to the sharehol-
ders”. 
 No Merriam-Webster’s collegiate dictionary (1996, p. 08): “Accountability 
(1794): the quality or state of being accountable; an obligation or willingness to 
accept responsibility or to account for one’s actions”. Nesta fonte temos a tradu-
ção “a qualidade ou estado de ser responsável; uma obrigação ou vontade de 
aceitar a responsabilidade ou a responder por suas ações”.
  O que se constata aqui é que esse termo existe no dicionário desde 1794, 
e está inserida implicitamente a ideia da responsabilidade pessoal pelas ações 
e explicitamente a exigência da prestação de contas, seja no âmbito público ou 
privado. Segundo Pinho e Sacramento (2009, p. 1347) se na realidade brasileira 
esse termo não existia no fi nal do século XX, já na realidade inglesa no século 
XVIII ele já existia. Ainda segundo ele, o aparecimento desse termo na realidade 
inglesa partiu-se devido à emergência do capitalismo e, portanto, da empresa 
capitalista a ser gerida de acordo com os parâmetros desse sistema e de uma 
moderna administração púbica rompendo com os referenciais do patrimonialista. 
 De acordo com Pinho e Sacramento (2009, apud Roget’s thesaurus 1962), 
accountability mostra-se identifi cada com dueness, que é associado também a  
onus, responsability, obligation e com duty, que se associa com obligation, lia-
bility, onus, responsability. Sendo liability a palavra de entendimento mais difícil 
em português ao buscar sua tradução. Encontrou-se o adjetivo liable for: res-
ponsible according to law. Pinho e Sacramento (2009, p. 1347), partiu para outra 
fonte, o  Learner’s dictionary of current english mas não foi encontrada a palavra 
accountability, apenas accountable: : able to sb/for sth, responsible; expected to 
give an explanation. Na busca, feita pelos autores citados acima, em dicionários 
de inglês-português, foi verifi cado que em Vallandro e Vallandro (s.d.) também 
não aparece o termo procurado, mas accountable: “responsável frente à alguma 
coisa: sujeito à prestar contas”. Já no Michaelis dicionário prático (1988, p. 03), 
a palavra foi localizada apresentando o substantivo responsabilidade como seu 
correspondente no português. Para a tradução de accountable, o Para a tradu-
ção de accountable, o Michaelis indica três adjetivos: 1. responsável; 2. explicá-
vel; e 3. justifi cável.
 Partindo de todas essas traduções, pode-se concluir que accountability 
remete à obrigação de membros de um órgão administrativo ou representativo 
de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados, deixa 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

129

claro que não existe uma tradução exata, o termo mais próximo encontrado para 
uma possível versão portuguesa é responsabilização. 
 Muitas discussões surgiram na preocupação da transposição do conceito 
desse termo, por não haver uma tradução direta da matriz anglo-saxônica, para 
o contexto latino-americano. Em função disso, surgem muito estudos com a pre-
ocupação de apresentar um conceito ou defi nição mais apropriados na América 
Latina. 
 Na compreensão dos conceitos que envolvem accountability como a de 
prestação de contas, presentes em algumas sociedades, surgem instrumentos 
que permitem o controle dos agentes públicos e sua consequente responsabili-
zação foi aperfeiçoando com o tempo. Com ausência desses conceitos, o avan-
ço da democracia leva a uma evolução em relação ao controle das atividades 
públicas tornando-se uma prática permanente. 

7. Considerações fi nais

 Segundo Campos (1990, p. 06), o controle efetivo é consequência da ci-
dadania organizada, para ela uma sociedade desmobilizada não será capaz de 
garantir a accountability. Haverá condição para a accountability somente a partir 
da organização de cidadãos vigilantes e conscientes de seus direitos. 
 Campos (1990, p. 07), afi rma que o alto grau de preocupação com ac-
countability na democracia americana e a virtual ausência desse conceito no 
Brasil estão relacionadas ao elo entre accountability e cidadania organizada, 
isso é explicado pela diferença no estágio de desenvolvimento político dos dois 
países. Observa-se que em sua fala que, uma sociedade somente conseguirá 
obter controle do Estado quando conseguir um relativo nível de organização em 
relação a seus interesses públicos e privados. Com a organização dos diferen-
tes interesses criam-se possibilidades para que os cidadãos exerçam o controle 
e passem a cobrar de seus governantes aquilo eu é de direito de todos. Para 
Campos (1990, p. 07), um dos mecanismos de controle seria “a participação da 
sociedade civil na avaliação das políticas públicas, fazendo recomendações a 
partir dessa avaliação.” 
 Somente com o desenvolvimento da consciência popular o Brasil terá uma 
democracia participativa, e assim, a aplicação da accountability do serviço públi-
co. Com o amadurecimento da democracia, o cidadão, individualmente, passa 
de papel de consumidor de serviços públicos e objeto de decisões públicas a 
um papel ativo de sujeito (CAMPOS, 1990, p. 07). Isso seria um grande avanço 
pessoal. O cidadão deixa de representar um papel passivo e passa a ser ativo 
guardião de seus direitos individuais. Mas para Campos (1990, p. 07), ainda 
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existe outro requisito para que se obtenham resultados que seria “o sentimento 
de comunidade”. 
 Sendo assim, a cidadania organizada infl uencia o processo de identifi -
cação de necessidades e canalização de demandas e, também, cobra melhor 
desempenho do serviço público. Esse é o caminho para se obter acoountabili-
ty. A defi nição do papel do cidadão torna possível na participação mais ampla, 
além da mera participação como eleitor, leva uma democracia mais participativa. 
Percebemos também o que é importante na administração é que os gestores 
tenham condições de melhorar sua decisão, tendo abertura para modifi car o 
processo de refl exão a cultura nacional e organização e, ainda o clima político 
organizacional de um Município, Estado ou União, identifi cando conceitos pre-
concebidos, utilizando processos racionais e intuitivos, adequando seu estilo de 
trabalho, utilizando técnicas de estimulação da criatividade e aplicando princí-
pios éticos. 
 Para fi nalizar, é sempre indispensável relembrar que as relações entre éti-
ca e política estão ligadas com o fato de que se a política não conseguir ser so-
cialmente resolutiva, ou apresentar suas próprias defi ciências, a ética deve ser 
acionada para reforçar a institucionalização ideal do limite, daquilo que se deve 
seguir eticamente. A política resulta da própria vida em sociedade, das ações 
humanas e da necessidade de organização dessa sociedade, visando sempre 
ao bem comum, de tal modo que se atinja uma sociedade justa e livre.
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RESUMO: Este artigo pretende, por meio da obra de Leonildo Silveira Campos – 
Teatro, Templo e Mercado -, analisar a organização e a atuação da Igreja Univer-
sal do Reino de Deus (IURD) como um empreendimento religioso situado num 
contexto histórico bem específi co que aponta para o uso da cultura midiática 
contemporânea e de massa para atrair e fi delizar novos fi eis. Há que se salientar 
que as fi guras metafóricas do teatro, do templo e do mercado, como marcas de 
uma religião, dão ênfase à adoção de grandes arcabouços de sentido de vida 
que buscam orientação e maximização da espetacularização da religião e dos 
benefícios trazidos por via religiosa. A orientação centrada da teologia da pros-
peridade e na individualização das experiências religiosas dá o tom de crenças 
e ritos vividos num sistema social e econômico capitalista e faz da IURD uma 
instituição religiosa empreendedora, que no seu curto período de existência (sua 
fundação data de 1977, na cidade do Rio de Janeiro) já incita estudos e aponta 
novas características para o pentecostalismo religioso instaurado e propagado 
pelo mundo.

Palavras-Chave: Igreja. Templo. Mercado. Universal do Reino de Deus. Marke-
ting religioso

INTRODUÇÃO

 Fundada em 1977 na cidade do Rio de Janeiro, pelo bispo evangélico e 
empresário Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), conta em 
2016 com a Rede Record de televisão; mais de 64 emissoras de rádio – Rede 
Aleluia – que cobre 75% do território brasileiro; presente na Internet através do 
Facebook, do Twitter e da TV Universal que funciona através do portal Universal.
org, e, transmite 24 horas por dia gravações das reuniões e dos eventos da igre-
ja, além de manter mídia impressa – livros e Folha Universal que é distribuída 
gratuitamente em todos os locais de culto da igreja e nas cidades em que atua. 
Ainda, de acordo com o site ofi cial da instituição, a igreja já está em quase 100 
países espalhados pelo mundo1 .
 A IURD pelo que se vê, investe nos mais variados meios de comunicação 

1 http://www.universal.org/institucional/midias-da-universal.html



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

135

para cativar a adesão dos fi éis. Sua presença é de destaque no competitivo 
mercado religioso e a mídia é uma estratégia utilizada para alcançar grande 
audiência, manter-se no complexo mercado capitalista, e produzir ativamente 
ações e programas que provoquem sensações prazerosas, estéticas elaboradas 
e performances interativas com experiências religiosas. No Brasil a IURD ga-
nhou evidência e faz uso das novas tecnologias e da mídia para remodelar suas 
práticas religiosas e converter as massas. A identidade dos seus fi éis vai sendo 
infl uenciada com base nos padrões estipulados pela igreja. Além dos cultos nas 
igrejas, dos diversos programas de mobilização para alcançar as mais variadas 
bênçãos, os fi éis assistem à TV Record, ouvem as emissoras de rádio da Uni-
versal e acessam as redes sociais da igreja. O emprego da mídia eletrônica pela 
IURD colocou-a em uma posição de destaque. Atualmente, ela é a maior deno-
minação da corrente neopentecostal no Brasil.
 Uma nova estratégia foi a construção da réplica do templo de Salomão 
na cidade de São Paulo. A obra é imponente e se destaca por sua magnitude. 
As pedras do piso do altar foram trazidas de Israel para reforçar a ideia de que o 
templo é um pedacinho da terra prometida aqui no Brasil. A centralidade dessa 
igreja está na ligação dos fi éis com o templo. O templo é o local no qual os fi éis 
recarregam as energias e atingem o equilíbrio necessário para continuarem a 
batalha diária.

IURD UMA IGREJA NEOPENTECOSTAL?

 O debate sobre se é a IURD uma igreja cristã pentecostal ou neopente-
costal procede porque as marcas do pentecostalismo chamado de clássico, no 
Brasil, são bem defi nidas e parece que estas marcas foram mudadas pela ação 
da Universal. 
 Siepierski (2003) falar de um pentecostalismo clássico2  no Brasil porque 
nas primeiras décadas de sua implantação, apesar das divisões, ele permane-
ceu fi el às mesmas posturas teológicas. Sintetizava o protestantismo nos itens 
cristocentricidade, biblismo, união da fé com a ética com uma forma de espiri-
tualidade característica das religiões populares, emoção, ritos de possessão, 
2 Siepierski (2003) classifi cou três tipos de pentecostalismo que se desenvolveram no 
Brasil. O de primeira onda chamado de “clássico” que corresponde aos primeiros movimentos 
de caráter avivalista com teologia cristocêntrica; glossolalia (falar em línguas estranhas); espera 
iminente de Cristo; separação entre as coisas de Deus e do mundo; não participação na política 
e nas “coisas do mundo”. O de segunda onda ou “pentecostalismo neoclássico” representou um 
passo tímido em direção de novas formações pentecostais porque deu ênfase na cura divina. 
Isso arrefeceu a expectativa da vinda de Cristo e fez com que as atenções começassem a se vol-
tar para questões terrenas e não nas do céu como na teologia milenarista. Por último aparece o 
pentecostalismo de terceira onda ou “neopentecostalismo” com ênfases na guerra espiritual, na 
teologia da prosperidade que atribui um sentido religioso ao ato de ganhar dinheiro abandonando 
a proposta de redenção pela pobreza e sofrimento (pp. 71-79)
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participação coletiva. Nas palavras de Siepierski (2003) é Jesus quem salva, 
cura, batiza com o Espírito Santo e voltará como rei e juiz escatológico no pen-
tecostalismo clássico (SIEPIERSKI, 2003, p. 71).
 O caráter cristocêntrico é percebido melhor na sua escatologia. Através 
da glossolalia (falar em línguas estranhas, em outras línguas) o pentecostalismo 
clássico eles se aproximava do evento do Pentecostes3  e viam a vinda do Se-
nhor como próxima para inaugurar o milênio, mil anos de paz e prosperidade de 
governo com Cristo (DOUGLAS, 1979, P. 1265).
 Esta concepção da vinda iminente de Cristo, que em teologia fi caria co-
nhecida como pré-milenarismo, mantinha os fi éis pentecostais afastados das 
questões sociais, desprezando os prazeres do mundo e cultivando a temperan-
ça, a sobriedade e outras virtudes. Ainda de acordo com Siepierski (2003) o com-
portamento dos pentecostais estava regulado e foi só com a chegada da Igreja 
do Evangelho Quadrangular que tivemos a segunda onda do “pentecostalismo 
neoclássico”. Representou um passo tímido em direção de novas formações 
pentecostais porque se deu ênfase à cura divina. Isso arrefeceu a expectativa da 
vinda de Cristo.
 As ênfases na guerra espiritual, na teologia da prosperidade e na elimi-
nação dos sinais externos de santidade aparecem num neopentecostalismo, ou, 
em vertentes do pentecostalismo que nem podem se chamar de pentecostais 
devido à distância com a teologia dos momentos clássico dessa vertente.

Assim, o pós-pentecostalismo é um afastamento do pentecostalismo 
tendo como cerne a teologia da prosperidade e o conceito de guerra 
espiritual. Tal afastamento só foi possível mediante a gradual substitui-
ção do pré-milenarismo pelo pós-milenarismo. Os traços característi-
cos incluem uma mistura deliberada de religiosidade popular, a utiliza-
ção autoconsciente de estilos e convenções anteriores, a construção 
de estruturas comerciais, o abandono dos sinais externos de santida-
de e, frequentemente, a incorporação de imagens relacionadas com o 
consumismo e a comunicação de massa da sociedade pós-industrial 
do fi nal do século XX. Seu objetivo declarado é estabelecer uma nova 
cristandade por meio da atividade política (SIEPIERSKI, 2003, p. 79).

 Entendemos como fulcral esta observação acurada sobre a mudança de 
vertente teológica que veio depois, a reboque, de uma ação orquestrada na reli-
giosidade que atendeu ao fator mais imediato da necessidade humana: curas fí-
sicas e psicológicas, riqueza, e vida longa. Também entendemos proceder a mu-
dança do título de neo-pentecostal para pós-pentecostal que Siepierski (2003) 

3 Festa judaica também conhecida como “festa da colheita” ou “festa das semanas” que 
no primeiro século, de acordo com a história do cristianismo narrado no livro Bíblico de Atos 2, 
quando os discípulos de Jesus estavam reunidos em Jerusalém, logo depois da sua morte, fo-
ram visitados por sinais vindos do céu e com a descida do Espírito Santo sobre eles. Um desses 
sinais era o dom de falar em línguas diferentes daquelas em que os discípulos conheciam.
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adota para igrejas do tipo Universal do Reino de Deus e a mais atua Igreja Mun-
dial.
 Uma constatação feita na história da religião cristã é a de que as mudan-
ças teológicas na história do cristianismo raramente são fruto do labor teológico. 
A teologia é sempre feita a posteriori, como uma articulação das crenças da co-
munidade da fé (SIEPIERSKI, 2003, p. 82).
 Na teologia pré-milenarista os fi éis entendem que optar por Cristo signi-
fi ca rejeitar aspectos da cultura vigente (não participar de política, selecionar os 
usos e costumes da sociedade, não ir ao cinema, ver televisão etc.). Ao contrá-
rio, na teologia pós-milenarista Cristo ainda demorará a retornar, então, a ordem 
é fazer recuar o “usurpador” e conquistar espaços que antes não contavam com 
a presença dos cristãos, participar da política e conquistar espaços sociais que 
antes pertenciam a satanás.

