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CRENÇAS E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO ATUAL

Gilson Xavier de Azevedo1 
Simone Maria Zanotto2  

RESUMO: O objetivo deste artigo é refl etir sobre a situação atual da relação entre 
sociedade e educação, sobremaneira, no que diz respeito aos enfrentamentos, 
lutas e desafi os que os seres humanos vivenciam nesse novo século. Justifi ca-
se o estudo dada a necessidade de discussão de tais matizes que tem afetado 
diretamente os conceitos de educação, escola, ensino, aprendizagem. O problema 
central é se existe ainda um esperançamento para tais contextos. Trabalha-se 
com a hipótese de que mesmo diante dos problemas e demandas atuais, é 
prerrogativa de todo e qualquer indivíduo que seja responsável pela refl exão e 
pelos enfrentamentos que se nos impõe. Trata-se de um artigo de revisão que 
traz alguns estudos referência nos últimos anos sobre o tema. Espera-se que o 
presente texto seja lido e refl etido por todos aqueles que sonham com um mundo 
mais pacífi co, organizado e sem violência.

Palavras-chave: Educação. Sociedade. Século XX. Enfrentamentos. Desafi os.

CURRENT EDUCATION BELIEFS AND CHALLENGES

ABSTRACT: The purpose of this article is to refl ect on the current situation of 
the relationship between society and education in relation to the confrontations, 
struggles and challenges that human beings experience in this new century. It 
is justifi ed the study given the need to discuss such nuances that has directly 
aff ected the concepts of education, school, teaching, learning. The central problem 
is whether there is still hope for such contexts. We work with the hypothesis 
that even in the face of current problems and demands, it is the prerogative of 
every individual to be responsible for refl ection and for the confrontations that 
are imposed on us. This is a review article that brings some studies reference in 
recent years on the subject. It is hoped that this text will be read and refl ected by 
all those who dream of a more peaceful, organized and non-violent world.

Keywords: Education. Society. 20th century. Confrontations. Challenges.
1 Pós-doutorado em andamento (Lusófona/Lisboa/PT). Doutor em Ciências da Religião 
pela PUC-GO (2014-2017-BOLSISTA FAPEG). Mestre em Ciências da Religião pela PUC-GO 
(2012-2014 - BOLSISTA FAPEG). Filósofo (Dom Felício, 1998/FAEME, 2007), Pedagogo (UVA-
-ACARAÚ, 2004) e Teólogo (FAETEL, 2002/MACKENZIE, 2006), Pós-graduado em Adminis-
tração Escolar e Coordenação Pedagógica (UVA-RJ, 2006), Ética e cidadania (UFG, 2012) e 
Filosofo Clínico (Inst. Packter/PUC, 2013). Professor Titular de Antropologia pela FAJOP (2017), 
Filosofi a do Direito e Filosofi a Empresarial pela FAQUI (desde 2006); Coordenador do NAED 
(Núcleo de Apoio à Educação à distância pela FAQUI (2017); Docente Efetivo da Universidade 
Estadual de Goiás, Câmpus Quirinópolis (Concurso 2013); Docente convidado de Pós-gradu-
ação pela UEG, Câmpus Mineiros, GO; Docente convidado e ex-preceptor do curso de Peda-
gogia pela UNIUBE; Ex-coordenador do curso de Pedagogia da UEG (2010-2011). Articulis-
ta. Ex-vereador suplente eleito por Quirinópolis (2012-2016). Avaliador de cursos do Guia do 
Estudante; Editor das Revistas REEDUC-UEG, ANAIS SIMPED UEG, RECIFAQUI. Palestran-
te e conferencista com mais de 200 horas de atividades proferidas (gilson.azevedo@ueg.br).
2 Licenciada em Letras (UEG)/ Licenciada em fi losofi a (FAEME), Bacharel em Teologia 
(Mackenzie), Especialista em Administração escolar e coordenação pedagógica (Veiga de Almei-
da); Especialista em Ensino da Língua Portuguesa (Gama Filho) (simonezanotto@yahoo.com.br).



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 6, nº 6, jan. 2018.ISSN: 2317-7284

10

INTRODUÇÃO

 Inicialmente, o presente tema parece tão amplo que não pode ser 
abarcado em um artigo dessa natureza. No entanto, entende-se que ao se 
pensar a educação atual e nela, seus enfrentamentos, necessariamente entra 
em discussão assuntos ligados a currículo e políticas públicas. Todavia, leques 
conceituais tornam-se inevitáveis diante do presente tema.
 A Educação no Brasil atual é uma educação tão desafi adora quanto a 
educação que fora praticada a 500 anos atrás, quando o afã era catequisar os 
índios, converter os africanos e moralizar os portugueses.
 A educação atual é uma educação que está imiscuída em conjuntos de 
crenças muito arraigados, porém de extrema fragilidade. Os elementos ligados 
à crença de que um currículo único é a solução, de que o caminho único da 
educação formal é a solução, de que uma nova forma de transmissão ou quiçá 
de ensino-aprendizagem é a solução, pressupõe que nossos problemas sejam 
de ordem curricular, metodológico e didático.
 Nota-se que a educação atual emerge de um contexto solidamente 
iluminista, o qual, prevê o “tipo” de indivíduo que se quer formar, sem abrir muitas 
margens sobre tal modelo, sobre a forma como se dará esse processo e para 
que se vai formar esse indivíduo.
 Mas se o pensamento crítico e desconstrutivo em educação, pretende 
abandonar o modelo iluminista, qual modelo irá adotar? Fora o modelo capitalista, 
empreendedor, proativo e que garante o sucesso, a realização social, restam 
tentativas que para muitos podem ser vistas como fraquezas do “além do 
homem” proposto por Nietzsche. Ou seja, modelos sistêmicos, consteladores e 
integradores.