Ao contrário do pré-milenarismo, que aguardava o iminente retorno de 
Cristo, o pós-milenarismo afi rma que o retorno de Cristo será em um 
futuro distante e imprevisível. De fato, a negação do retorno iminente 
de Cristo é um dos principais traços do pós-milenarismo. Isso elimina 
o sentimento de separação do mundo, característica do pré-milenaris-
mo. Como Cristo não retornará imediatamente, e como a melhora da 
sociedade é pré-condição para seu retorno, os pós-milenaristas são 
convocados a efetuarem transformações sociais. Daí seu interesse na 
política (SIEPIERSKI, 2003, p. 84).

 Por tudo isso esses novos pentecostalismos merecem a designação de 
pós-pentecostalismos. As estratégias adotadas para crescimento numérico pu-
deram ser feitas por um eixo básico, que segundo Campos (1997), substitui o 
conceito corrente de “mercantilização do sagrado” por um “marketing do sagra-
do”, o autor propõe a inversão do vetor “sacerdote-consumidor” por um “consu-
midor-sacerdote” (CAMPOS, 1997, p. 10-12). 

AS METÁFORAS COMO MEIOS DE SIGNIFICAÇÃO DA IURD

 A primeira metáfora usada por Campos (1997) é a do teatro. O teatro é 
uma metáfora para falar das relações que os indivíduos enquanto atores reli-
giosos estabelecem entre si e com os entes invisíveis. As ações dramatúrgicas 
ocorrem em diferentes espaços, e, em diferentes situações de vida da sociedade, 
na família, na escola, no trabalho, na política etc.. Nas palavras de Shakespeare, 
“a vida é um grande teatro”. Existe um nexo entre religião e teatro, embora eles 
tenham surgido em momentos diferentes. Os gregos, desde o século V a. C., 
com o processo de urbanização, estabeleceram teatros, templos e comércio nas 
cidades. “Desde então, teatro e religião se tornaram maneiras de religar as esfe-
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ras do visível e do invisível, com o objetivo de mover pensamentos, sentimentos 
e ações dos seres humanos” (CAMPOS, 1997, 63).

Teatro e religião são processos sociais em que as coisas intangíveis se 
revestem de tangibilidade, e às visíveis, se atribuem valores invisíveis. 
Ambos se alimentam da necessidade humana de encontrar, além do 
visível, uma razão que dê sentido às ações sociais e um objetivo pelo 
qual se possa viver e até morrer. A dramatização permite o abandono 
da passividade e a reafi rmação de que é possível a cada um intervir na 
vida cotidiana, graças à ajuda de uma dimensão recém-descoberta, e 
que se tornou um efi ciente instrumento para se moverem as difi culda-
des concretas da existência (CAMPOS, 1997, p. 65).

 A IURD apresenta-se com uma série de novas categorias litúrgicas, “cam-
panhas de fé”, novos eventos, ciclos de festas religiosas e outras novidades. 
Liturgias são espetáculos com valorização do visual e do auditivo. Os fi éis são 
participantes do espetáculo e não ouvintes passivos. O templo funciona como 
espaço cênico e o mana surge como “objeto mágico” (um objeto tem mana quan-
do possui uma qualidade ou um estado diferenciado dos demais, cujas carac-
terísticas são expressas pelas palavras “poder espiritual”, “força sobrenatural”, 
“infl uência não-física”).
 O palco, na verdade altar, é um espaço sagrado e diferencia-se da plateia. 
Decorando o palco está uma Bíblia, um candelabro para sete velas, jarras de 
água e óleo, às vezes fi guras de cachoeiras (mostrando o sincretismo religioso 
afro-brasileiro), e uma série de outros objetos com simbolismo sagrado. “O indi-
víduo não deseja ardentemente o objeto em si mesmo, mas tão somente o bem 
intangível do qual se acredita ser ele possuidor” (CAMPOS, 1997, p. 78). Na 
IURD os objetos são “pontos de contato” para promover “a fé dos mais fracos”, 
dos que “precisam de algo palpável, visível. A justifi cativa da institucionalização 
de uma quantidade enorme de objetos, “pontos de contato”, se assemelha à 
justifi cativa católica para a existência das imagens dos santos. Na verdade es-
ses objetos tem força sacramental. “O processo de simbolização recolocado nas 
mãos do povo restabelece as ligações humanas com o transcendente” (CAM-
POS, 1997, p. 83-84). São vários os objetos: pedra, areia, sal, fl ores, água, óleo, 
perfume, ramos e folhas de árvores, e outras tantas coisas (lembra o processo 
de conhecimento sensista: a colocação da sensação como critério mais alto da 
verdade).
 Além do relatado, o ambiente teatral se demonstra pelo aparato de micro-
fones, de som, amplifi cadores, luz, amplo espaço para acomodar a plateia, am-
biente de festas e tudo que possa proporcionar às pessoas uma saída momen-
tânea do presente e um reencontro com as dimensões sagradas da existência 
(CAMPOS, 1997, p. 89). 
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 No todo se pode pontuar no teatro/igreja/culto iurdiano: Interação ator-pla-
teia; estrutura de show; afl oramento das emoções; condução do pastor-ator de 
um espetáculo (CAMPOS, 1997, p. 112-114).
 O segundo elemento utilizado por Campos (1997) é muito mais do que 
uma metáfora, é o templo. O templo sempre foi lugar de manifestação do sa-
grado. O axis mundi, do fi lósofo e historiador das religiões Mircea Eliade, que 
resume assim a instalação deste espaço e de seus rituais de cosmização:

Temos, pois, de considerar uma sequência de concepções religiosas e 
imagens cosmológicas que são solidárias e se articulam num “sistema 
do Mundo” das sociedades tradicionais: (a) um lugar sagrado constitui 
uma rotura na homogeneidade do espaço; (b) essa rotura é simboli-
zada por uma “abertura”, pela qual se tornou possível a passagem de 
uma região cósmica a outra (do Céu à Terra e vice-versa; da Terra para 
o mundo inferior); (c) a comunicação com o Céu é expressa indiferen-
temente por certo número de imagens referentes todas elas ao Axis 
Mundi: pilar (cf. a universalis columna), escada (cf. a escada de Jacó), 
montanha, árvores, cipós etc.; (d) em torno desse eixo cósmico esten-
de-se o “Mundo” (“nosso mundo”) - logo, o eixo encontra-se “ao meio”, 
no “umbigo da Terra”, é o Centro do Mundo (ELIADE, 2013, p. 38).

 A instalação deste espaço é a fundação de um mundo, não um mun-
do qualquer, mas, um “mundo com ordem”, o “nosso mundo”, um mundo como 
“expressão do sagrado”, com um “centro”, com um centro referencial de “total 
organização”, um “cosmos” (belo, equilibrado, fonte de beleza). A questão não 
ocorre num espaço geográfi co, que aliás pode se multiplicar grandemente, mas 
num espaço existencial, sagrado. Eliade (2013) já tinha dito anteriormente que 
mesmo para “o homem mais francamente não-religioso”, alguns locais (a paisa-
gem natal, os sítios dos primeiros amores, ou certa cidade visitada na juventu-
de), guardam “uma qualidade única: são os lugares sagrados” do seu universo 
privado, como se neles um ser não-religioso tivesse tido a revelação de um a 
outra realidade, diferente daquela de que participa em sua existência cotidiana 
(ELIADE, 2013, p. 28).
 A despeito da sua aparência com um mercado, o templo iurdiano é um es-
paço especial para o adorador. É um espaço “energético”, de hierofanias (Eliade, 
2013) de busca de sentido (Berger, 1985). O templo está associado ao lugar de 
conversão é uma espécie de “templo-conveniência”, aberto das 8:00 às 22:00. 
Um tipo SOS espiritual. Os dirigentes da IURD usam uma base bíblica para con-
tinuar congregando e fazer no templo lugar santo (Hb. 10:19-25); não é um lugar 
sagrado o tempo todo, mas enquanto ocorrem os rituais, e onde atua um Deus 
que “é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente”.
 O templo como espaço que irradia energia está associado à teologia de 
“demônios territoriais”, os espaços geográfi cos são dominados por espíritos – o 
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templo está saturado de energia positiva, de um poder libertador e vitorioso. As 
imagens na mídia iurdiana funcionam como células reprodutoras de energia es-
piritual. As campanhas de fé às vezes são associadas com o povo e Israel e a 
terra santa numa alusão, ou, conexão com os espaços sagrados onde Deus es-
teve. Obviamente os “objetos” se energizam no templo, se magnetizam - seme-
lhança com teorias espíritas, Kardecistas, sobre um “fl uido vital” que perpassa 
tudo – são práticas sincréticas e advém de tradições xamânica orientais, judai-
cas e cristãs, até elementos das religiões animistas mediúnicas e afro-brasileiras 
(CAMPOS, 1997, p. 132-133). Manter-se ligado ao templo é condição sine qua 
non para o equilíbrio; A arquitetura do templo é voltada para a participação e não 
para a contemplação. Além disso:

O templo proporciona um espaço acolhedor, um ambiente de proteção 
e de conforto espiritual, itens muito valorizados numa sociedade como 
a brasileira, em que houve, no último quartel de século, mudanças pro-
fundas que alteraram a sua fi sionomia. Entre elas citamos o êxodo 
rural intenso, a urbanização acelerada e a industrialização incompleta 
(CAMPOS, 1997, p. 134).

 O templo iurdiano não é espaço de fuga ou de refúgio do mundo, pois, os 
fi eis uma vez energizados, são instados a voltarem para “o mundo” e assumirem 
uma postura otimista, de vencedores, de que o que Deus tem para eles é para 
aqui e agora, hic et nunc.

O MERCADO RELIGIOSO

 Por último trataremos sobre a associação com o mercado. Precisamos 
resgatar o contexto histórico de desenvolvimento econômico, ainda que em li-
nhas gerais, para tocarmos neste último ponto do artigo que é a religião e o mer-
cado e, mais especifi camente, a IURD e o mercado.
 Não conheço um estudo específi co sobre a história da simonia4  no Oci-
dente. O fenômeno do mercado como nós o conhecemos direcionando as esco-
lhas da vida social é muito recente, século XV, se tivermos como conceito:

(...) instituição que coloca todos os vendedores e compradores em 
contato recíproco, com a fi nalidade de promover a troca de bens eco-
nômicos ou dinheiro, para a entrega imediata ou futura, conforme afi r-
ma verbete do Dicionário de Ciências Sociais (SILVA apud CAMPOS, 
1997 p. 167). 

 No século V com a permissão de culto, pelo imperador Constantino (Édito 

4 Compra e venda de bens espirituais (indulgências e sacramentos), de cargos sagrados, 
de objetos sagrados, bênçãos etc.
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de Milão, 313 d. C.), e a ofi cialização do cristianismo como religião de Estado 
feita pelo imperador Teodósio (Édito de Tessalônica, 380 d. C.), uma série de 
práticas que podemos chamar de “práticas de mercado” se infi ltram nas ações 
espirituais cristãs.

Com a sua ofi cialização, o cristianismo se tornou um produtor hegemô-
nico de símbolos, práticas e rituais religiosos. Nesse período, a Igreja 
aperfeiçoou seus meios de comunicação com a sociedade, inventando 
o sino, a torre, o confessionário como fonte de poder e de pesquisa, 
a trilha musical e outras atividades comunicativas, que facilitavam a 
“venda” de seus produtos simbólicos, conforme historiou o publicitário 
Alex Periscinoto (Jornal da Tarde, 21.10.95) (CAMPOS, 1997, p. 170).

 As atividade comercias foram marginalizadas durante a Idade Média 
(Séc. V-XV). A Igreja Católica Romana exercia grande infl uência na vida social 
europeia “teólogos, canonistas e moralistas são os mestres de então” e eram 
proibidos empréstimos à juros, as estradas não eram conservadas difi cultando 
o comércio e os meios jurídicos de troca são rudimentares5 . Conquanto o rigor 
sobre a vida social na Idade Média fosse extremado, a Igreja praticava a venda 
de indulgências (salvação), e outras práticas de simonia. 
 Após o século XVI, com o movimento de Reforma religiosa, a atividade 
comercial “passou a ser encarada [como] uma vocação tão santa quanto o minis-
tério sacerdotal” (CAMPOS, 1997, p. 172). É bom lembrar que o protestantismo 
se originou como movimento contrário à venda de Indulgências, amplamente 
praticada pela Igreja Católica Romana. As reformas protestantes abalaram os 
alicerces da Igreja de Roma por intermédio de diversos homens que opondo-se 
à teologia e prática Católica fi zeram “pipocar” movimentos por toda a Europa. De 
acordo com a teoria sociológica da religião de Wach (1990), “todas as religiões 
mundiais enfrentam de tempo em tempo protestos contra a tendência principal 
de seu desenvolvimento” (WACH, 1990, p. 192). Foi o que ocorreu com o cristia-
nismo no século XVI por meio das Reformas
 Além de Martinho Lutero (1483-1546) surgem movimentos convulsivos 
em diversas partes da Europa liderados por Andreas Bodestein von Karlsadt 
(1486-1541), Thomas Müntzer (1489-1525), Huldrich Zwingli (1484-1531), Mar-
tin Bucer (1491-1551), João Calvino (1509-1564), João Knox (1505-1572), e 
muitos outros que replicavam as ideias de um novo cristianismo livre das peias 
de Roma. Com base no que se convencionou chamar de “a Palavra”, que não 
era um “vocábulo” qualquer, mas a maneira pela qual Lutero se referia ao “Logos 
de Deus” como expresso no início do Evangelho de São João, “No princípio era 

5 Para compreender o pensamento econômico na Idade Média, bem como a questão so-
cial, a questão do trabalho e a concepção monetária consultar paul Hugon (HUGON, Paul, His-
tória das doutrinas econômicas. São Paulo: Atlas, 1992, pp. 45- 59).
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o Verbo” (COLLINSON, 2006, p. 49), os reformadores, como vieram a ser conhe-
cidos, questionavam muitos dogmas do catolicismo, além de se postarem pelo 
livre exame da Bíblia6 . 
 Podemos concluir que o abalo promovido pela Reforma é amplo e vai se 
somar a outras mudanças, como a reforma política e o fortalecimento dos Esta-
dos Nacionais e com o Renascimento na empreitada de superação do mundo 
medieval. É uma somatória que, na parte que nos interessa, o espírito da refor-
ma fortalecerá o mundo econômico, político e social nascente;

Não a reforma de Lutero que permanece medieval e estática, mas a de 
João Calvino (1509-1564), (Institutio religiones christíanae, 1536), dos 
calvinistas e dos puritanos anglo-saxões, que exaltava o individualis-
mo e a atividade econômica. O dogma calvinista da predestinação se 
concilia com o êxito material do indivíduo, estimulando sua atividade 
econômica, condenando a ociosidade, apelando para sua consciên-
cia profi ssional justifi cando seus sucessos nos negócios e, portanto 
a busca do lucro. Ele reabilita teologicamente a vida material contra o 
ascetismo (HUGON, 1992, p. 61).