1 A CRÍTICA À CRENÇA ILUMINISTA

 Ao se pensar alguns dos muitos críticos da educação nos séculos XIX e 
XX a partir da estruturação feita por Porfi lho e Oliver (2007), nota-se que todos 
se colocam em uma posição contrária à vigente, o que representa uma crença 
comum nessa época de uma concepção de poder pré-foucaultiana, na qual quem 
tem o poder, deve ser derrubado, pois estaria pensando somente em si mesmo.
 O europeu Willian Godwin (1756-1836) estabelece uma crítica a partir de 
da crença de que “o progresso social mediante o uso e o desenvolvimento da 
razão humana”. Em sua crítica, não poupa o governo europeu em unifi car as 
práticas e o currículo educacional em função de ampliar e solidifi car seu poder.
 O projeto de uma educação nacional deveria ser uniformemente 
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desencorajado devido à sua óbvia aliança com o governo nacional. Esta é uma 
aliança de natureza ainda mais formidável do que a velha e muito contestada 
aliança da igreja com o estado. Antes de colocarmos uma tão poderosa máquina 
sob a direção de um agente tão ambíguo, nos convém considerar bem o que 
estamos fazendo. O governo não falhará em usá-la, para fortalecer suas mãos, 
e perpetuar suas instituições (GODWIN, 1976, p. 616).
 Nota uma sagaz comparação entre a forma como o governo europeu 
trataria a educação e a forma como a Igreja também fi zera uso da mesma. Em 
sua “revisão anárquica” como ele chama sua obra, Chappell (1978) entende que 
a educação deva partir não de um pseudo-aperfeiçoamento do homem como se 
esse fosse uma máquina, mas de uma emancipação da sociedade.
 O segundo nome pensando por Porfi lho e Oliver (2007) é Max Stirner 
(1806-1856), o qual, pensa a educação tutelada pelo Estado como uma forma 
de “fabricar” indivíduos subservientes, dóceis manipuláveis pela crença de que é 
bom manter uma educação a partir de valores sociais.
 O crítico Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) que tem em sua formação 
a economia, escreve seu “Ideal de revolução” (1851) sugerindo que a educação 
tenha uma fi nalidade sociológica de modo a se evitar uma separação da instrução 
intelectual e da instrução profi ssionalizante, além de aumentar a distinção entre 
as classes, expandir a tirania governamental e a sujeição da classe trabalhadora. 
Proudhon mostra-se preocupado com a ideologia de separação denunciada por 
Marx, entre trabalho intelectual e trabalho físico.
 Por sua vez, Michail Alexandrovitch Bakunin (1814-1876), na condição de 
pai do anarquismo contemporâneo, pensa também uma educação dissociada do 
Estado.

O conceito de sociedade de Bakunin, que posteriormente se tornou 
central em Kropotkin, era o da mútua interdependência de indivíduos, 
cooperando voluntariamente em todos os seus esforços, sem a 
necessidade de nenhuma obrigação compulsória a não ser as das leis 
da natureza humana e do meio ambiente. Para Bakunin a principal tarefa 
da sociedade pós-revolucionária seria a educação de seus membros, 
baseada na pesquisa científi ca sobre a natureza e a sociedade, a essa 
iniciativa ele deu o nome de Educação Integral (PORFILHO; OLIVER, 
2007, p. 3642).

 Parece que o que está em discussão nesse período, é pensar uma 
educação que seja para todos e livre das ideologias de Estado. Tal evidência, 
aparece também nos olhares de educadores do Brasil, em que a educação é 
quase sempre vista como massa de manobra, seja nos municípios, onde esta, 
serve às autopromoções políticas, seja no Estado, onde se praticam ideologias 
inclusivas sem o devido preparo, seja no País como ente maior da federação, 
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que distribuir fomentos à educação privada na forma de bolsas, abandona a 
pesquisa científi ca nas universidades federais e apresenta propostas de reforma 
descontextualizadas dos reais interesses da população.
 O anarco-comunista Piotr Alexeivich Kropotkin (1842-1921), pensa a 
educação como fruto de um sentimento de coletividade. Ao refutar a aplicabilidade 
das teses evolucionistas sobre a concepção de educação, adota uma postura 
de desenvolvimento individual e coletivo, na qual a luta seria entre espécie e 
ambiente e não entre membros de uma mesma espécie como vemos constituída 
hoje. Alimentamos um sistema privado que prega que se seu fi lho não estudar ali, 
não terá sucesso, vai passar fome e não terá nenhuma chance de ter participação 
social.

Uma educação completa, para ele, deveria ser um composto de 
conhecimento cientifi co e trabalho manual. Ele descartava a ideia de 
escolas profi ssionalizantes, uma vez que estas serviam para manter 
a divisão entre trabalho manual e intelectual, além de aprofundar a 
divisão da sociedade em classes (PORFILHO; OLIVER, 2007, p. 3645).

 O último pensador europeu apresentado por Porfi rio e Oliver (2007) é 
Francisco Ferrer Y Guardia (1859-1909). Espanhol que pratica uma educação 
libertária com sua “La Escola Moderna” (1960), o que lhe custa a vida, sendo 
fuzilado a mando do governo em 1909. Seus princípios compreendiam: 
“dar acesso a todos, mediante a cobrança de mensalidades muito baixas; a 
familiarização com o método de pesquisa científi ca; na autocrítica e não só na 
crítica ao outro” (PORFILHO; OLIVER, 2007, p. 3645).
 Nota-se no rol de pensadores anarquistas da educação europeia, que 
os problemas ligados a cada época histórica estão sujeitos a enfrentamentos a 
partir de crenças e ideologias subjacentes em cada lógica de poder vigente.

2 PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO NACIONAL

 Ao se pensar a educação como uma estrutura social repleta de 
permanentes incertezas, mas que sempre traz em seu conjunto os pressupostos 
fundamentais de construção de um paradigma, modelo, concepção que seja 
coletivo ou mesmo global, entende-se que a educação no mínimo é uma estrutura 
por demais complexa de ser pensada e de ser dita como ressaltou Hannoun 
(1998) em sua obra Les paris de L`´education que traz como título de tradução 
“Educação: certezas e apostas”.
 A educação no Brasil, assume nesse sentido, um constructo de mudanças 
amplas e signifi cativas entre a última década do século XX e as duas primeiras 
desse século. Santos (2013) indica que a ampliação ao acesso e permanência, 
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redução das desigualdades sociais, qualifi cação dos profi ssionais do ensino, 
a criação de um sistema de avaliação centrado no ensino-aprendizagem, 
descentralização na gestão, uma nova LDB, a renovação do Plano Nacional e 
a valorização docente são elementos de relevância quando se pensa em uma 
educação que esteja em contínuo processo de mudança como a nossa.
 Há que se pensar contudo, se tais avanços são de fato avanços ou são 
apenas nivelamentos históricos de realidades que não tínhamos em tempo. 
Conforme aponta Santos (2013), se os “avanços” foram muitos, os problemas e 
desafi os os quais temos pela frente parecem maiores ainda.

Ainda, é grande o número de alunos que não chegam a completar 12 
anos de estudos; a escolarização e muitos programas de formação 
de professores sofrem com a precariedade e pouca qualidade; muitos 
alunos têm baixos resultados nas avaliações de desempenho e de 
aprendizagem; e, muitos que concluem o ensino básico, além de 
não conseguirem entrar na universidade, também, carregam défi cits 
elementares de aprendizagem; falta clareza em relação à padrões 
mínimos de qualidade para as escolas e para a educação em geral; 
há problemas relativos à valorização, proletarização e precarização 
do trabalho docente; como também impasses com relação a gestão 
dos recursos educacionais; crescimento dos casos de indisciplina e 
violência escolar e além desses, a fragilidade e/ou baixa capacidade 
técnica, desconhecimento e/ou falta de vontade política, de órgão 
de fi scalização e gestão educacional, em relação a existência, 
implementação, ou operacionalização de várias programas e propostas 
de políticas educativas, existentes (SANTOS, 2013, p. 3).

 Tal contexto segundo o citado, nos remete a uma situação não mais de 
desafi os e problemas, mas ele vê uma situação de crise da escola, da educação 
formal regular e das políticas educativas. Há que se pensar isso como crença, 
não no sentido de que não seja verdade, mas de que tais demandas, mesmo que 
superadas, darão lugar a novas e talvez até maiores demandas educacionais.
 Tais questões surgem em todos os níveis de ensino, mas são também 
questões que emergem não apenas do seio da escola, mas da sociedade e das 
demais estruturas como um todo. Se há pelo menos três séculos, sem mencionar 
sua origem espúria, nossa educação está a serviço de lógicas hegemônicas e 
de cunho capitalista, há que se pensar se a tese proposta nessa discussão seria 
de fato valida, qual seja, que a solução para uma postura como esta passa pelos 
vieses: sistêmico, orgânico, integrado e integrador e complexo, conforme aponta 
Santos (2013)?
 O leitor mais havido de uma resposta e uma solução pronta, ou seja, 
que não parta de nós que fazemos parte da educação, mas que parta dos 
instauradores desta procela que ai está, deve pensar que as respostas 
revolucionárias fundamentadas em Marx, Gramsci e mais tarde em Frankfurt 
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ainda sejam plausíveis. Entretanto, apresento ao leitor as respostas de que se 
não for construída uma dialogicidade entre os que compõe a estrutura educação, 
uma dialética com o sistema capitalista e o que este espera de nós e da educação 
que ai está, além de um diálogo que compreenda a escola a partir da sociedade 
atual, a partir de si mesma, de seu papel e de suas fi nalidade e prioridades, 
bem como, do educador como agente de mudanças, da gestão enquanto 
fomentadora de tais mudanças e do aluno e sua família como co-idealizadores 
de tal investidura, fatalmente continuaremos onde estamos e quiçá, seja saber 
onde estamos.
 É possível que estejamos experimentando uma nova lógica na qual não se 
deva perguntar que tipo de sujeito estamos formando, enformando e informando, 
mas que tipo de formação estamos oferecendo e que impacto esta tem, para 
uma real revolução das lógicas que propomos no campo da ecopedagogia e da 
sustentabilidade (GUTIERREZ, 2013).

Mesmo com as transformações que tem ocorrido na educação faz-
se necessário um olhar que pressupõe (re) pensar, positivamente, 
o que é a escola? Qual seu papel? Qual sua fi nalidade? Isso talvez 
ajudasse a diferenciar qual a função da educação frente aos problemas 
sociais que atingem a escola, o que é que a distinguem e qual sua 
especifi cidade dentro da sociedade. Talvez, seja preciso, inclusive, 
repensar a fragmentação no(s) currículo(s) e nas políticas educativas. 
A escola pertence à educação formal, e nesse sentido, há que convir 
que apesar do professor e da escola estarem em contato, as inúmeras 
contingências e demandas, a ela cabe um papel específi co (SANTOS, 
2013, p. 4).

 Pensar uma educação planetária não como modismo, implica em 
emparelhamento desta enquanto estrutura social, com as demais estruturas a 
partir de uma real, porém utópica mudança da lógica capitalista que ai está. 
Quem é e quem deve ser o professor para esse tempo? Que aluno nós temos? 
Que modelo de gestão está hoje presente na escola? Que papel a família 
desempenha nesse processo? Que força humana o Estado Democrático e 
corrompido de Direito que ai está tem de propor uma autopoiesis (mudança 
sistêmica)?
 Para Santos (2013), é necessário pensar um modelo que parta de uma 
profunda análise da crise de paradigmas atuais. Crise esta que promove um 
clima de incertezas e frustrações, mas como em outras épocas, que promove 
desafi os. Pensar a proposta da educação atual como uma proposta desafi adora 
e de transformação social, na qual  não é mais a educação que transforma o 
indivíduo e a sociedade, mas o indivíduo que transforma a educação e, por 
conseguinte, a sociedade, evoca uma mudança de lugar e de modo de pensar. 
Se as crises que ai estão sempre existiram e é possível que em um contexto de 
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América Latina, ainda existirão por muito tempo, e é em nós que está o eixo de 
mudança e não na estrutura como início.
 Mesmo sabendo que a educação, as relações de aprendizagens 
construídas no processo educativo, bem como as políticas educacionais têm um 
papel centro na construção dos sujeitos, o atual contexto de crise exige que as 
mudanças sejam sistêmicas e não apenas paliativas.
 Para Hannoun (1998) a partir da educação formal, a própria humanidade 
passa a decidir os fi ns, objetivos, métodos para realizar sua pretensão de 
construir ou desenhar a personalidade global da humanidade; alcança-se tanto 
avanços, e da esperança quanto a possibilidade do erro, e dos retrocessos; e 
somos corresponsáveis pelas mudanças que devem ser feitas.
 Nesse contexto, Hannoun (1998) pode ser bem útil tanto para se 
entender quanto para vislumbrarmos soluções ou ressignifi cações para ao atual 
contexto. Para ele, a educação formal deve-se ressignifi car em relação a seu 
papel e fi nalidade, pois conecta-se à uma função ontológica. O presente autor 
compreende a vida na perspectiva da ordem e desordem postulando que o devir 
cotidiano é um misto de avanços e crises; propõe que a educação seja pensada a 
partir das relações entre seus sujeitos e pelos saberes com os quais a educação 
lida. 
 Assim, segundo Hannoun (1998), os seres humanos estão no centro do 
fazer educativo, de modo que todo e qualquer ser humano é capaz de agir e 
recriar seus espaços em função de uma transformação maior do ser humano em 
sua coletividade; o autor citado reconhece que a educação não se faz sozinha, 
pois carece de instrumentais e fundamentais, de análise de contingências.