 Weber (1989) trata em sua obra A ética protestante e o espírito do capita-
lismo das afi nidades eletivas entre as novas seitas protestantes e o capitalismo 
nascente. A concepção de um Deus que distribui bens aos homens de acordo 
com o comportamento destes ou com sacrifícios, e que controla todo o mundo 
se difundiu bem em todas as sociedades. Nas seitas protestantes isso se difun-
diu amplamente e o exemplo desta “ética tipicamente burguesa” pode ser dada 
nos princípios da seita metodista na América que proibia: 1. Conversar enquanto 
compravam e vendiam (“regatear”); 2. Negociar as mercadorias antes de pagos 
os tributos aduaneiros sobre elas; 3. Cobrar juro mais alto do que o permitia a lei 
do país; 4. “Amontoar tesouros na terra” (signifi cando isso a transformação do 
capital de investimento em “riqueza consolidada”); 5. Tomar empréstimos sem 
ter certeza de capacidade de pagar a dívida; 6. Luxos de todos os tipos (WE-
BER, 1982, p. 359, 360). 
 Os estudos de Weber tratam da aproximação fundamental e primeva 
entre a reforma protestante e o capitalismo (ocorridas nos séculos XVI - XIX). 
Contudo, passados mais de cinco séculos, podemos notar mudanças nessas 
instituições religiosas que foram, em alguma medida, herdeiras do movimento 
reformista. A IURD adotou a teologia da prosperidade ao estabelecer como dou-
trina a busca de bens fi nanceiros como vontade de Deus para todo o cristão e, a 
doação à igreja como imperativo para novas bênçãos materiais. A religião como 
6 Uma relação detalhada dos movimentos reformistas, aqui citados pelos nomes dos re-
formadores, incluindo movimentos anteriores a estes como os de John Wyclif (1330-1384) e de 
John Huss (1369-1415), podem ser encontrados na obra: A era dos reformadores, de Justo L. 
Gonzales (1983); A reforma de Patrick Collinson (2006); e História da Civilização Ocidental, Vol. 
I, de Edward McNall Burns (1985).
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artigo no mercado causa estranheza, contudo não era para tanto, pois, a socie-
dade “mercantiliza o sexo, a inteligência, os sentimentos humanos mais íntimos 
(...)” (CAMPOS, 1997, p. 177).
 O mercado religioso é uma consequência da força do mercado sobre a 
religião. O fi el/consumidor tornou-se “a instância máxima de julgamento dos fe-
nômenos religiosos” e por consequência é este público que determina as “forças 
de elaboração e de distribuição dos bens religiosos” e também a “própria estru-
tura assumida pela instância produtora” (CAMPOS, 1997, p. 204).

CONCLUSÃO

 Se por um lado a busca de “salvação” tornou a religião útil no cenário hu-
mano (como afi rma TERRIN, 1994, p. 149), a busca de um Deus que satisfaz as 
necessidades hic et nunc (aqui e agora) está muito valorizado pela mentalidade 
hodierna. Já que a produção de necessidades é incessante, e a desigualdade 
global cresce sem perspectivas de uma aproximação das classes sociais mais 
distantes no espectro social, a religião como agência multinacional, salvífi ca e 
formatadora de desejos, cumpridora de ritos mágicos, ou não, que sustentam 
crenças de prosperidade neste mundo, crescem a um ritmo acelerado e atraem 
fi éis das mais variadas classes. 
 Os bens oferecidos vão da riqueza, artigo valorizadíssimo, à saúde e vida 
longa. Mesmo porque o Deus que é criador do mundo partilha seus poderes de 
“dono”, criador do mundo com os seus seguidores. Sem muita cerimônia, o que 
a religião mais atenta ao mercado tem feito, a IURD pode ser incluída aqui, é não 
adiar as satisfações e a felicidade, que é similar a uma vida de abundâncias de 
bens e de sucesso no mercado de trabalho e de consumo.   
 Como o mercado global capitalista está voltado para o consumo imediato 
de todos os tipos de bens, e a satisfação das necessidades e desejos das so-
ciedades, incluindo aqui aqueles que são criados pela força do marketing, as 
instituições religiosas passaram a usar o mesmo marketing como verdadeiras 
agências de mercado à procura de crescimento das igrejas. Vale lembrar que o 
marketing é “resultante de uma mentalidade dessacralizadora da religião” (CAM-
POS, 1997, p. 210-214). Entendo que o marketing se orienta para a atração e 
fi delização de clientes e o “produto” a ser oferecido pode ou não corresponder 
às expectativas, mas, sempre estará sondando as necessidades das sociedades 
organizadas para a tender a demanda. A luta pelo mercado consumidor de bens 
simbólicos se profi ssionaliza, torna-se mais renhido, talvez menos ético e mais 
competitivo.
 A teologia da prosperidade como teoria guia destes novos tempos nos 
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lembra a opção preferencial pelos ricos, a deturpação do dízimo, e o surgimento 
“de um número cada vez maior de igrejas que se caracterizam como sociedades 
anônimas e que maximizam os lucros do próprio pároco ou pastor” que “operam 
como empresários, tendo seu sucesso medido pelos aviões particulares que po-
dem fi nanciar” (HINKELAMERT, 2014, p. 135). O empreendimento religioso pas-
sa a ser medido pela quantidade de dizimistas e membros no rol da instituição, 
bem como da infl uência que pode exercer sobre a política e a sociedade.
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COTIDIANO ESCOLAR, 
O JOVEM E AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO

Rosana G. Lôbo Sahium1  

RESUMO: O tema juventude é recorrente no debate educacional, entretanto, 
em razão da complexidade social que o envolve, não se encontra historicamente 
superado, exigindo investigações que ampliem a compreensão que se tem do 
jovem, de sua participação e de seu lugar social na sociedade brasileira e mais 
precisamente no universo escolar. Ao considerar a escola como uma das agên-
cias socializadoras, faz-se necessário um olhar mais atento às relações que se 
estabelecem no cotidiano escolar, os sentidos ou as representações que daí 
emergem. Neste sentido este artigo busca levantar alguns aspectos a respei-
to dos sujeitos jovens, suas manifestações, ou formas de expressões, em sua 
relação com a escola. E ainda levantar algumas considerações a respeito da 
escola, enquanto agência formadora e socializadora em seus descompassos 
e ambiguidades. Pois percebe-se que o ambiente escolar e as relações que ali 
se estabelecem são determinantes na ampliação ou limitação, na efi cácia ou na 
inefi cácia da ação educativa e da própria relação do jovem com o saber. Assim 
este artigo busca contribuir para possíveis refl exões acerca da realidade das 
nossas escolas públicas, e o desafi o que se impõe na formação dos jovens.

Quando o ser humano passa a se colocar novas interrogações, a pe-
dagogia e a escola também têm de se interrogar de forma diferente.                            

Juarez Dayrell

INTRODUÇÃO

 Trazer para o campo das investigações a relação do jovem com a escola 
é um grande desafi o e ao mesmo tempo uma tarefa que se impõe como neces-
sária e premente. A juventude e sua relação com a escola tem sido alvo dos mais 
calorosos debates, numa tendência que prevalece acusações mútuas, da escola 
que atribui ao jovem a irresponsabilidade e desinteresse e por parte deste que vê 
a escola como um espaço distante e desvinculado de seus interesses, de rotinas 
quase sempre enfadonhas. Tanto este caráter hedonista e irresponsável que se 
atribui ao jovem, quanto as defi ciências atribuídas à escola, que tem sido, muitas 
vezes, acusada de não levar em conta a condição juvenil, devem ser analisadas, 
como resultados de uma conjuntura mais ampla num contexto social determi-
nante.
 Neste sentido é que Dayrell (2007) afi rma que a relação da juventude 
com a escola não se explica em si mesma: o problema não se reduz apenas ao 

1 Rosana G. Lôbo Sahium. Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC); professora do departamento de Biologia da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás, (PUC); professora no cursos de pedagogia da Faculdade Anhanguera de Anápolis.
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jovem ou à escola como as análises lineares tendem a conceber, mas explica-se 
sim pelas mudanças profundas por que passa a sociedade que afetam direta-
mente tanto as instituições como as socializações das novas gerações. Assim 
este autor sugere como ponto de partida a compreensão das práticas e símbolos 
juvenis como manifestação da juventude e expressão das mutações ocorridas 
nos processos de socialização. Propõe assim uma refl exão dos sujeitos jovens, 
sendo que é a escola que deve ser repensada para responder aos desafi os que 
se apresentam pela juventude.
 Tendo como pano de fundo o cenário de uma sociedade ocidental, glo-
balizada, busco confrontar alguns pressupostos identifi cados hoje, sobre esta 
relação, com aquilo que é expresso de diversas formas pelo jovem. 
 Vivemos num momento de profundas mudanças, de desconstruções, e 
de contínuas ressignifi cações, uma vez que no tempo atual convivemos com o 
efêmero, o transitório, o inconstante. E o jovem nesse contexto tem sua própria 
forma de assimilar, responder e se adaptar às novas circunstâncias e deman-
das internas e externas, criando seus próprios códigos, linguagens, formas de 
expressão, formas de socialização. O que, muitas vezes, refl ete-se de forma 
especial no contexto escolar.
 Muitas representações e expressões juvenis podem ser interpretadas a 
partir do seu cotidiano, de um olhar de fora para dentro, mas também de dentro 
para fora.

As linguagens são mais que meios de comunicação a propósito da rea-
lidade. São instrumentos para a sua construção. Diferentes linguagens 
criam e expressam diferentes realidades. A linguagem da sociologia da 
vida cotidiana deve ser uma linguagem informada pelas retóricas so-
ciais observadas- e não se perde nada em as observar o mais natura-
listicamente possível-, tendo embora em conta que a própria realidade 
apresenta aspectos distintos segundo como e de onde a olhe. Cada 
um desses aspectos é uma forma ou fi gura ou morfe que a realidade 
toma. O conhecimento é um processo de trans-formação, de trans-fi -
guração, de meta-morfose da realidade (PAIS, 2003, p.19).

 Neste sentido a fala do jovem, suas descrições, expressões são de certa 
forma suas reconstruções, revelando pistas da realidade construída por ele, ou 
seja, sua representação.

O AMBIENTE ESCOLAR

 Ao pensar na situação escolar brasileira, vemos que vários foram os estu-
dos e pesquisas realizados com o propósito de identifi car e propor soluções para 
um cenário educacional que ainda se confi gura como defi ciente ou inefi ciente no 
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cumprimento de seu propósito. Principalmente ao reconhecer os resultados ou a 
falta deles. 
 Primeiramente, é interessante notar que ao “observar” o ambiente escolar 
de algumas escolas públicas no Brasil através dos olhares de alguns teóricos e 
pesquisadores, pode-se identifi car peculiaridades que são comuns nas diversas 
escolas brasileiras. E ao descreverem algumas destas realidades, é como se 
descrevessem a realidade de outras tantas. E percorrendo nesse interior esco-
lar ou no seu cotidiano é possível aproximar-se mais do universo simbólico que 
representa os processos de identifi cação do jovem com a escola. Ou seja, as 
representações construídas por eles a respeito desta instituição.
 Quando Pais (2008) apresenta as “escolas do diabo”, como foram desig-
nadas por alguns professores portugueses as escolas de risco, pois, associadas 
à imagem da violência, nota-se que a maioria destas é frequentada por jovens 
provenientes de bairros degradados, com predominância de famílias ciganas e 
africanas.
 Pais (2008) nos lembra que aliados às evidências que saltam aos olhos 
nestas circunstâncias, como a da indisciplina, por exemplo, temos outros fatores 
menos evidentes, porém, não menos importantes como: a incapacidade dos pais 
de  educar convenientemente, o que se constitui em realidades sociologicamen-
te problemáticas; a própria recusa de alguns professores  em lecionar nestas es-
colas, optando por ambientes mais sossegados; assim como associar os alunos 
com tais características diretamente à “fonte de problemas “o que o autor chama 
de  violência da presunção.
 Mesmo sendo esta, a descrição de uma escola europeia, em que a ques-
tão do multiculturalismo é bastante evidente e os confl itos mais acirrados, é pos-
sível identifi car em escolas brasileiras tendências muito similares. Preconceitos, 
e estereótipos estão presentes nos discursos e também nas atitudes, de forma 
implícita ou explícita, pois se tornaram conceitos e preconceitos já sedimentados 
no imaginário social. 
 Relacionar indisciplina, fracasso escolar e violência aos alunos negros 
e pobres já é uma tendência há muito arraigada no interior de nossas escolas. 
Muitas vezes, a parte é tomada pelo todo, numa generalização que, não raras 
vezes, leva a prognósticos antecipados de descrédito pelos professores em re-
lação às reais possibilidades e potencialidades dos alunos. 
 Outros professores, não atentos às carências dos alunos inadaptados, 
fazem vista grossa comprometendo assim a comunicação ou as possibilidades 
educativas que deveriam acontecer em ambientes de interações, cooperação e 
partilha como Pacheco (apud, Pais,2008) propõe que seja a escola, porém, ela 
mesma afi rma; “Sabemos que não é bem assim. As escolas são, quase sempre, 
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espaços de solidão”.
 Um dos principais atributos da escola como agência formadora é se es-
tabelecer como instância que favoreça essa socialização imprescindível no pro-
cesso educativo e na formação dos alunos. Espaço de trocas de experimenta-
ções sociais, de possibilidades criadoras e criativas e um espaço que antes de 
tudo os reconheçam.
 Durand e Furini, (2001) chamam atenção para a importância que os jo-
vens atribuem às interações sociais entre eles, e deles com os educadores, re-
forçando a importância do grupo de pares, da sociabilidade nos processos de 
formação humana dos jovens, apontando para a necessidade de estimulá-la e 
valorizá-la enquanto dimensão educativa. Do ponto de vista dos jovens, os edu-
cadores signifi cam um contato com o mundo adulto baseado no diálogo, e o 
compromisso e envolvimento dos educadores, assim como a sociabilidade exis-
tente no cotidiano são um dos poucos pilares de impacto positivo para os jovens.
Porém, os educadores tanto podem interferir para limitar como para ampliar essa 
dimensão da sociabilidade e o desenvolvimento das ações educativas. O que 
dependerá em grande medida das concepções que possuem a respeito dos jo-
vens e da forma como os enxergam, pois sua forma de se relacionar com os 
jovens e até de educá-los é em grande parte determinada pela forma como os 
concebe. (DAYRELL; LEÃO; REIS, 2001)
 Uma das posições presentes no campo das políticas educativas apre-
sentada por Pais (2008), e que vale a pena ressaltar, é que o sistema de ensino 
não se mostra capaz de comunicar com culturas diferentes do seu padrão “nor-
mal”. Assim para os defensores desta posição a integração escolar depende da 
capacidade de adaptação dos jovens ao padrão normatizado. E a escola nor-
teada pelo princípio da igualdade de oportunidades, muitas vezes, trata os alu-
nos como diferentes quando deviam ser tratados como iguais e os tratam como 
iguais quando eles gostariam de serem compreendidos em suas diferenças.

A afi rmação da identidade requer reconhecimento por parte dos de-
mais. Existir também quer dizer ser percebido e reconhecido como 
distinto. Quanto mais negado, ignorado ou reprimido se é, mais ne-
cessário se torna afi rmar a existência- para os outros e para si mesmo 
(PAIS, 2008, p.17).

 Considerando que a escola insere-se numa sociedade de economia capi-
talista e políticas neoliberais, nota-se um movimento característico de exclusão 
e de parcos investimentos em políticas públicas. Uma política educacional que 
prevê a democratização de acesso às escolas tem também resultado na massi-
fi cação, desencadeando estruturas educacionais cada vez mais precárias.
 Peregrino (2003) assegura que este cenário de hegemonia neoliberal 
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aprofunda ou intensifi ca o vazio institucional relacionado à crise de legitimidade 
do papel da escola. Pois, ao mesmo tempo em que a escola não pode mais ser 
vista como espaço possibilitador de ascensão social, tampouco as forças pro-
gressistas tem sido capazes de elaborar ou desenhar um projeto para esta insti-
tuição. Paradoxalmente, a escola desempenha um papel fundamental no âmbito 
das políticas neoliberais, como descreve a autora:

(...) caberia à escola legitimar as formas degradadas e precárias de 
inclusão econômica, assim como sua mais constante contrapartida: a 
exclusão social. A essa instituição estaria destinado, portanto, o papel 
de espaço fundamental de reprodução da nova desigualdade, marca-
da, no âmbito das políticas neoliberais, por espaços de sociabilida-
des distintas (e não só distintas, mas desiguais) (PEREGRINO, 2003, 
p.225).

 Discursos como estes são de certa forma legitimados quando se descre-
vem alguns quadros ou cenários escolares em especial das escolas direciona-
das às camadas populares. Escolas com estruturas precárias, funcionando à 
base de adaptações, lotada de alunos, na sua maioria sem bibliotecas, laborató-
rio, computadores, quadra de esportes, enfi m, um simulacro de escola. Que não 
educa nem ensina, mas que talvez cumpra um dos seus papéis fundamentais da 
escola que abriga classes populares: “a contenção dentro dos seus limites, de 
um contingente cada vez maior de jovens.” Como reforça Peregrino (2003).
 Mas apesar de tudo, a escola não é um lugar sem signifi cado, mas vai 
sendo preenchida pelos sentidos que lhes atribuem seus atores e que vão se 
confi gurando no interior da escola, através das recriações ou reelaborações do 
espaço escolar, a partir de referências externas.

O JOVEM NA ESCOLA

 Não há como negar as divergências culturais sociais e econômicas inter-
ferindo na relação do jovem com a escola. Nas famílias de camadas populares 
vê-se a resistência ao abandono da escola, bem como investimentos e sacrifí-
cios por parte dos pais, que muitas vezes veem nos estudos a única possibili-
dade de mobilidade social. Como pode também ser visto um grande número de 
jovens da mesma condição social, abandonando a escola por necessidade de 
trabalhar e por não vislumbrar uma carreira ou emprego garantidos pelo diploma. 
Enfi m, consideram que os sacrifícios de estudar nem sempre são devidamente 
recompensados, o que pode ser comprovado pela pesquisa realizada por Pais 
(2003).   
 A condição social, conquanto não possa ser um fator determinante do in-
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sucesso escolar, ou seu contrário, representa algumas limitações. Não há como 
desconsiderar o capital cultural acumulado, os itinerários culturais e de forma-
ção, presentes no cotidiano dos jovens de condição social mais elevada. 
 O acesso a bens culturais, estudos e cursos complementares, ambientes 
familiares estimuladores, possibilidades de viajar e frequentar ambientes diver-
sifi cados, não é a realidade da maioria dos jovens. Pelo contrário, os jovens das 
escolas públicas, raramente vão a cinemas, muitos nunca viajaram, e contam 
apenas com a formação escolar pública.  Os espaços de lazer são restritos e, 
muitas vezes, limitam-se a readaptações de estruturas inadequadas e empobre-
cidas. Todas estas limitações são reconhecidas na prática e os diferenciam em 
relação à formação e possibilidades futuras de inserção social.

A expansão da escolaridade e a progressiva retirada da criança e do 
jovem do mundo do trabalho criaram a imagem moderna da juventude, 
de tal forma que afi rmam alguns autores, “escolarização faz a juventu-
de” (FANFANI, 2000 apud SPOSITO, 2005, p.12). 

 Segundo Sposito (2005) com a expansão do acesso ao sistema de ensi-
no, especialmente ao ensino médio, esta nova geração de jovens tem incorpo-
rado a variável escolar em seu repertório de práticas e expectativas, estando, a 
escola, no centro de suas referências identifi catórias. Há, no entanto, uma ambi-
guidade, que ao mesmo tempo em que deposita confi ança na escola em relação 
ao projeto futuro, reconhece também a crise da mobilidade social, via escola.
 Outro aspecto já citado diz respeito ao processo de massifi cação da es-
cola pública, que a partir de sua “democratização” passa a receber um contin-
gente cada vez mais heterogêneo de alunos marcados pelo contexto de uma 
sociedade desigual, com altos índices de violência, que delimitam os horizontes 
possíveis de ação dos jovens na sua relação com a escola (Dayrell,2007).
 Para este autor ainda prevalece uma representação negativa e de pre-
conceito em relação ao jovem e uma vinculação dos jovens pobres e dos negros 
à violência e à ideia de risco, ou de classe perigosa.

Diante dessas representações e estigmas, o jovem tende a ser vis-
to na perspectiva da falta, da incompletude, da irresponsabilidade, da 
desconfi ança, o que torna ainda mais difícil para a escola perceber 
quem ele é de fato, o que pensa e é capaz de fazer (DAYRELL, 2007, 
p. 1117).

 Ou seja, há uma tendência do não reconhecimento desse jovem que está 
representado na fi gura do aluno pela escola. É interessante ainda observar que 
a condição de aluno tem sido reforçada por uma lógica que extrapolou a institui-
ção escolar com a proliferação de atividades educativas extra escolares, “como 
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se não existisse outra forma de estabelecer relações, como se não existisse ou-
tra forma de estruturar atividades que não na forma escolar” (DAYRELL; LEÃO; 
BATISTA, 2007, Apud DAYRELL, 2007, p.1117). 
 Isto, porém não signifi ca o fortalecimento da instituição escolar que per-
deu seu monopólio cultural e ainda não consegue responder aos desafi os da 
inserção social dos jovens. Cabendo assim perguntar-se pelo papel e a função 
da escola e seu lugar na socialização dos jovens.
 Ao analisar a relação do jovem com a escola, é preciso identifi car também 
o que representa ou qual a relevância do saber, e do aprender para esse jovem 
ao que Bernard Charlot chama de “relação com o saber”. 
 Charlot (2000) propõe uma abordagem do ponto de vista da relação que 
o homem estabelece com o saber, levando em conta a característica antropo-
lógica, em que o homem torna-se homem na sua relação com os outros. E é a 
sua incompletude, seu desejo de saber, de poder, de ser, que o induz a desejar 
aprender.
 Busca-se aí compreender como se opera a conexão entre um sujeito e 
seu saber. Tal abordagem considera o aprender como um movimento interior 
que não pode existir sem o exterior, pois toda relação com o saber é também 
relação consigo, relação com o outro e com o mundo.  

Estudar a relação com o saber é estudar esse sujeito enquanto con-
frontado com a necessidade de aprender e a presença de “saber” no 
mundo. Assim sendo, não se pode deixar de considerar o sujeito ao 
estudar-se a educação. Mas nem por isso podemos esquecer que o 
sujeito da educação é um ser social (CHARLOT, 2000, p.34). 

 Espera-se que as instituições socializadoras dos jovens ofereçam-lhes 
condições adequadas ou necessárias para o desenvolvimento de relações signi-
fi cativas com os saberes que sejam relevantes para sua formação. É importante 
ainda saber; por que e para que o sujeito mobiliza-se para uma atividade intelec-
tual e como se dá a motivação para aprendizagem.
 Desta forma a escola, a família e outras instituições podem favorecer, ou 
tornar-se entraves no processo de formação, o que pode ser identifi cado a partir 
das diversas expressões dos jovens. 
 Segundo o mesmo autor, “Toda relação com o saber comporta, pois, uma 
dimensão relacional, que é parte integrante da dimensão identitária” (CHARLOT, 
2000, p.68). O aprender refere-se ou está ligado diretamente a construção de si 
mesmo, sua história, suas referências, suas expectativas e suas relações. Enfi m 
a criança e o adolescente aprendem para tornar-se “alguém”. 

Nascer, aprender, é entrar em um conjunto de relações e processos 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 4, nº 4, jan. 2016.ISSN: 2317-7284

153

que constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu sou quem 
é o mundo, quem são os outros. Esse sistema se elabora no próprio 
movimento através do qual eu me construo e sou construído pelos 
outros, esse movimento longo, complexo nunca completamente aca-
bado, que é chamado educação. (CHARLOT, 2000, p.53).

 Se levarmos em conta que o saber, o aprender faz parte do homem como 
característica ontológica, e se estabelecem em suas relações, devemos pensar 
que a formação também depende de diversas condições, fatores e ambientes 
que podem ou não favorecer ou possibilitar relações propícias ao aprender.
 Ao considerar o indivíduo que aprende como ponto de partida, destaca-
mos a importância da comunicação que se estabelece nessa relação uma vez 
que ela permite reconhecer, dar voz aos sujeitos.  
 Toda relação pressupõe comunicação, diálogo e linguagem, aspectos es-
tes reconhecidos por todos, mas muito negligenciado no processo educativo.  É 
preciso interpretar e buscar respostas para situações que, de certa forma, repre-
sentam ou evidenciam a efi ciência e também a defi ciência em algumas relações 
educativas, que esse jovem estabelece e que interferem em sua formação.  
 Para esse propósito, é imprescindível também a identifi cação desse jo-
vem no seu contexto. É possível que o descompasso entre as expectativas dos 
jovens e as perspectivas das instituições que o formam seja fruto do desconhe-
cimento de quem de fato é esse jovem.  Charlot (2005) reforça esta ideia como 
se segue: 

(...) em sua vida cotidiana fora da escola, os jovens têm práticas, re-
presentações, valores que a escola desconhece ou não reconhece, 
Consequentemente, a cultura que a escola lhes impõe não faz sentido 
para eles (CHARLOT, 2005, p.136).

 Reconhecer o jovem a partir das relações que estabelece ajudar-nos-á 
desvendar incompatibilidades ou desencontros, Identifi car esse aluno e o que 
o motiva a aprender, o que ele pensa e como pensa, permitirá aos professores 
adequar suas ações para uma relação pedagógica efi caz. É possível que o jo-
vem de hoje tenha características diferentes das que pensamos já conhecer, 
apenas pelo senso comum. Portanto, cabe aqui, perguntarmos a respeito desse 
sujeito e como ele tem se revelado nas relações escolares. 
Segundo Charlot (2000):

(...) a situação de aprendizado não é apenas marcada pelo local e pe-
las pessoas, mas também por um momento (...) em um momento de 
minha história, mas, também, em um momento de outras histórias; as 
da humanidade, da sociedade na qual eu vivo, do espaço no qual eu 
aprendo, das pessoas que estão encarregadas de  ensinar-me...Estão 
em jogo também relações com os outros e relações consigo próprio: 
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quem sou eu para os outros e para mim mesmo...Analisar esse ponto 
é trabalhar a relação com o saber enquanto relação identitária (CHAR-
LOT, 2000, p. 68).

 É importante, inclusive, saber sobre os elementos que têm infl uenciado 
e determinado, muitas vezes, a indiferença e a motivação em relação à escola. 
Charlot (2000) lembra-nos a importância ou a relevância da escola, do saber, no 
fortalecimento da autoestima, tão necessária na formação do indivíduo.

Sabe-se que o sucesso escolar produz um potente efeito de segurança 
e de reforço narcísico, enquanto que o fracasso causa grandes estra-
gos na relação consigo mesmo com como eventual consequência, a 
depressão, a droga, a violência inclusive a suicida (CHARLOT, 2000, 
p.72).

 Portanto, quando se propõe uma ação educativa efi caz, é preciso reco-
nhecer que esta efi cácia está diretamente ligada ao valor ou ao sentido que o 
sujeito atribui àquilo que aprende, o que nos leva a reconhecê-la como uma ação 
que sempre envolverá ou dependerá de elementos internos e externos ao sujei-
to, numa grande rede de inter e intra-relações.

Aprender é um movimento interior que não pode existir sem o exterior-
-reciprocamente, ensinar (ou formar) é uma ação que tem origem fora 
do sujeito, mas só pode ter êxito se encontrar (ou produzir) um movi-
mento interior no sujeito. (CHARLOT, 2001, p.26).

 A baixa qualidade de ensino e a inadequação da escola, de seus métodos 
e conteúdos, têm mantido a escola distante das expectativas e necessidades 
dos jovens. O que nos leva a considerar a partir da visão de Charlot que o insu-
cesso de muitos jovens na escola passa, não apenas, pela irresponsabilidade e 
o “desinteresse” do jovem, mas muito mais pela difi culdade de encontrar sentido 
no que se é ensinado. Ou então como se explicaria que um mesmo aluno tenha 
êxito em determinadas aprendizagens e não em outras? 
 Apesar da infi nidade de aspectos aí envolvidos, podemos ressaltar que 
se trata sim de uma teia de “relações”, e que o desejo propulsor do saber passa 
sempre pelo sentido, pelo valor atribuído a esse saber. E ao considerarmos os 
aspectos externos ao sujeito, sua relação com o outro e com o mundo, as pes-
soas, as instituições, enfi m, o meio social que o circunda, estamos considerando 
também seu papel e sua interferência nesse processo de formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 É possível assim constatar que o ambiente escolar e, em especial, os 
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educadores podem interferir tanto limitando como ampliando a possibilidade so-
cializadora e educativa da escola, e isto vai depender em grande parte da con-
cepção que estes possuem a respeito do jovem, e da forma como os vê. 
 Porém, percebe-se que, muitas vezes, na visão, representação ou ideo-
logia difundida na escola, integrar signifi ca adaptar-se a um modelo pré estabe-
lecido, a um padrão normatizado, limitando as possibilidades de participações 
diferenciadas, e não considerando as individualidades bem como as possibilida-
des efetivas de socialização.
 Além destes aspectos, em se tratando também de estrutura escolar, ou 
“no retrato da escola”, não são sem fundamento as inúmeras queixas e demais 
denúncias da precariedade, não só dos equipamentos, mas também do ensi-
no nas escolas direcionadas às camadas populares. Marcas de preconceitos, 
visões estereotipadas, em especial, dos alunos pobres, negros e com histórico 
de insucesso escolar, também são identifi cadas no cotidiano descrito por estes 
jovens.
 Neste sentido, consideramos que a relação do jovem com a escola envol-
ve muitas possibilidades de conexões e interpretações que devem ser analisa-
das nas narrativas e nos discursos com maior profundidade.
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DINÂMICAS DO FENÔMENO RELIGIOSO NO BRASIL, IBGE 2010

Washington Maciel da SILVA1 

RESUMO: O estudo do fenômeno religioso, segundo os dados estatísticos do 
IBGE/2010, constitui-se por conjunto de interpretações pelo cientista da religião. 
Em uma tentativa da possível hermenêutica das dinâmicas do fenômeno reli-
gioso. Com cenários religiosos regionais, que contém formas e caraterísticas 
divergentes e são marcadas pela diversidade. É possível alegar uma alteração 
do fenômeno religioso, mediante os diferentes condicionamentos sociais, econô-
micos e etários. As fundamentações dessa pesquisa se utilizam das Ciências da 
Religião, com fontes demográfi cas e estatísticas, uma pesquisa interdisciplinar 
na compreensão do fenômeno religioso. A metodologia exposta preocupa-se em 
entender os qualitativos, por dados quantitativos, com projeções teóricas so-
bre os dados coletados pelo IBGE/2010. Os resultados encontrados foram que 
a modernidade latina, falando especifi camente do caso brasileiro. Quando se 
aplica como ponto de referência, o projeto secular, se pode afi rmar, que está na 
contramão ideológica do projeto iluminista francês ou na crença do desencanta-
mento da religião. O declínio do catolicismo institucional, o crescimento acelera-
do do protestantismo, manutenção do espiritismo como uma religião expressiva 
entre os intelectuais, a descrença por famílias com renda igual ou superior a 10 
salários mínimos. Essas são algumas das informações do campo religioso brasi-
leiro. O Brasil é notoriamente um palco para os vários cenários da modernidade 
europeia ou tipicamente latina? Refl etindo em subprocessos desiguais, trunca-
dos e marcados pela efervescência religiosa nas várias camadas sociais. Com a 
vivência do cotidiano que é expressivamente numerada pelo censo demográfi co, 
mostra uma plausibilidade cotidiana da constante (re) signifi cação instrumentali-
zada na modernidade, como um fenômeno religioso latino.