3 OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

 Conforme foi tratado, os problemas na educação brasileira seguem um 
padrão mais ou menos ordenado. Pensa-se em problemas estruturais, formação 
de professores, falta de verbas, políticas públicas, ingerências políticas, realidade 
social e intelectual dos alunos, salas de aula lotadas, evasão e repetência, 
problemas, distúrbios e transtornos de aprendizagem, gestores mal preparados 
ou descompromissados, famílias descompromissadas e currículos defasados.
 No estudo proposto por Schwartzman (2005), nota-se um desnível enorme 
na faixa etária daqueles que deveriam estar no Ensino Superior e não estão. 
Entre os jovens de 15 a 17 anos, há um percentual grande daqueles que estão 
em um nível diferente do que realmente deveriam estar e entre as crianças, 
de até 6 anos, existem uma grande quantidade daquelas que não conseguiram 
acesso ainda à Educação Infantil.
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Desse modo, começa-se a desenhar aqui o que seriam os desafi os da educação 
no Brasil a partir dos problemas ora elencados. Inicialmente, nota-se que o 
problema maior vem de fora, ou seja, como já foi indicado, as demais estruturas, 
sobremaneira a política e econômica precisam estar alinhadas e com saldo de 
resultados positivos. Se hoje no Brasil pensa-se em formar os indivíduos para 
atender o mercado de trabalho, é necessário que haja um mercado de trabalho 
sólido, e que se considere que esse indivíduo está estudando para melhorar sua 
condição social e existencial.
 Outro fator, seria a questão o currículo que é pensado hoje nacionalmente 
por meio das discussões da BNC (Base Nacional Comum), na qual se propôs uma 
reforma, sem que as estruturas anteriores estivessem em pleno funcionamento, 
de modo que, ao que parece, estamos colocando remendos com panos novos 
em roupas velhas.
 O governo Federal não consegue investimentos substanciais para a 
construção de novos CMEIs, os governos municipais e estaduais tem grande 
difi culdade de cumprir o piso nacional e os pais não encontram vagas para incluir 
seus fi lhos na Educação Infantil, tendo em vista que creche é para todos e não 
apenas para o pobre.
 O jovem de Ensino Médio se vê obrigado a fazer uma faculdade sem 
contudo ter construído duas habilidades básicas que são a proatividade, o 
protagonismo e o empreendedorismo para ter seu próprio negócio ao se formar.
 A universidade não consegue garantir acesso e permanência dos 
acadêmicos, seja ela pública e nesse caso, notam-se os problemas de localidade, 
condição social e carga horária de trabalho extenuante, seja a instituição privada 
que se vê em crise depois do corte de bolsas de estudos e fi nanciamentos que 
infl aram as contas dos empresários que foram de maneira viu fi nanciados pelo 
governo petista em vez de se investir maciçamente nas instituições públicas.
 Alto investimento no ensino profi ssionalizante como forma de 
esperançamento de abertura de vagas e postos de trabalho. Nesse mesmo 
aspecto, citam-se os curso EAD que ampliaram o acesso, mas diminuíram a 
qualidade formativa.
 De acordo com Schwartzman (2005) estamos ou chegamos a esse quadro 
atual, porque enquanto os demais países como França, Espanha e Portugal, no 
século XIX, constituíram instituições de ensino fortes e complexas por meio de 
Estados fortes, o Brasil sofre infl uência religiosa até meados do século XX em 
meio a um Estado mal constituído e governos corruptos e militarizados tolhendo 
a identidade e a criatividade da população.

No século XIX, o Brasil era uma sociedade predominantemente 
rural, sob o domínio de um império centralizado que tentava adotar 
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a pompa dos Estados Nacionais europeus, mas sem os recursos 
para atingir a população empobrecidadas províncias distantes, onde 
ciclos econômicos do açúcar e do ouro havia muito tinham-se acabado 
(SCHWARTZMAN, 2005, p. 19).

 Concomitante ao citado, as avaliações nacionais como IDEB, ENEM e 
ENADE criam uma cultura da avaliação dos parâmetros do que se deve aprender 
ao mesmo tempo em que se constituem em ideologias neoliberais que afugentam 
a capacidade criadora das instituições de ensino e a ideia de que se aprende 
para se aperfeiçoar o humano.
 A educação, para ser do século XXI carece de recursos em todas as suas 
instâncias e considerando que se gasta muito como Ensino Superior e pouco 
com o Ensino Fundamental, o Brasil se equipara em gastos com educação ao 
Chile, Espanha, Itália e Japão, mas de forma mal distribuída.
 Outro desafi o seria o comprometimento de profi ssionais que consigam 
emancipar-se e redefi nir suas práticas educativas.
 A questão da valorização sobretudo salarial do professor é outro grande 
fator, considerando melhores salários e que atraiam os mais capacitados para a 
educação, depois, autoridades que trabalhem a favor da educação e em terceiro, 
a competência e o comprometimento com a prática educacional.
 Nóvoa (1995) faz menção a um desafi o atual que ele chama de mal-estar 
docente, ou seja, um vertiginoso desajuste dos professores frente às atuais 
mudanças educacionais na mudança de paradigma que o Brasil em especial 
vivenciou do fi nal do século XX para cá. Parece que os professores hoje se 
sentem isolados e solitários em suas salas de aula, construindo cada vez mais 
emoções negativas, além de falta de tempo, de material adequado, violência e 
esgotamento nervoso afastando dezenas de educadores da sala de aula.
 Em todos os seus níveis, pensa-se que o Brasil carece de uma educação 
que tenha em seu bojo uma educação com intencionalidade que possa construir 
sujeitos ao mesmo tempo em que se constrói, de modo que se pensa em uma 
educação para a complexidade (Edgar Morin) que supere a lógica da fragmentação 
atual e que reconstrua os laços afetivos essenciais ao aprendizado num mundo 
cada vez mais líquido (Bauman) e uma educação Dialética (Marx, Gramsci e 
Paulo Frente) que garanta uma formação de qualidade dos sujeitos (SAVIANI, 
2011).

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua 
transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro 
lugar tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos 
reais, efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a atividade prática 
transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, 
de organização dos meios materiais e planos concretos de ação; 
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tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações 
reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que 
materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia 
idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de 
sua transformação (VASQUEZ, 1968, p. 206-207).

 Segundo o exposto, não se trata de teorizar aqui sobre os enfrentamentos 
e os desafi os, mas tomar posição frente a isso. Se a educação e a escola pública 
nunca tiveram um lugar ao sol, livre de lutas, parece que nesse tempo essa 
condição se torna ainda mais entrincheirada.
 Trata-se de um momento de luta, assim como os demais que já foram 
enfrentados e vivenciados, mas pensa-se que no contexto dos desafi os, talvez o 
maior deles no momentos seja professores, gestores, pais e alunos entenderem 
seu papel social e trabalharem juntos para promover as mudanças necessárias.

CONCLUSÃO

 Trabalhar hoje com a ideia de que “O Mundo mudou”, considerando 
período histórico que compreende os pós-iluminismo, a força positivista, a 
revolução tecnológica, acaba por trazer um certo desesperançamento em relação 
às representações de uma educação vivenciada em um clima campesino de 
obediências, poucas mudanças e estabilidade social.
 Nota-se que o mundo na pessoa dos indivíduos e estruturas que o 
compõe, tornou-se complexo e instável, volátil ou mesmo líquido. Esse mundo 
aparentemente psicodélico exige cada vez mais adequação à sua lógica de 
instabilidades, exigindo sujeitos prontos para doar-se infi nitesimalmente à sua 
lógica devastadora, produzindo pessoas, grupos e sociedades adoecidas.
 Se os problemas são tantos, a habilidade para resolvê-los ou mesmo a 
vontade de fazê-lo parece ter se esvaído. O contexto político situa-se de um 
lado da imagem de um cabo de guerra querendo extrair da noite para o dia da 
educação, escola e professores, aquilo que não semeou. A economia do outro 
lado, estabelece critérios aos formados que são cada vez mais inatingíveis, 
privilegiando abertamente, as elites constituídas por essa “servidão moderna” 
(2009).
 Frente a todo o exposto, nota-se que os desafi os não estão apenas dentro 
dos muros da escola, mas pressupõe uma integração desta com a sociedade, 
pois são de fundo problemas sociais graves, atrasos na pesquisa científi ca, falta 
de verbas, instâncias públicas sem a mínima condição de atender se quer os 
miseráveis.
 Desse modo, os enfrentamentos que temos hoje são muito maiores que 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 6, nº 6, jan. 2018.ISSN: 2317-7284

19

os vivenciados durante o século XX, pois nossa luta é contra nós mesmos, 
por uma motivação coerente, uma intencionalidade propositiva, por uma 
formação de indivíduos que seja proativos e protagonistas e por uma educação 
empreendedora que promova mudanças sociais pautadas na sustentabilidade.
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A IMPORTÂNCIA DA JUNÇÃO ENTRE MARKETING E LOGÍSTICA

Rodrigo Ferreira dos Santos1

Renata Ferreira Chavaglia2

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo verifi car a importância da 
junção entre marketing e logística, onde o marketing se encarrega de verifi car os 
níveis de satisfação na prestação dos serviços, e por outro lado a logística tem 
como objetivo exercer seu papel na distribuição. Frente a diversas mudanças no 
cenário de mercado, glorifi cam-se empresas que buscam condição de diferenciar 
das demais. Tendo como foco, a unifi cação do marketing e a logística, no qual 
se justifi ca como um conjunto de ações que visa estabelecer as necessidades 
de cada cliente, gerar assim, bom atendimento, análise em níveis de mercado, 
prestações de serviços em tempos ágeis, entregar o produto certo, no lugar 
correto, no momento adequado, com menor custo possível, dessa forma propicia 
valores na empresa de tamanha proporção, que em consequência garante a 
visão sistêmica satisfatória do público-alvo. Com tudo, a troca de experiências 
entre colaboradores, torna-se positivamente fácil para se adotar processos 
diversifi cados que satisfaçam os clientes, com maneiras simples e agradáveis, e 
agregar valores em cada momento com nossos parceiros, a fi m de alavancar o 
grau de percepção dos clientes externos. 

Palavras-chave: Marketing. Logística. Cliente. Empresa. 

THE IMPORTANCE OF JOINT BETWEEN MARKETING AND LOGISTICS

ABSTRACT : This study aimed to evaluate the importance of the junction between 
marketing and logistics, where marketing scans the satisfaction levels of service 
provision, and on the other logistics aims to play its role in the distribution. Faced 
with several changes in the market scenario, they glorify enterprises seeking 
condition to diff erentiate from the others. Focusing on the unifi cation of marketing 
and logistics, which is justifi ed as a set of actions aimed at establishing the 
needs of each client, generate well, good service, analysis of market levels, the 
supply of services in agile times, deliver the right product at the right place at the 
right time, with the lowest possible cost, thus provides values in the company of 
such proportions, which consequently ensures satisfactory systemic view of the 
audience. In all, the exchange of experiences among employees, it becomes 
positively easy to adopt diverse processes that satisfy customers, simple and 
enjoyable ways, and add value in every moment with our partners in order to 
leverage the degree of perception of external customers.