Palavras – Chave: Modernidade, Brasil, Ciências da Religião e Censo.

Abstract: The study of the religious phenomenon, according to statistics from 
the IBGE / 2010, constitutes a set of interpretations by the religion scientist. In an 
attempt of possible hermeneutics of the dynamics of the religious phenomenon. 
With regional religious settings, which contains forms and diff erent characteristi-
cs and are marked by diversity. You can claim a change of the religious phenome-
non through the diff erent social, economic and age constraints. The fundaments 
of this research are used in religious studies, with demographic sources and sta-
tistics, interdisciplinary research in the understanding of religious phenomenon. 
The exposed methodology is concerned to understand the qualitative with quan-
titative data with theoretical projections on data collected by IBGE / 2010. The 
results were that the Latin modernity, speaking specifi cally of the Brazilian case. 
When applied as a reference point, the secular project, it can be said that is the 
ideological opposite of the French Enlightenment project or disenchantment of 
belief in religion. The decline of institutional Catholicism, the rapid growth of Pro-
testantism, spiritualism maintenance as an expressive religion among intellectu-
als, disbelief for families with incomes less than 10 minimum wages. These are 
some of the information the Brazilian religious fi eld. Brazil is notoriously a stage 

1 Doutorando em Ciências da Religião, pela Puc Goiás.
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for the various scenarios of European or typically Latin modernity? Refl ecting on 
uneven sub-processes, truncated and marked by religious ferment in the various 
social strata. With the experience of everyday life that is signifi cantly numbered 
by census shows an everyday plausibility of the constant (re) signifi cation instru-
mentalized in modernity, as a Latin religious phenomenon.

Key - words: Modernity, Brazil, Religious Science and Sense                     

INTRODUÇÃO:

 A proposta a seguir é uma análise do campo religioso segundo o IBGE 
2010, no estudo do fenômeno religioso latino, no caso brasileiro. A estrutura é 
constituída por uma fundamentação teórica sociológica, antropológica e demo-
gráfi ca. Fatores como: colonização, urbanização e modernização do território, 
são diretivo para constituição das estruturas sociais cotidianas. A respeito das 
matrizes das religiosidades, que são marcadas por expressões religiosas típicas 
da Europa, africanas e nativas. Há diversas contribuições culturais, para História 
da religiosidade brasileira. Uma aliança com as tradições com origens diversas 
fomentam as festividades no Brasil. Pode ser levado em consideração as trans-
formações das festas, que pertencem ao processo histórico do país.
 A secularização é um processo universalista e iluminista, que é subsi-
diado por corrente do pensamento positivista, marxista e cientifi cista, contendo 
diversos embates. Os fundamentos da modernidade não conseguem responder 
os anseios do homem moderno. O pluralismo religioso se torna uma realidade da 
efervescência da fé, isso circunda no privado da fé, mediante essas mudanças 
no mundo secular. A secularização tem dimensões divergentes, nas estruturas 
e subjetividades, em homens e mulheres que recebem essa modernidade de 
forma dialética e dicotômica, essas caraterísticas são perceptíveis no campo 
brasileiro.
  A estrutura argumentativa da discussão é constituída por apontamentos 
dos dados do IBGE/2010, com relação teórica, que visa traçar um norte por um/
para o Cientista da Religião. O campo religioso brasileiro é plural e multicultural, 
então como lidar com as dinâmicas? Como são compreendidas as novas reli-
giosidades? Essas fornecem sentidos para os sujeitos, devem ter atenção dos 
pesquisadores. No decorrer da discussão, não é objetivo totalizar ou defi nir fi xa-
mente, pelo estudo demográfi co ou com prévia teórica. São possíveis interpre-
tações, nos índices quantitativos dos grupos religiosos, e as relações com insti-
tuições, idade, renda, regionalidades e outras. Esse estudo apresentar questões 
emergentes da sociedade brasileira, mas é relevante pontuar, que ainda cabe ao 
pesquisador aprofundar com pesquisas a longo prazo, como uma ressalva com 
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dados do futuro Censo.

1. Dados do campo religioso: segundo o IBGE e relações teóricas

 Segundo os dados averiguados no IBGE e relacionando com as referên-
cias bibliográfi cas fenômeno religioso, é possível caracterizar alguns apontamen-
tos teóricos da sociedade brasileira e a dinâmica do campo religioso. A primeira 
observação é os números de católicos, que iniciam um processo de declínio. 
No período de 1991, era uma porcentagem de 83% da população, no ano 2000 
era de 73,6 % e 2010 é de 64,6%. Quais foram as razões para esse declínio do 
espaço do cristianismo católico no Brasil? Quais as motivações religiosas que 
tem oportunizado um distanciamento no catolicismo institucional? Como a Igreja 
Católica Apostólica Romana, tem recebido essa perda do contingente de fi éis? 
Por que as pessoas interessam por outras expressões religiosas, que podem 
ou não estar ligadas ao catolicismo? Essas perguntas dentre muitas outras, são 
feitas nesse trabalho, mas em nenhum momento é intencional responde-las inte-
gralmente, mas a procura por esclarecimentos da dinâmica do campo religioso. 
Observe o gráfi co 01 abaixo:

 Para isso é importante citar os outros movimentos religiosos, como o pro-
testantismo, que historicamente é um dos concorrentes por contingentes religio-
sos. No ano de 1991 a porcentagem de protestantes no Brasil era de 9,0%, um 
número crescente em 2000, para 15,4% e em 2010 era de 22,2%. As religiões 
protestantes revelam crescimentos acima da média, em comparação as outras 
expressões religiosas. O campo religioso do brasileiro, tem demonstrado frutí-
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feras para as religiões de origem protestantes. Mas deve ser interrogado, por 
que isso tem acontecido? Quais as razões? Quais os novos sentidos religiosos 
produzidos?
 Outro ponto relevante são os protestantes pentecostais e neopentecos-
tais, também veem mostrado um crescimento, em 1991 eram de 5,6%, já em 
2000 era 10,4% em 2010 é de 13,3%. A interrogativa seria, quais são os con-
dicionamentos favoráveis para o crescimento dessas expressões religiosas? O 
mundo moderno, marcado pela a liberdade no Estado Democrático de Direito, 
pode se justifi car esse percentual, nesse contexto de mudanças socioeconômi-
cas. A respeito dos praticantes do espiritismo, que em 1991, uma porcentagem 
de 1,1, em 2000 um número de 1,3 % e 2010 2,0 %, levando em consideração 
um crescimento processual e moroso, em comparação ao protestantismo no 
Brasil. Um questionamento seria, por que o espiritismo tem crescido de forma 
vagarosa? Em relação as outas práticas religiosas?
 Continuando a percepção do gráfi co, é visto uma diminuição e estagna-
ção das religiões de origem afro-brasileira, como a umbanda e candomblé. No 
ano de 1991, era 0,4% 2000 e 2010 permanecem em 0,3%. As religiões afro-bra-
sileiras possuem uma trajetória de confl ito, com as religiões predominantes. As 
pessoas que aderem as outras práticas religiosas, ainda impopulares no Brasil, 
crescem potencialmente no de 1991 era 1,4%, já em 2000 1,8% no de 2010 era 
de 2, 7%. Essas são diversas religiões como: Nova Era, hinduístas entre outras, 
que possuem relativamente um signifi cado na cultura religiosa país. Por que es-
ses espaços veem sendo ocupados por religiões, que não estão historicamente 
vinculadas ao país? Ao olhar a colonização deve ser considerar, que não há visi-
bilidades, segundo as fontes conferidas, mas uma recém importação e imigração 
estrangeira, para os cenários religiosos diversos da nação.
 Um ponto conveniente pela proposta, é o crescimento das pessoas, sem 
religião. Visualizado grafi camente o quadro da questão, no ano de 1991, era em 
medida 4,7%, em 2000 7,4% já em 2010 é de 8,0%. O processo de moderniza-
ção tecnológica ou aperfeiçoamento intelectual, a globalização, teria transforma-
do as concepções sobre a necessidade da religião para homem moderno? Para 
continuar essa interpretação do palco religioso no Brasil, fundamenta-se com a 
discussão em Berger (1985) na compreensão sociológica da secularização, pro-
testantismo e as novas formas da religião à lá carte.
 A sociedade moderna e a secularização, dinamizada por várias empresas 
religiosas, direcionada na plausibilidade de mercado estão intimamente conecta-
das. A obra o dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião, 
trabalha vários aspectos das religiões, o tema abordado é a secularização. A 
proposta principal da secularização e perda dos espaços eclesiásticos, que es-
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tariam ligados aos espaços públicos. A religião passa ser substituída por outros 
símbolos, que não são os religiosos, são símbolos da racionalidade humana, da 
burocratização, como a criação da laicidade. Esse fato muda a esfera religiosa 
humana, para a esfera secular, é o separativo do Estado e Igreja (Berger, 1985). 
É importante ressaltar que esse processo é divergente, pois em si, podem ser 
destacados as diferenças e confl itos, ligado muito mais as formas ideológicas, do 
que socialmente e estruturalmente existente no campo religioso (Berger, 1985).
Pode se afi rmar exista uma assimetria entre a ideologia e o processo de secu-
larização, quando se observa a consciência secular, há divergências que são 
estruturais e subjetivas. A secularização possui formas da ocidentalização e mo-
dernização, são refl exos das transformações das sociais. Mediante essa hipóte-
se teórica, pela interpretação sociológica, poderia até a alegar a profícua ligação 
entre o cristianismo e a modernidade, para a construção do estado moderno, 
que exigiu o processo/subprocessos da modernização nas instâncias tecnológi-
cas, agrícola, urbanísticas, social, política e cultural. Alguns autores trazem con-
cepções da secularização como: Hegel, Schompenhauer e Nietzsche, discutem 
as formas da secularização na sociedade, e como os indivíduos são receptores 
e produtores de maneiras seculares. É visto pelo desencantamento do mundo 
pela racionalização, juntamente como os modos que os homens constroem as 
consciências de ser (Berger, 1985).
 Uma questão que merece destaque é a perda do milagre, magia e o mis-
tério pelo aparato dos santuários católicos tradicionais, que os protestantes não 
defi nem como parte da concepção do sagrado, pois os católicos ainda creem 
na mediação por santos. A ética passa pela transcidentalização, racionalização 
e historicização, uma visão diferente, pois o Deus criador, não é a criatura, ele 
ultrapassa os domínios humanos. Pois homem passa por novas formações e 
aspirações das religiões universais, passa pela racionalização da totalidade da 
vida, para a vida anti-mágica. O exemplo disso é a especialização institucional 
da religião. Com todo esse processo, a religião passa pela subjetivação da ex-
periência e relativização dos elementos. Pode ser visto a crise profunda na so-
ciedade, teologia e instituições (Berger, 1985). 
 Foi possível perceber, uma aproximação da realidade brasileira com ex-
plicação de Peter Berger. As várias religiões que se desenvolvem no Brasil, em 
muitas delas, com infl uência das expressões protestantes, com um cardápio re-
ligioso bem elaborado. A plausibilidade de mercado orienta essas novas enér-
gicas fundamentações das empresas religiosas, ou simplesmente expressões 
religiosas, que perdem suas bases institucionais, e reconstroem seus sentidos, 
com variáveis como: secularização, modernidade, capitalismo, liberdade, merca-
do e entre outras.
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Tabela: 01

 Nessa etapa, algumas caraterísticas são apresentadas nas formas insti-
tucionais, seus crescimentos e declínios. A Igreja Apostólica Romana se mostra 
predominante nas regiões do Brasil, mas com um declínio, relativamente em 
todas as regiões de predomínio. 
 Nas regiões brasileiras, é mostrada a média de 9 a 13 % de declínio do 
catolicismo apostólico romano. Em relação ao crescimento protestante, que re-
vela um aumento potencialmente signifi cativo. Exibindo as igrejas evangélicas 
de missionárias, são as que mais crescem principalmente nas regiões norte e 
centro-oeste são as que demonstraram o maior número de adesões. As deno-
minações de origens pentecostais desempenham um aumento signifi cativo nas 
regiões norte e centro-oeste. Outra informação importante é decrescimento das 
religiões afro-brasileiras e o espiritismo com um decaimento porcentual. Outras 
informações destacáveis são aumento das pessoas sem Deus em todo território 
nacional.
 Cabe ao cientista da religião, analisar o processo de urbanização e mo-
dernização dessas regiões. Também pode levar em consideração as muitas prá-
ticas religiosas, nas regiões amazônicas, vistas como religiões não instituciona-
lizadas. Essas regiões apresentam tradições religiosas, que não são e possíveis 
posicioná-las com o perfi l institucional brasileiro, em relação à cultura religiosa 
predominante. Outro fator que deve ser pontuado são as constantes mudanças 
socioeconômicas e educacionais nessas regiões, que passam por maiores par-
ticipações nos índices educacionais e econômicos.
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 As propostas de Beatriz de Souza Muniz e Luís Mauro Sá Martino, organi-
zada na temática os católicos: secularização e mudança na Igreja. A seculariza-
ção e o declínio do catolicismo. O interessante relatar é a queda nos índices do 
catolicismo, não quer dizer, que as deixaram de ser crente muito pelo contrário, 
é a ascensão de novos movimentos religiosos.  A sociologia da religião no Brasil 
está profundamente ligada à teoria do declínio do catolicismo institucional no 
Brasil. Podem–se perceber as formas de mudança social realizada pelos indiví-
duos (SOUZA; MARTINO, 2004).  As teorias weberianas pode trazer contribui-
ções para construção da compreensão do catolicismo no Brasil. A secularização 
e seus diálogos podem ser dominante e predominante, garante um panorama 
de discussão da sociologia no desenvolvimento religioso (SOUZA; MARTINO, 
2004).
 Os estudos sociológicos no Brasil informam um crescimento de outras 
expressões religiosas. A secularização não quer dizer, que os crentes, abando-
naram suas formas de crer. Esse discurso relata a presença de novas religiosi-
dades no Brasil, e a grande aceitação da comunidade, percebe-se a debilidade 
das religiões institucionais.  A Busca por outras formas de crer, novas relações 
com o sagrado, que é recheado de sentidos modernos, que são focadas nas po-
tencialidades e fragilidades humanas. Há uma pergunta a ser feita, será que há 
uma religiosidade de homens, para homens? Uma abordagem complexa desse 
momento histórico, para comunidade de pesquisadores. 