Key words: Marketing. Logistics. Client. Company.
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1 INTRODUÇÃO 

 Muito se tem discutido, recentemente, acerca de infi nitas mudanças 
nas organizações, seja através dos adventos de novas tecnologias, abertura 
de concorrência, novos meios de vendas, e o fator de total importância nas 
empresas, a qualifi cação profi ssional dos colaboradores. Enfi m, inúmeros fatores 
remodelam o ambiente externo e interno, e exigir um novo repensar nas práticas 
administrativas adotadas.
 É de fundamental importância a junção entre marketing e logística, 
onde se procura garantir com uma maior efi cácia as exigências do mercado 
consumista, que ao longo dos últimos tempos desenvolvem-se de forma 
rápida, e exigente. Com isso, reconhecer as oportunidades de crescimento da 
organização, determinar em curto e longo prazo os objetivos a serem alcançados 
pela empresa, levar em consideração qual sua pretensão de crescimento no 
mercado e seu desenvolvimento como um todo.
 Talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual as organizações não se 
desenvolvem, onde se tem um propósito de garantir a satisfação do cliente em 
uma empresa voltada para o transporte rodoviário de grãos.
 Em consequência disso, busca-se justifi car a importância da união das 
duas atividades, o marketing e logística, em proporcionar meios para valorização 
da empresa e a captação de clientes, oferecer aos mesmos valores benéfi cos 
em serviços prestados, e vantagens em ser parceiro, sendo esse contexto de 
suma importância para organização. 
 Diante disso alguns fatores necessitam ser analisados, e a defi nição de 
marketing, que por sua vez, não se refere somente à propaganda, mas sim à 
satisfação das necessidades dos clientes. Por outro lado, a logística justifi ca-
se em garantir o produto ou serviço para o cliente certo, no momento exato, 
com agilidade, e desenvolver a melhor maneira de desempenhar seu papel. 
Levar-se em conta o que foi apresentado, unifi car as duas atividades garante 
prosperidade, onde irão fazer com que a velha logística, desenvolva-se para 
uma logística estratégica, que agregue valores, com novas formas de viabilizar 
os produtos ou serviços, conceder atendimento ao cliente no tempo desejável, 
tornando possível o desejo do cliente.
 Dado o exposto, este estudo apresenta através da revisão de literatura 
o modo no qual as organizações devem buscar em meio à competitividade, 
a forma de garantia para se saírem bem no mundo globalizado de hoje. Além 
disso, demonstra através de estudos realizados por outros pesquisadores a 
importância temática abordada.
 Em vista dos argumentos apresentados na revisão de literatura, os autores 
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enfocam que o marketing é um conjunto de ações, que visam captar e acolher 
as necessidades dos clientes, logo a logística é responsável pelo planejamento, 
operação e controle de todo o fl uxo de mercadorias ou serviços e informação, 
desde a fonte fornecedora até o consumidor fi nal. Tendo em vista os aspectos 
observados, a união do marketing e logística, traz para a empresa uma forma 
diferente a se posicionar mediante a demanda de sua concorrência, e observar 
se os clientes estão adquirindo seus produtos ou serviços em relação aos outros 
níveis de mercado.
 Em virtude do que foi mencionado, compreender sobre a importância da 
junção entre as duas atividades faz leais diferenças no que diz respeito a resultados 
fi nais, onde se deve identifi car a percepção dos clientes aos serviços prestados 
garantindo a conformidade de prosseguir adequando, visualizar melhorias para 
reduzir insatisfação dos mesmos, traçar um paralelo entre logística e importância 
do marketing interna e externamente, observar os principais problemas da 
empresa, e delimitar ações que possam contribuir para ampliar os efeitos da 
união das atividades expostas. 

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Conceitos de Marketing 

 Tendo em vista a relação primordial entre Marketing e Logística, por 
conseguinte precisa-se previamente entender os conceitos e a importância de 
cada uma dessas atividades, que estão diretamente ligadas ao sucesso de uma 
empresa.
 O marketing é um conjunto de ações, que visa captar e acolher as 
indispensabilidades dos clientes. Na dimensão de marketing, se escolhe o termo 
cliente, na posição de consumidor, usuário ou freguês.
 Sendo assim, Kunsch (2009, p. 30), acentua que “marketing é um 
processo social por meio do qual, pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo 
de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de 
produtos e serviços”.
 Kotler e Armstrong (2003) ensinam que quando se usa uma defi nição geral, 
o marketing é retratado como a arte de vender produtos, contudo o importante 
em marketing não é vender.
 O marketing não está relacionado somente a venda de produtos e 
serviços, ele também possui o objetivo de obter informações sobre a satisfação 
ou necessidades de determinado público-alvo, para manter e conquistar novos 
clientes e com isso garantir sua competitividade.
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 O marketing é composto por várias ferramentas, porém pode-se destacar 
como principal e essencial o database, que de acordo com Griffi  n (1994, p. 24-
25): 

O database marketing consiste em gerenciar o sistema baseado em 
banco de dados computadorizado em tempo real emitindo informações 
atualizadas e relevantes sobre clientes, identifi cando os melhores 
com o objetivo de desenvolver um relacionamento continuado de 
longa duração e de alta qualidade enviando mensagens adequadas, 
no momento certo no formato certo, para as pessoas certas obtendo 
como resultado a satisfação de nossos clientes aumentando nossos 
negócios e nossos lucros.

 Pode-se dizer então que database é um conjunto de informações que a 
empresa possui de seus clientes, com o objetivo de manter um relacionamento 
estreito com o mesmo após a venda de um produto ou serviço.
 Assim, os concorrentes podem aumentar os gastos em propagandas, 
reduzir os preços e aumentar a distribuição, mas se uma empresa estabelece 
fortes relacionamentos com seus clientes atuais com base em um banco de 
dados implantados obterão em curto prazo uma relação a um mercado específi co 
(COBRA e BRAGA, 2004).
 Nos apontamentos de Matos (2009), o contato direto com o cliente é 
supremo, com conduta de constituir relacionamentos, de tal forma que criem 
vínculos de longa duração. Assim, pode-se afi rmar que para uma empresa ter 
sucesso é preciso haver um relacionamento entre empresa x cliente, de modo 
que possa benefi ciar ambas as partes.
 Kunsch (2009, p. 32) esclarece que “ouvir a opinião do cliente signifi ca 
duas coisas. A primeira é escutar, identifi car o cliente e lhe dar ouvidos. A 
segunda, muito importante é agir após escutar”. Não basta ouvir a sua opinião, 
é preciso escutar o cliente e agir após isso.