Gráfi co: 02
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 Em relação faixa etária de idade, quando se pensa a religião, é possível 
comentar que os homens entre 25 a 30 anos de idade, são maiores os índices 
de não praticantes de religiões institucionais ou tradicionais. É importante argu-
mentar, que nessa faixa etária da idade, a maioria é jovem, podem ter recebidos 
formações superiores, ou aproximação com as novas tecnologias. Quando visu-
alizamos as religiões afro-brasileiras percebem-se homens e mulheres entre 30 
a 50 anos de idade.
  Já os praticantes do catolicismo, mantem uma faixa etária, entre os 15 
aos 35 tanto para homens quanto paras as mulheres. Nas denominações pen-
tecostais e de missões tem como adeptos pessoas entre 15 a 20 anos de idade, 
sendo potencialmente o contingente da prática religiosa.

Tabela: 02

 O porcentual de adeptos das práticas religiosas, pode estar ligado ao ní-
vel de instrução? Quais são os porcentuais de pessoas com maior formação 
intelectual? Qual a relação da religião com essas realidades? Nas práticas cató-
licas pode ser percebido que os adeptos são em maioria pessoas, que possuem 
ensino fundamental incompleto ou ensino superior incompleto. Por que existe 
esse arrolamento das pessoas com formação fundamental e superior incomple-
ta?
 Nas denominações pentecostais de missões e não determinada, os nú-
meros são semelhantes, pois revela contingência de seguidores, que não pos-
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suem ensino fundamental ou superior completo. Algumas interrogativas que já 
foram levantadas, a formação intelectual pode intervir nas adesões religiosas? 
Os espíritas possuem uma caraterística peculiar diferenciada dos restantes dos 
adeptos nas práticas religiosas. Há porcentagens de espíritas com formação su-
perior completa e incompleta é muito maior em relação com outros cultos, mos-
tra uma religião experiência pela classe mais intelectualizada o país. Pelas quais 
razões esses números se mostram mais contingenciais, nas práticas religiosas 
do espiritismo? Por que existe essa afi nidade do nível de instrução mais elevado 
e a adesão ao espiritismo?
  Outra informação relevante são os ajuntamentos das pessoas nas práti-
cas de religiosidades não determinadas com as religiões de matrizes afro-brasi-
leiras, se manifestarem-se na escolarização mais próximos indivíduos, com for-
mação fundamental incompleta e superior incompleto, também com os números 
signifi cativos entre formandos em cursos superiores. 
  As religiosidades afro-brasileiras e outras estão mais ligadas ao período 
de formação mediana, pessoas que não concluíram as formações básicas. O 
intrigante a ser questionado, pelos quais motivos esses indivíduos foram obriga-
dos a paralisar seus estudos? Quais os condicionamentos sociais, que levaram 
a essa realidade social e intelectual? Existe alguma classifi cação entre essas 
particularidades citadas? Como investigar essa relação porcentual adquirida pe-
los dados do IBGE/2010? Todo esse questionamento pode ser esclarecido pela 
investigação qualitativa e quantitativa.
 Quando se aborda as pessoas que determina sem religião, algo se tor-
na interessante, segundo os modelos de secularização em alguns países da 
Europa, ou por estudos da religião. O Brasil revela que os indivíduos, que se 
determinam sem religião, estão aliados a formação incompleta desde ensino 
básico fundamental, médio e superior. Como que essa caraterísticas podem ser 
explicadas? Por que as pessoas com níveis de escolarização incompletos não 
possuem religião? No projeto secular, o maior nível de instrução poderia afastar 
o homem da fé. Já no Brasil tem mostrado uma forma única, as pessoas com 
níveis de formação inconclusos, desempenham as representações não institu-
cionais da religião. Algo que deve ser estudado para futuro esclarecimento, pois 
essa forma foge das traduções comuns seculares. A pergunta que deveria ser 
feita, como o brasileiro, com o ensino incompleto fundamental, médio e superior, 
está recebendo processo da modernização e formas do secularismo no Brasil? 
Um questionamento que merece um aprofundamento.
 Bauman (1998), pode exemplifi car alguma oportunidade tem como título, 
o mal-estar na pós–modernidade, seu direcionamento leva a discussão para a 
religião e plausibilidade na dita sociedade moderna. Os sociólogos tentam arti-
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cular a religiosidade na modernidade, pois em muitos momentos é visível a ten-
tativa da substituição, com o sonho positivista, marxista ou cientifi cistas, pois a 
religião passa por novas roupagens. O estudo sobre religião é direcionado com 
relação do homem e o transcendental, temores e sentidos, que são atordoados 
pelas incertezas. A religião se torna mais latinizada, pelo mistério e particulari-
dades, como é proposto com os efeitos numênico. A religião é considerada uma 
das qualidades humanas, um transcendentalismo marcado pela sensibilidade do 
inconsciente são vários questionamentos que podem ser levantados (BAUMAN, 
1998).
  Para a sociologia da religião, o que interessa não é uma defi nição do fe-
nômeno religioso, mais seus mecanismos sociais que são empregados sobre o 
pensar e agir religiosamente, os fatos sociais. Essas religiosidades são maneiras 
de agir, pensar e compreender os indivíduos. O homem é marcado desejo de 
resolver anseio como a salvação, algo que inquieta desde realidade comum co-
tidiano, as novas igrejas, são as criações que fornecem esse sentido. A moder-
nidade vive um dilema do distanciamento do sagrado em formas institucionais 
(BAUMAN, 1998). 
 A modernidade é marcada pela solidão humana, que é composta pela ra-
cionalidade, com apoio moral que são condicionamentos, que estrategicamente 
levam a considerar a sociedade moderna capaz de se autogerir em relação ao 
transcendentalismo. A religião consegue se reestruturar, deixando os questiona-
mentos sobre os mistérios da existência e morte, mas colocando-se em frente 
à vida cotidiana, as religiosidades tomam posses, dessas potencialidades. Não 
me admira que em meio a esse discurso da realidade, onde as necessidades hu-
manas não são atendidas pelas vontades e desejos humanos, as necessidades 
humanas são apenas humanas (BAUMAN, 1998).
 Mediante essa queda paradigmática do homem, é despertado um fascínio 
pelo fundamentalismo religioso, com promessas que redirecionam as inseguran-
ças ontológicas do homem pós-moderno. Esse pressuposto se fi rma com bases 
radicais e extremistas do seu desenvolvimento, que podem ser até totalitários, 
essas propostas anseiam trazer segurança para um mundo, onde todas as for-
mas de vida são possíveis, a insegurança é constate, impactada pela angústia 
da liberdade (BAUMAN, 1998).
 Outro autor interessante é Giovanne Vattimo, na temática crer que se crê, 
inicia uma discussão sobre a sociedade pós-guerra, que deveria preocupar com 
uso da religião para um humanismo cristão. Pode ser usado como base às críti-
cas de Nietzche e Heidegger, sobre a modernidade e a relação com o cristianis-
mo. Um levantamento do homem com sua racionalidade, um Deus que morreu, 
ou que foi morto pela racionalidade moderna. Mas o relevante comentar, que não 
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existe uma negação de Deus, mas a mudança do ser metafísico escolástico para 
a estrutura humanística, que atenda homem em suas contingências da existên-
cia (VATTIMO, 2004).
 Ele divide à discussão, na primeira abordagem como o judaísmo, o Deus 
vingador, na era da crueldade, o Deus era punidor, esse pressuposto de Deus, 
essa era forma de crer em Deus. Um padrão de um Deus único, que diferenciava 
de todos os outros, uma defesa realidade transcendental. A segunda proposta é 
a era como cristianismo medieval, que reconhecido como o período da verdade, 
uma proposta eurocêntrica, as pessoas deviam ser seguidores de cristo. O cris-
tianismo é apontado como uma maneira de imposição em relação à Europa e o 
seus alcances de poder. Essa ideia de cristianismo dominador, em maioria das 
vezes opressor, deve ser superado (VATTIMO, 2004).
  Já na terceira fase, a denominada com era do espírito, seria uma religião 
sem religião, com liberdade e difi culdade. Essas perspectivas são ameaças ao 
institucional, como as novas experiências com que qualquer indivíduo poderia 
ter sua experiência, e ser tornar um indivíduo tocado pela espiritualidade. Uma 
liberdade para o leigo, comum a todos, uma crítica forte ao modelo europeu de 
religião e sociedade institucionalizada. O Espírito se torna livre do institucional, 
as pessoas precisam apenas serem carismáticas. O cristianismo ultrapassa a 
porta da realidade institucional, e pode se manifestar por valor humanista, até 
visto como uma possível religião universal.
 Algumas considerações são passiveis de ligação, maiorias dos indivíduos 
estão vivendo, esse momento de muita efervescência religiosa por novas formas 
de crer. Uma busca pela fuga da tradição, para uma ação que atenda às neces-
sidades dos homens, o sagrado pode ser apenas mais um mecanismo, para 
que isso seja possível. O fundamentalismo ou novas religiosidades liberais são 
esses novos sentidos, para classe e indivíduos que recebem a mudanças da mo-
dernidade (VATTIMO, 2004). Nas teorias do humanismo cristão que apresentam 
um afastamento do cristianismo institucionalizado, podem ligar-se ao espírito do 
humanismo cristão, uma não aderência ao modelo, ou tradições religiosas. Uma 
procura por espírito de liberdade e humanista, que posicione os homens na so-
ciedade mais pacífi ca e igualitária. Intensifi cando o combate à intolerância e ao 
radicalismo, pois o espírito seria uma liberdade recíproca.
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Tabela: 03

 Ao pensar a distribuição de renda do país, podem ser consideradas que 
as rendas em salários mínimos de 1 a 4.  Que nessa faixa de rendimentos, é 
mostrado na máxima porcentagem, que os indivíduos são mais sujeitos ao fe-
nômeno religioso, não é foco aqui citar as formas institucionais dos fenômenos 
religiosos. Mais como nessa média de rendimento, como as adesões aos movi-
mentos religiosos e não religiosos são mais intensas. Por que essa caraterística 
é visível nessa faixa de rendimento? Os indivíduos com os maiores rendimentos 
entre 10 salários mínimos, não apresentam uma expressão prática religiosa em 
comparação a outros indivíduos, tendo como referência apenas a adesão ao 
espiritismo que se torna uma exceção. Um questionamento a ser realizado, é 
por que as famílias com os maiores rendimentos são menos religiosas? Qual a 
interferência que o capital, no homem religioso? Existe alguma coerência? Ou é 
apenas uma fatalidade? É importante ressaltar que as pessoas com os maiores 
rendimentos estão mais sujeitas e adaptadas aos modelos capitalistas e seus 
condicionamentos, as exigências de mercado.  Como pode ser ponderada essa 
aproximação casuística?
 Nessa tabela 03, foi fundamental perceber a relação, dos rendimentos 
com as formas religiosas, pode se alegar a semelhança profícua entre o capital e 
o fenômeno religioso. Cabe as entender essa dinâmica por estudos que a visão 
relacionar a secularização capitalista e a segregação social. Como o homem 
moderno se posiciona, a essa realidade da sociedade capitalista moderna.
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Gráfi co: 03

 Nessa estapa é possivel ponderar o idade mediana das pessoas que es-
tão mais próximas do fenômeno religioso. A média  total da  idade esta na  faixa 
dos 29 anos, um período da vida humana, ainda defi nido como jovem. Vários 
variáveis pode ser colocadas para aferir essa média, dentre elas a faixa etária 
de idade da população brasileira. Possibilita uma alteração na população.
  Abordando o fenômeno religioso, pode ser afi rmado que as os católicos 
apostólicos romanos estão na média dos 30 anos de idade, considerado como a 
população religiosa. Já os  evangélicos de missão mantem um faixa de 29 anos  
de idade, um periodo ainda jovem da vida humana. Os evangélicos pentencos-
tais e outros estão entre os 27 a 28 anos, os  espíritas  são os mais adultos com  
a média  de 37  anos. As práticas de outras religiosidades, umbanda e candoblé, 
esta na faixa  30 a 32 anos, da fase adulta. Outra informação importante é aque-
le, que não identifi cam com as religiões institucionais ou sem declaração estão 
entre os 26 a 27 anos de idade, sendo faixa mais jovem do campo pesquisado. 
Seria conviniente argumentar, por que esses jovens se autodeclaram como sem 
religião? Quais são motivações e disposições para justifi car esse posicionamen-
to? Que sentidos são motrizes nessa construção dessa relação? É oportuno 
ressaltar as relevâncias dessas precoupações com o fenômeno religioso.
 No entanto após todo esse discursso do campo religioso, com as  fun-
damentações do IBGE e teóricas. Foi conectado os dados demográfi cos, e os 
conceitos sociológicos como explicações do campo religioso do Brasil. As várias  
refl exões foram realizadas como meios compreensivos das dinâmicas dos fenô-
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menos religiosos. Um palco de mudança pela modernização e ocidentalização, 
que orienta novas expressões religiosas. O campo religioso se revela como algo 
(re) signfi cativo, com variáveis ligadas aos condicionamentos capitalistas. Estu-
dos foram levantados pelas grupos religiosos por idade, renda, divisões institu-
cionais e regionais. Como o cientista da religião compreenderá essa realidade 
multicultural, com constantes transformações, isso ainda é o desafi o, também 
uma obrigação para os pesquisadores do fenômeno religioso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

  O processo do estudo teórico e demográfi ca do campo religioso. A secula-
ridade no Brasil tem dimensões diferenciadas, preenchidas por particularidades 
das expressões religiosas. Alguns dados levantados contribuem para compreen-
são do campo, como: trajetória histórica, as matrizes das religiosidades, os con-
tatos, choques, fusões culturais, que constituem o todo da sociedade religiosa.
 Pela interpretação dos dados de IBGE/2010 e teóricas, foi perceptível o 
declínio do catolicismo em nível nacional. Esse declínio tem vários motivos prin-
cipalmente à ascensão das novas religiosidades, que tem origens diversas. Mas 
o fator determinante é o crescimento do número de protestante. Seria pela fl exi-
bilidade dos protestantes em lidar com as novas problemáticas da modernidade? 
Como é constituída a religião na sociedade emergente, e a plausibilidade do 
mercado religioso. O protestante conferiu uma adaptação pela empresa religio-
sa, com a reciprocidade entre demanda e o mercado. O aumento do contingente 
nas denominações de missões, pentecostais e neopentecostais, são relativa-
mente superiores, em desenvolvimento e expansão do protestante, com essa 
fl exibilidade de gerenciar a angústia da liberdade humana e a perda de sentido.
 Outro apontamento relevante é o aumento das pessoas sem religião, es-
ses possuem níveis do ensino incompleto. Não é concreto elaborar um roteiro, 
defi nitivo apenas com dados do IBGE/2010, mas com leituras sociológicas, se 
constrói a reciprocidade do fato, mudança social. As desigualdades nos espaços 
urbanos e rurais, como essas pessoas recebem essas realidades? É possível 
relacionar esse condicionamento, para a descrença das religiões.
 Os novos cultos, atendem os novos sentidos para existência humana. Há 
uma relação com a perda do sentido do sagrado tradicional institucionalizado, 
eis o desafi o a ser respondido. O diferencial do Brasil, comparando com as so-
ciedades seculares, é a afi rmativa que os indivíduos com o maior nível de instru-
ção, não integram um distanciamento da religião, segundo o modelo iluminista 
francês.
 Conclusivamente o estudo foi um ensaio teórico e interpretativo demo-
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grafi camente, na tentativa de compactuar conceitos históricos, sociológicos e 
antropológicos sobre o campo religioso brasileiro. Essas intepretações são ape-
nas possibilidade de entendimento, esclarecimento para dimensionar a comple-
xidade da realidade brasileira, que apresenta suas particularidades históricas 
e fenomenológicas. As questões apresentadas merecem aprofundamento, para 
problematizar e clarifi car as motivações e disposições das dinâmicas do fenôme-
no religioso no país.
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Neoconstitucionalismo: Um novo fenômeno constitucional ou a panaceia 
da incerteza? 

Larissa Maciel do Amaral1

Marcelo Morales Matias2

RESUMO: O neoconstitucionalismo é uma corrente constitucional que propõe a 
superação do modelo positivista e do apego ao formalismo jurídico. Em nome da 
materialização da constituição, sobretudo sob a égide do princípio da dignidade 
humana, o neoconsttucionalismo deu margem a uma maior atuação do judiciário, 
o que chamamos de ativismo judicial. A função institucionalmente prevista dos 
Três Poderes da República está cada vez mais sem contornos claros e precisos, 
o que não necessariamente é prejudicial à democracia, mas institui um novo 
modelo democrático que, por ainda estar em construção, apresenta elementos 
de incerteza que merecem preocupação ou, pelo menos atenção pelo detentor 
do poder político, sua majestade, o povo. 
Palavras-chave: Neoconstitucionalismo. Positivismo. Incerteza. 

Neoconstitucionalism: A new constitucional line or just uncertainty? 

Abstract: The neoconstitutionalism is a constitutional line that proposes over-
coming the positivist model and attachment to legal formalism . On behalf of the 
materialization of the constitution, especially under the auspices of the principle 
of human dignity, neoconsttucionalism rise to a greater role of the judiciary, which 
we call judicial activism. The institutionally function of the three “powers” of gover-
nment is increasingly without clear and precise contours, which is not necessarily 
harmful to democracy, but establishing a new democratic model, which is still 
under construction , introduces elements of uncertainty that merit concern or at 
least attention by the holder of political power , his majesty, the people. 
Keywords:Neocnstitucionalism. Positivism. Uncertainty. 

INTRODUÇÃO 

 O constitucionalismo permite uma mutação frequente do fenômeno cons-
titucional. Seja por ser a Constituição um documento em constante releitura, seja 
pelo período de adaptação com uma nova democracia que permite a readequa-
ção dos sistemas de poder institucional. 
 Neste sentido, várias correntes de estudo do constitucionalismo como o 
positivismo e o neoconstitucionalismo se mostram, ora como evolução gradual, 
ora como oposição conceitual. 
 Entendendo-os como fruto de uma evolução histórica, em que o positivis-
mo precedeu, enquanto escola ao neoconstitucionalismo, tem-se que a busca da 

1 Ms., UNIFOR, Fortaleza, Ceará, larissaamaral@unifor.br

2 Esp.; Novo Hamburgo, RS, mmoralesmatias@gmail.com
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materialização da constituição é propugnada como a fi nalidade desta evolução, 
sobre os auspícios da Dignidade Humana enquanto valor supremo a ser efetiva-
do. 
 Nesta releitura democrática e material da constituição, o Judiciário tem 
desempenhado papéis políticos cada vez mais intensos, numa árdua tarefa de 
tentar equilibrar os sistemas de poder no Estado Democrático Brasileiro, imple-
mentar e garantir direitos e liberdades, e atuar no sentido de que a ideia de Es-
tado não ruine em meio às crises de legitimidade. Crise de legitimidade esta que 
o Judiciário não passa isento. A pluralização chega também à função judicial. 
 Expressões como ativismo judicial e judicialização da política ganham re-
levo com esta importância que ganha a atuação jurisdicional na nova democra-
cia, atuação que precisa ser acompanhada de perto pelo povo, o real detentor do 
poder político nas democracias. Sugere-se que este último participe também na 
atividade judicial, a fi m de que as decisões, cada vez mais ativistas e políticas, 
se revistam de um maior grau de legitimidade, conferida pela participação demo-
crática nestes processos de tomada de decisão. 
 Este estudo busca incentivar o leitor a algumas interrogações sobre esta 
nova fase constitucional ou neoconstitucional, baseando-se para isto em uma 
pesquisa exploratória, essencialmente bibliográfi ca e documental. Buscou-se 
em autores constitucionalistas uma apresentação qualitativa da doutrina e juris-
prudência constitucional no Brasil, e, eventualmente, alguma doutrina estrangei-
ra, para indicar conceitos sobre as correntes constitucionais e apresentar alguns 
fatos, decisões e questionamentos que podem ser realizados a partir deste novo 
fenômeno constitucional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. NEOCONSTITUCIONALISMO E A PSEUDO SOLUÇÃO AO POSITIVISMO 

 A melhor compreensão do neoconstitucionalismo passa, necessariamen-
te, pela concepção, ainda que sumária, do fenômeno constitucional. Assim, pode 
ser entendido como o movimento, surgido dos estertores do regime absolutista, 
pretendia a jurisdicização do liberalismo, no seu sentido tanto político (ligado à 
garantia do cidadão perante o Estado) quanto econômico (vinculado aos pos-
tulados de uma economia de livre mercado). O movimento queria que se asse-
gurasse a separação dos poderes e se proclamassem direitos individuais, em 
documento constitucional, como garantias da liberdade almejada. Daí o célebre 
art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem de 1789 proclamar que: “Uma 
sociedade em que a garantia dos direitos não está prevista nem a separação 
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de poderes está determinada, não possui uma Constituição”3. “Por outro lado, o 
constitucionalismo moderno nasceu sob a égide do Estado Liberal, que atribuiu 
aos órgãos públicos, como única função, a manutenção da ordem e da seguran-
ça para a melhor fruição das liberdades civis. As atividades econômicas desen-
volviam-se na vida privada, nunca na esfera pública. 
 Atualmente, o movimento constitucionalista preocupa-se com a preser-
vação de direitos individuais e fundamentais. Não se trata da luta de ideologias 
de esquerda ou direita, embate entre marxistas ou liberais, mas sim, da preser-
vação de garantias e estabelecimento de obrigações de índole constitucional, 
para o bom andamento da máquina estatal e consequentemente, prestação de 
melhores serviços públicos. Neste sentido, o constitucionalismo é “a técnica da 
liberdade, isto é, a técnica jurídica pela qual é assegurado aos cidadãos o exer-
cício dos seus direitos individuais e, ao mesmo tempo, coloca o Estado em con-
dições de não os pode violar(...)4 ”. 
 Um topos caracterizador da modernidade e do constitucionalismo foi sem-
pre o da consideração dos “direitos do homem” como ratio essendi do Estado 
Constitucional. Quer fossem considerados como “direitos naturais”, “direitos ina-
lienáveis” ou “direitos racionais” do indivíduo, os direitos do homem, constitucio-
nalmente reconhecidos, possuíam uma dimensão projectiva de comensuração 
universal5. Além de apontarem para a realização progressiva do homem num 
mundo progressivamente melhor, os direitos do homem forneciam um critério, 
um fundamento, uma verdade, um valor universal para se distinguir entre Estado 
constitucional e Estado não constitucional. 
 Invariavelmente os Estados modernos possuem uma Constituição, contu-
do, nem todos eles são capazes de assegurar, em sua lei máxima, mecanismos 
capazes e necessárias para uma vida justa e igualitária. Nada adiantará se o 
constitucionalismo interno das nações, não estabelecerem regimes constitucio-
nais democráticos e um Estado de Direitos capaz de, concretamente, estabele-
cer e respeitar os direitos individuais, caso contrário, a Constituição se estabele-
cerá apenas como “folha de papel”6, pois podem ser aplicadas a todos os papéis 
assinados por uma nação ou por esta e seu rei, proclamando-as Constituições, 
seja qual for o seu conteúdo, sem penetrarmos na sua essência”. 
 Neoconstitucionalismo não é sinônimo de pós-positivismo. Ainda assim, 
há quem sustente que o “pós-positivismo é expressão cunhada, no Brasil, por 
3 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional, 2013.p.108.
4 BOBBIO Norberto, NICOLA Matteucci e GIANFRANCO. Dicionário de política. Trad. 
Carmen C, Varriale. Coord. trad. João Ferreira. Rev. geral João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto 
Cacais. 1ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 1998. Pg. 247 e 248.
5 LASSALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. Prefácio de Aurélio Wander Bastos. 
Rio de Janeiro: Liber Juris,1985. Apud. VIEIRA, Iacyr de Aguiar. A essência da Constituição no 
pensamento de Lassalle e de Konrad Hesse. Brasília 35 n. 139 jul./set. 1998.
6 Ibidem
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Paulo Bonavides, para designar o mesmo fenômeno que, nas doutrinas espa-
nhola e italiana, foi batizado de “neoconstitucionalismo”7. Para estes, os fenôme-
nos não se diferenciariam, justamente porque buscam dar “nova roupagem” aos 
direitos, uma releitura dos sistemas jurídicos em busca do sentido normativo. 
 Servindo-se das formulações de Bobbio, Paolo Comanducci defi ne o viés 
teórico do neoconstitucionalismo como aquele que “aspira a describir los logros 
de la constitucionalización”8, isto, o sentido da Constituição como norma funda-
mental de efetiva aplicação e transformação da realidade social. Desta maneira, 
se concebe uma Constituição não apenas de conteúdo formal e material, mas de 
substância principiológica capaz de, em uma interpretação sistemática, extrair 
seu verdadeiro conteúdo. 
 Tanto é assim, “que Hesse relativiza as idéias de Lassalle ao condicio-
nar a autonomia da Constituição. (...) “A norma constitucional não tem existên-
cia autônoma em face da realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou 
seja, a situação por ela regulada pretende ser concretizada na realidade. Essa 
pretensão de efi cácia não pode ser separada das condições históricas de sua 
realização, que estão, de diferentes formas, numa relação de interdependência, 
criando regras próprias que não podem ser desconsideradas. Devem ser con-
templadas aqui as condições naturais, técnicas, econômicas e sociais. A pre-
tensão de efi cácia da norma jurídica somente será realizada se levar em conta 
essas condições”9. 
 Neoconstitucionalismo, portanto, é “um conjunto de teorias que pretendem 
descrever o processo de constitucionalização dos sistemas jurídicos contempo-
râneos, e seu traço distintivo não poderia ser outro que a adoção de um peculiar 
modelo constitucional: o denominado “modelo axiológico de Constituição como 
norma”10. Esta norma, é que deve ser suprema e garantidora dos direitos funda-
mentais, que são a tradução constitucional da essência humana, ou seja, direitos 
humanos que devem garantidos pelo Direito contra o arbítrio estatal. 

7 MAIA, Antônio Cavalcanti Nos vinte anos da Carta Cidadã; Do Pós-Positivismo ao Neo-
constiticionalismo. p. 143. Apud. Silvio Beltramelli Neto. Direitos Humanos. Salvador Bahia: Ed. 
Jus Podivm. 2014. p. 39
8 REVISTA, de doutrina do TRF4. Apud. COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitu-
cionalismo: un análisis metateóric. Ed. 67. In: CARBONNEL, Miguel (org.). Neoconstitucionalis-
mo(s). Colección Esctructuras y procesos. Madrid: Trotta, 2003. p. 83.
9 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Men-
des. S.A. Fabris, 1991. p. 9. Tradução de: Die normative Kraft der Verfassung). Apud. IACYR DE 
AGUILAR VIEIRA. A essência da Constituição no pensamento de Lassalle e de Konrad Hesse. 
Brasília. 1998.
10 POZZOLO, Susana. Neoconstitucionalismo y especifi cidad de la interpretación consti-
tucional. In: Doxa n° 21-II, 1998, p. 342. COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constituciona-
lismo: un análisis metateórico. In: CARBONELL, Miguel (ed.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: 
Trotta; 2003, p. 83. Upud. André Rufi no do Vale. Aspectos do Neoconstitucionalismo. Revista 
Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 09 – jan./jun. 2007.
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[...] novo direito constitucional ou neoconstitucionalismo é, em parte, 
produto desse reencontro entre a ciência jurídica e a fi losofi a do Direito. 
Para poderem benefi ciar-se do amplo instrumental do Direito, migrando 
do plano ético para o mundo jurídico, os valores morais compartilhados 
por toda a comunidade, em dado momento e lugar, materializam-se 
em princípios, que passam a estar abrigados na Constituição, explícita 
ou implicitamente. Alguns nela já se inscreviam de longa data, como a 
liberdade e a igualdade, sem embargo da evolução constante de seus 
signifi cados. Outros, conquanto clássicos, sofreram releituras e reve-
laram novas sutilezas, como a democracia, a República e a separação 
de Poderes. Houve, ainda, princípios cujas potencialidades só foram 
desenvolvidas mais recentemente, como o da dignidade da pessoa 
humana e o da razoabilidade. Por sua importância e alcance prático na 
atualidade jurídica, faz-se breve registro acerca de cada um deles[...]”11

 Sob a necessidade de materialização do texto constitucional surge a dou-
trina do neoconstitucionalismo, a partir da superação da supremacia do parla-
mento, a adoção de valores morais e políticos nos textos e interpretação, e o 
reconhecimento de direitos fundamentais autoaplicáveis12. 
 Neste contexto, em superação à supremacia do parlamento, ganha força 
e galga novas funções institucionais os juízes constitucionais, que possuem a 
última palavra na interpretação da constituição. Como afi rma Gilmar Mendes, 

[...] não surpreende que agora o juiz constitucional assuma parcela de 
mais considerável poder sobre as deliberações políticas de órgãos de 
cunho representativo. Com a materialização da Constituição, postula-
dos ético-morais ganha vinculatividade jurídica e passam a ser objeto 
de defi nição pelos juízes constitucionais, que nem sempre dispõem, 
para essa tarefa, de critérios de fundamentação objetivos, preestabe-
lecidos no próprio sistema jurídico.