2.2 Os quatro P’s do Marketing 

 O marketing é composto pelo mix de quatro P’s, que corresponde a 
produto, preço, praça e promoção.
 Como descrito pelo Senac (1997, p. 31) “em marketing, produto é tudo 
aquilo que pode ser oferecido a um mercado para aquisição ou consumo, como 
por exemplo, objetos físicos, serviços, personalidades, lugares, organizações e 
idéias”.
 Ao lado, preço é o valor que se atribui aos produtos e serviços no ato 
de sua comercialização ou aquisição, onde se dá a realização de pesquisas de 
valores, antes do fechamento de venda (SENAC, 1997).
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Senac (1997, p.53) apresenta que:

Ponto-de-venda (praça), sob a ótica de marketing, compreende todos 
os aspectos de distribuição de bens e serviços, incluindo não só os 
canais de venda tradicionais – lojas, máquinas de vendas, agentes, 
distribuidores, reembolso postal, etc.-, como também a disponibilidade 
dos bens ou serviços através desses canais.

 Por fi m, promoção é a forma como as empresas transmitem a informação 
de valores ao mercado, onde utilizam meios de comunicação para divulgação de 
seus produtos ou serviços (SENAC, 1997).

2.3 Os principais conceitos de logística

 Existem vários conceitos de diversos escritores que defi nem logísticas, e 
dentre eles pode-se destacar os principais:
 Christopher (2011, p. 2) diz que “logística é o processo de gestão 
estratégica da aquisição, movimentação e armazenamento de materiais, peças 
e estoques fi nais”.
 Na logística estabelece-se a junção de atividades, que estão ligadas 
por meio de elos, na cadeia de abastecimento. Assim o produto é adquirido e 
entregue ao consumidor fi nal.
 Christopher (2011, p. 15) apresenta que “logística é, portanto, 
essencialmente um conceito integrador cujo objetivo é desenvolver uma visão 
de todo o sistema da empresa”. Sendo assim, podemos dizer que a logística 
tem o objetivo de garantir a satisfação do cliente ao entregar o produto em prazo 
combinado com a redução de custo.
 Christopher (2011, p. 3) esclarece que “a logística é em essência uma 
orientação e uma estrutura de planejamento que visam criar um único plano para 
o fl uxo de produtos e informações por meio de um negócio”.
 Torna-se de extrema importância a comunicação entre fornecedores 
e clientes, assim manter-se-á a relação de gestão de planejamento. Por este 
caminho haverá uma vantagem diferenciada da concorrência. Uma empresa 
adquire vantagens superiores das demais, quando de forma mais barata executa 
suas atividades relativamente efi cientes.
 Ainda nos estudos de Christopher (2011, p. 13) “a logística deve, portanto, 
ser vista como o elo entre o mercado e a base de fornecimento.” 
 A junção das atividades ligadas à logística disponibiliza o controle de todo 
o processo gerencial da cadeia de abastecimento. As empresas simultaneamente 
passam pelo mesmo processo ao disponibilizar seus serviços no ciclo.
 Ainda assim, Christopher (2011, p.13) destaca que “a maioria das 
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organizações enfrenta um problema fundamental: o tempo que leva para adquirir, 
produzir e entregar o produto acabado para o cliente é mais longo do que o 
tempo que o cliente está disposto a esperar”.
 No âmbito do processo da distribuição de produtos existem gargalos que 
impedem a distribuição efi caz na logística, como: malha rodoviária em péssimos 
estados de conservação, veículos inadequados, condições climáticas às vezes 
impróprias para tal transporte. Isso faz com que o produto não chegue a tempo, 
e pode causar até mesmo danos na mercadoria. 
 Novaes (2007, p. 126) agrega que “no processo de distribuição dos 
produtos, desde a fábrica que o produz, até o consumidor fi nal na cadeia de 
suprimento, podem ocorrer situações diversas, formando canais típicos de 
comercialização”. 
 Acrescenta compreender que a cadeia de suprimentos compete-se em 
processar variáveis na divisão de resultados.
 Para Novaes (2007, p. 225) explica que “a cadeia de suprimento é formada 
por uma sequência de cadeias de valor, cada uma correspondendo a uma das 
empresas que formam o sistema”. Cada atividade que participa do processo de 
distribuição sofre de alguma maneira um desgaste constante.