 
 Mas será que esta transferência do parlamento para o judiciário, na nova 
ordem constitucional é o sufi ciente para efetivar valores constitucionais? O Judi-
ciário efetiva verdadeiramente valores constitucionais? Para além da guarda da 
constituição, cabe ao Judiciário “tapar os buracos” legislativos? São perguntas 
que podem ser realizadas nas recentes decisões construtivistas do Supremo 
Tribunal Federal Brasileiro, cada vez mais demandados por situações da práxis 
democrática, da inércia do legislativo, ou mesmo pela casuística institucional. 

2. CASOS EMBLEMÁTICOS DE ATIVISMO JUDICIAL PELO STF BRASILEIRO 

 A incorporação da nova doutrina constitucional deu fôlego ao que se cha-
ma de ativismo judicial, ou seja, o judiciário como protagonista da materialização 
de direitos e garantias fundamentais (ou sob esta justifi cativa), adentrando cada 
11 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. São Paulo. 
Saraiva. 2015. 5ª ed.. p. 284.
12 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 8.ed. 2013, p.53
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vez mais na seara legislativa, como, a guisa de exemplo, ocorreu no Brasil para 
os seguintes casos: 

a) União estável homoafetiva: Havendo projetos de lei como o de nº 580/07, do 
ex-deputado Clodovil Hernandes, já falecido, e PL 4914/09, da deputada Manue-
la D’ávila (PCdoB-RS) e outros, já havia a proposta do reconhecimento da união 
estável entre casais homossexuais, contudo, a questão foi decidida pelo Judici-
ário, através da ADI 4277 foi protocolada na Corte inicialmente como ADPF 178, 
além da ADPF nº32, proposta pelo Governo do Rio de Janeiro. Com a solução, 
hoje a matéria é disciplinada por uma resolução do CNJ nº 175/2013. 

b) Aplicabilidade da Lei da Ficha-Limpa ( LC nº 135/2010): Após iniciativa popular 
de lei, foi editada a LC nº 135/2010, que altera a lei eleitoral, LC nº 64/ 1990 para 
reconhecer a inelegibilidade de determinados sujeitos políticos ( Notadamente 
os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara 
Legislativa e das Câmaras Municipais e o Governador e o Vice-Governador de 
Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o Vice-Prefeito, Art. 1º, I, b e c), a von-
tade popular, a despeito da iniciativa da lei pela mínima moralização do sistema 
eleitoral e partidário, teve sua aplicação difundida para as eleições seguintes nas 
Ações: ADC´s 29 e 30 e da ADI 4578. Por ocasião do mesmo julgamento, fi cou 
decidido que haveria incidência da lei no ato do registro da candidatura, levando 
à inelegibilidade inclusive os atos realizados de forma pretérita à alteração legis-
lativa; 

c) Revisão da Lei da Anistia: Na ADPF 153, a Ordem dos Advogados do Brasil 
solicitou ao STF a revisão do perdão concedido aos representantes de Estado 
durante o regime ditatorial militar. A ação foi julgada improcedente, informando o 
Min. Eros Grau ( relator), que “ não cabe ao Poder Judiciário rever o acordo polí-
tico que, na transição do regime militar para a democracia, resultou na anistia de 
todos aqueles que cometeram crimes políticos e conexos a eles no Brasil entre 
2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.”13

  
d) Edição da Súmula Vinculante nº 11 ( Uso de Algemas): A edição de súmulas 
vinculantes pelo STF, autorizadas pela EC nº 45/04, emenda que buscou, como 
objeto principal, a efi ciência na prestação jurisdicional, tem como requisitos bá-
sicos: 

13 STF, 2010. Online. STF é contra revisão da Lei da Anistia por sete votos a dois. Disponí-
vel em : http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=125515. Acesso em 
set 2016.
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e) existência de casos reiterados de ordem constitucional; b) que estes casos 
possam acarretar grave insegurança jurídica e relevante multiplicação dos pro-
cessos sobre questões idênticas; c) presença de controvérsia, atual, entre ór-
gãos judiciais ou entre estes e a Administração Pública no que diz respeito à 
interpretação, à validade e a efi cácia de determinadas normas.14  

 No caso, o precedente citado para a elaboração da súmula (HC 91952, 
Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgamento em 7.8.2008, DJe de 
19.12.2008), buscava a anulação do julgamento de um réu que, submetido ao 
uso de algemas durante seu julgamento, teve a dignidade afetada e o júri suges-
tionado pela culpabilidade devido ao uso de algemas. São citados outros 3 julga-
mentos como antecedentes, um dos quais o uso de algemas foi entendido como 
legítimo pelo Poder Judiciário. São os antecedentes: HC 71.195, publicado no 
DJ de 04/08/1995; o HC 89.429, publicado no DJ de 02/02/2007 e o HC 91.952, 
publicado em 19/12/2008. 
 Questiona-se sobre a existência de “casos reiterados” sufi cientes, em 
número de três que justifi que a edição da súmula bem como o alcance que 
transborda a simples proibição, atribuindo responsabilidade ao agente público 
(responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade), indepen-
dente de lei que a institua. 
 São meros exemplos para suscitar o ponto que aqui comenta-se de que a 
salvação do regime institucional democrático creditado ao Judiciário, pelo menos 
no modelo atribuído na atualidade, não corresponde à salvação do positivismo 
tão rechaçado pela doutrina moderna. São outros exemplos que colaboram: Li-
beração das pesquisas com células tronco embrionárias; cotas raciais para o 
curso superior, fase concretista do direito de greve no serviço público após anos 
de inércia legislativa, e outras. 

3. REFORMA CONSTITUCIONAL PARA QUÊ? 

 A excessiva judicialização de demandas, cada vez mais de cunho po-
lítico, deve suscitar a refl exão sobre a profusão de alterações constitucionais 
pelo Poder Legislativo. A bem da verdade, altera-se a Constituição, ou, para ser 
politicamente correto, interpreta-se aplicando releituras constitucionais, a cada 
julgamento de Ações Constitucionais. Somem-se às alterações judiciárias, as 93 
as emendas constitucionais brasileiras (em setembro de 2016)15, já que é preciso 

14 ALVES, VALÉRIA CRISTINA MORAES. Súmula Vinculante nº 11. Disponível em: http://
www.fesmpdft.org.br/arquivos/valeria_cristina.pdf. Acesso em set 2016. P.16
15 Os dados foram buscados em “Atividade Legislativa” nos sites institucionais da Câmara 
e Senado Federal. Em 10/09/2016.
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fi rmar mês e ano para não se perder nas reformas, fruto do processo legislativo. 
 O que se propõe aqui é um despertar crítico sobre as reformas realiza-
das, e se, a cada abertura de reforma constitucional não nos distanciamos do 
verdadeiro ímpeto do constitucionalismo que é dar forma à vontade do povo, 
limitar poderes e estabelecer e assegurar direitos fundamentais. Se, na busca 
pela constitucionalização de todas as demandas e sobre a égide da efetivação 
da tão buscada dignidade, não se tem desvirtuado o sentido das reformas, no-
tadamente ao perceber a cada governo e à cada formação do Supremo Tribunal 
Federal decisões que beiram à casuística dos detentores do poder, muito mais 
que a busca de efetivação da constituição material. 
 Para situação do objeto, perceba-se que no ano de 2016, foram três as 
Emendas constitucionais aprovadas, 45 Propostas de Emenda à Constituição 
provenientes do Senado Federal (o último em 08/09/201614), e 265 Propostas 
de Emenda à Constituição realizadas pela Câmara Federal. Tem-se em trami-
tação 124 propostas de súmulas vinculantes no STF, além das 56 já editadas. 
Ou seja, a toda hora pretende-se ao apresentam-se releituras constitucionais. O 
quadro é preocupante por apresentar uma incerteza constitucional e ausência de 
segurança jurídica16. 
 O grande dilema da democracia moderna talvez seja equilibrar liberdade 
e Poder, Poder este que não basta ser legítimo, deve ser efi ciente. Segundo 
Bobbio, a legitimidade é assegurada pelo Legislativo enquanto a efi ciência é 
assegurada pelo Executivo17. Bobbio por certo não se referia ao modelo ins-
titucional atual, que se replica nos países sul americanos, em que esta linha 
transfronteiriça entre os Poderes está cada vez mais tênue. Ademais, o papel do 
Judiciário de pacifi cador e estabilizador dos dois anteriores já não se aplica, pois 
no Judiciário há tudo, menos passividade na atualidade. 
 Pensa-se que a função destinada ao terceiro Poder está ligada ao favo-
recimento deste equilíbrio entre liberdade e poder. Função esta que tem sido 
redefi nida com o fortalecimento da democracia participativa e que merece maior 
atenção dos atores da democracia. 
 Contudo, a legitimidade propugnada por Bobbio precisa ser traduzida nas 
propostas de alteração constitucional, o que, pensa-se, não tem correspondido 
na atual democracia, veja-se como exemplo: 
 Em tempos de instabilidade política em que a ideologia partidária perde 
contornos, em que há um processo de impeachment de presidente da república 
em curso, e um processamento por quebra de decoro parlamentar do presidente 
da Câmara Federal, são aprovadas Emendas Constitucionais como a de nº 91, 
16 A PEC nº45/2016, proposta pelo Sen. Roberto Muniz. Insere artigo no Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, para prever a realização de eleições gerais em 2022.
17 BOBBIO, Norberto. 2009, p.56
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que cria uma “janela partidária”, veja-se: 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos ter-
mos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do par-
tido pelo qual foi eleito nos trinta dias seguintes à promulgação desta 
Emenda Constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa 
desfi liação considerada para fi ns de distribuição dos recursos do Fun-
do Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Brasília, em 18 de fevereiro de 201618.  

 Como não assumir que a casuística da perda de mandados por investiga-
ção administrativa ou judicial motivaram a nova Emenda Constitucional? Alguns 
fatores podem contribuir para a controvérsia como: Esta PEC foi originária da 
Câmara dos Deputados sob o nº 113/2015, de 19/08/2015 tendo sido transfor-
mada em Norma Jurídica em 19/02/2016, e tratava de outras matérias, sendo 
esta a aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e convertida em norma 
,em um tempo exíguo se comparada às tramitações de PEC´s. Rememore-se, 
por oportuno, de que o STF modifi cou recentemente o entendimento em que a 
vaga de mandato parlamentar pertence ao partido, ou, se for o caso, à coliga-
ção a que era fi liado o parlamentar eleito (vide MS 30.260/DF, MS 31.866 /DF) 
no caso de vacância regular do mandato eletivo ( como foi o caso do Deputado 
Federal Eduardo Cunha). Ou seja, no lugar de Eduardo Cunha assumiu o 1º su-
plente da coligação formada por ocasião da eleição de Eduardo Cunha, o agora 
deputado nomeado Marquinho Mendes, do PMDB-RJ. 
 Suscita-se o questionamento: Em tempos em que a lei da fi cha limpa é 
uma das únicas ( foram 4 ao total) iniciativas populares de lei que efetivaram-se 
enquanto diploma legal, que tem-se a cláusula de barreira para tentar minimizar 
a troca casuística de legendas partidárias, a criação da janela partida refl ete os 
interesses do detentor do poder político? 
 É preciso pensar, cada vez mais, “em la inconstitucionalidade de um pro-
cesso de reforma constitucional”17, seja ela proposta pelo Legislativo, ou mes-
mo Judiciário. 
 No Brasil, a possibilidade de reforma é tão fugaz que é tarefa árdua expli-
car por que tratamos a constituição democrática de 1988 como uma constituição 
de aspectos rígidos. 

18 BRASIL. Constituição de 1988. PEC nº91/2016. Disponível online em: https://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc91.htm. Acesso em Set,2016.
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 A possibilidade de alteração constitucional ou de interpretação, seja pelo 
Legislativo ou Judiciário sempre foram admitidas na Carta de 1988. Seja pelo 
processo de reforma pelo Poder Constituinte derivado reformador já previsto no 
Art. 60 e seguintes, seja pela competência em Controle Concentrado desde o 
início atribuído ao STF ( Art.102 e 103 da Constituição Federal). 
 Contudo, se qualquer reforma puder ser revista por outro Poder, abre-
-se uma margem grande de instabilidade institucional, principalmente quando a 
gana por mais e mais poder assola todas as nossas instituições republicanas. 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Além de despertar para um quadro de instabilidade a que se dirige a so-
ciedade e, sobretudo, a democracia brasileira, muitas vezes sob a bandeira de 
corrente conceitual constitucionalista, importa sugerir o que, pensa-se, ser a so-
lução institucional mais adequada ao modelo democrático. 
 Para corroborar a posição que aqui sustenta-se, busca-se na doutrina do 
Constitucionalista Argentino Raul Gustavo Ferreyra, bem como na obra clássica 
de Harbele que atribui à sociedade o poder de intérprete da Constituição, de 
que seja a reforma constitucional “um processo em que se debe producir uma 
refl exión y deliberación colectiva”, assim, haveria uma democratização do pro-
cesso deliberativo, uma maior participação e conhecimento dos processos políti-
cos institucionais, ou seja, uma maior politização do detentor do poder do poder 
político que muitas vezes se vê alijado dos processos. Assim, segundo Gustavo 
Ferreyra ( 2014,p.593): 

[...] Se presupone que dicho proceso en el que se debe producir uma 
refl exion y deliberacion colectiva. Se presupone que dicho proceso es 
instado por un programa de política constitucional, propuesta que se 
intenta sea apoyada, fi nalmente, por la mayoría de los ciudadanos y 
luego elaborada por sus representantes. 

 Ainda fi guraríamos no âmbito das incertezas, mas, melhor uma incerte-
za amplamente debatida, comentada, publicizada e votada pelos cidadãos aos 
quais terá aplicabilidade que do atual modelo institucional vigente, muito mais 
propenso às casuísticas alterações constitucionais. 
 Firme-se que no âmbito do próprio judiciário também há meios de que a 
sociedade aberta de intérpretes proposta por Häberle, participe, e não funcio-
ne apenas como fundamento de decisões individualmente tomadas; deve ser 
instigada a participar ativamente durante a fase instrutória do processo, deve 
ter além de vez, voz. Para isto temos meios processuais previstos ( Audiências 
públicas, amicus curiae, consultas públicas, etc). A informação e discussão são 
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também instrumentos democráticos e podem sim serem exercidas pelo Judiciá-
rio. 
 Com a consulta e a inserção do fator democrático (diretamente) nos pro-
cessos políticos, tentear-se-ia minimizar os casos em que as propostas de re-
forma são, no mínimo curiosas, como a PEC nº 19/2010, conhecida como “PEC 
da Felicidade”, de autoria do Senador Cristovam Buarque e outros, que buscaria 
positivar o direito social-constitucional à felicidade. 
 Materializar a constituição não pode ser entendido como alterá-la ou re-
menda-la efusivamente como faz o Estado Brasileiro, sob pena de que o docu-
mento caia no descrédito democrático, ou na panaceia da incerteza constitucio-
nal. Por outro lado, se o detentor do poder político é cada vez mais politizado e 
se sente empoderado das questões de Estado, aí sim pode-se falar em materia-
lização da ordem constitucional. 
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