2.4 O marketing e a logística

 Antes mesmo de se inserir conceitos que retratam o Marketing na 
Logística, pode-se colocar em destaque que seu papel fundamental é levar o 
contato direto com seu cliente. Pois assim encontrar-se á a melhor maneira de 
deixá-lo satisfeito.
 Como, no entanto, ao saber que a logística é um sistema que tende a 
proporcionar a distância entre seus parceiros, e torna o mais próximo possível 
da organização. As junções das atividades da logística e do marketing procuram 
garantir com uma maior efi cácia às exigências do mercado consumista, que ao 
longo dos últimos tempos desenvolvem-se de forma rápida, e exigente. 
 Em seus apontamentos, Christopher (2011, p. 34) apresenta que “as 
evidências de toda uma gama de mercados sugerem que o determinante 
fundamental para saber se os pedidos são ganhos ou perdidos e, portanto, a 
base para tornar um fornecedor preferencial, é o atendimento ao cliente”.
 Na verdade, pode-se dizer que, em última análise o atendimento ao 
cliente é determinado pela interação de todos os componentes da fabricação de 
produtos e serviços disponíveis para o comprador (CHRISTOPHER, 2011).
 Por todos os sentidos é de extrema importância o atendimento ao cliente, 
assim o fator que é determinante, torna-se compromisso fi rmado com o mesmo. 
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Bem como se destaca o entrega ao consumidor fi nal.
 Chiavenato (2005, p. 103) expõe que “os produtos não chegam às mãos 
do consumidor por encanto. Para saírem como produtos acabados de uma 
fábrica e chegarem até o consumidor eles passam por um caminho que, muitas 
vezes, é bastante complicado”.
 Do autor citado anteriormente, os produtos para serem fabricados, 
dependem de uma cadeia de abastecimento, onde envolve elos de junção, que 
por sua vez, se algum deles sair do tempo estimado, proporciona desvantagem 
na produção ou entrega, seja de mercadorias ou serviços.
 Ainda Gronroos (2003, p.64) afi rma que “um serviço é um fenômeno 
complicado”. Bem, para agradar o cliente há de se efetuar processos distintos, 
ágeis e de extrema qualidade.
 Novaes (2007, p. 12) conceitua que “hoje se observa uma dinâmica 
nunca antes constatada na oferta de produtos. De um lado, os produtos vão 
se aprimorando ao longo do tempo, incorporando novos elementos e novas 
tecnologias, numa rapidez crescente”.
 Com novas tecnologias, as empresas muitas vezes não conseguem 
acompanhar o mesmo ritmo. Mas buscam aprimorarem-se ao longo dos tempos, 
para manterem-se competitivas no mercado. Devido ao fato de que a logística 
está ligada diretamente ao produto, onde o consumidor passa a se preocupar em 
adquirir e receber o mais rápido possível, com menor custo possível.
 Dessa forma afi rma Novaes (2007, p. 14) “a gratifi cação ou prazer, que o 
consumidor frui no consumo ou no uso do produto adquirido, está basicamente 
ligada á mercadoria em si, mas a interferência da Logística nesse processo não 
é desprezível”. 
 Ao mesmo tempo dever-se-ia realizar um acompanhamento onde 
se permitirá localizar antecipadamente problemas e se salvar de surpresas 
repulsivas. Contudo, deve-se estar atento ao consumo real, e obedecer a uma 
nova forma de consumo.
 Logo, ao adquirir a identifi cação do público-alvo podem-se inferir possíveis 
compradores, ou até mesmo usuários ao longo dos anos. Em conclusão esse 
grupo ou pessoas dispõem em suas mãos do poder de decisão na hora da 
compra.
 Sob o mesmo ponto de vista, Lupetti (2007, p. 59) agrega que “a escolha do 
público- alvo baseada nos clientes da concorrência só terá sentido se possuírem 
o mesmo perfi l buscado pela organização”.
 Ao mesmo tempo procurar movimentar a logística da organização 
juntamente com a estratégia de marketing, irá proporcionar um salto na satisfação 
dos clientes, em se tratando de sucesso da empresa. Não é necessariamente 
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entregar o produto ou serviço no lugar e momento certo com menor custo 
possível. É primordial agregarem valores aderentes, afi nal se mostrará desigual 
da concorrência.
 Prosperar com o marketing, é fazer com que a velha logística empresarial, 
trespasse para uma logística estratégica. Em suma, agregar valores, com novas 
formas de viabilizar valores aos produtos ou serviços, conceder atendimento ao 
cliente no tempo desejável, e tornar possível o desejo do cliente.
 O marketing direto no relacionamento da empresa, proporcionará aos 
clientes certos, ensinará aos colaboradores da empresa a retê-los (LUPETTI, 
2007).
 Ao induzir a demanda como ferramenta na logística de marketing, 
conduzirá uma visão ampla da satisfação do cliente, pois nesse ritmo encontrar-
se-á a forma correta de agradar os diversos tipos de clientes. Tendo em vista o 
grau de necessidade de cada um, seja de produtos ou serviços.
 É na praça onde se consegue captar informações ligadas ao nível de 
satisfação, através de pesquisas e informações obtidas diretamente com 
os clientes. As empresas que possuem pós-venda captam as informações, 
retransmitindo-as para os diversos setores da organização, e torna fácil a tomada 
de decisão.
 Portanto, a logística e o marketing trazem para a empresa uma forma 
diferente a se posicionar mediante a demanda de sua concorrência, observar 
se os clientes estão adquirindo seus produtos ou serviços em relação ao valor 
de mercado. O marketing integra-se na função de transmitir as informações do 
posicionamento do mercado, como de fato a empresa deve agir em níveis de 
mercado, garante assim a posição da organização na concorrência.
 Em questão, Lupetti destaca que (2007, p. 129) “pode-se defi nir mercado 
como sendo a procura conjunta de compradores potenciais de um determinado 
produto ou serviço”.
 Como visto anteriormente, a logística constitui na forma de interagir 
desde as matérias-primas aos produtos fi nais, ou mesmo quando não se tornam 
produtos acabados em direção ao consumidor fi nal. Todo esse processo, 
seja de efetuação, fl uxo de armazenagem, material para processos acabados 
ou semi-acabados, bem como o fl uxo de informações do ponto de origem ao 
consumo fi nal, tem em vista um único objetivo, acolheras exigências dos clientes 
(CHIAVENATO, 2005).
 O conhecimento de quais são, ou a quantidade dos consumidores, 
faz com que a organização integre o necessário para cumprir os objetivos do 
marketing, mas por outro lado devem-se observar as direções estratégicas das 
ações (LUPETTI, 2007).
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 Na prática, a movimentação de produtos ou serviços acabados ou semi-
acabados inclui um conjunto de atividades onde engloba todo um processo 
dinâmico onde há o transporte de cargas, armazenagem, movimentação de 
materiais, a embalagem, todo um controle no estoque, seleção de formas 
corretas de armazenar, processar pedidos, e uma maneira efi ciente em atender 
clientes (DIAS, 1993).
 Cada elemento desse sistema coloca ao fi nal da produção, valores de 
custo diferenciados, onde devidamente sofre infl uência nas decisões por outros 
membros, resultando em confl itos, onde se coloca em risco a meta do sistema. 
Isso difere de cada caso. Neste processo evolutivo, o gerenciamento e o controle 
devem agir com mesmo ritmo.
 Desse modo, Lupetti (2007, p.42) faz o levantamento de que “é certo que 
as forças e fraquezas e as oportunidades e ameaças devem ser analisadas no 
contexto global do mercado e da organização: no entanto, um cuidado deve ser 
tomado”.
 A evolução da competitividade na demanda veio confi rmar que a principal 
forma de demonstrar diferenças, em relação às demais é a maneira de contatar 
clientes, onde se resulta em um potencial diferenciado da organização. 
 Neste contexto, os objetivos organizacionais procuram evidenciar uma 
chamada simples, entre público-alvo, colaboradores e organização, no enfoque 
de transformar a relação prazerosa, com intenção de satisfazer a todos. Assim 
se integra o modo de agir do marketing, e a forma sinergética da logística.  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Com objetivo de realizar esse trabalho foi utilizado como procedimento o 
cumprimento da carga horária de 200 horas do estágio obrigatório necessário 
para a conclusão do curso superior de Tecnologia em Agronegócios, onde este 
trabalho foi desenvolvido por meio de um estudo de caso.
 Onde Severino, (1996, p.2) acrescenta que:

É uma investigação que se assume como particularista, isto é, se 
debruça deliberadamente sobre uma situação especifi ca que se supõe 
ser única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando 
descobrir a que há nela de mais essencial e característico e desse 
modo, contribuir para a compreensão global de um certo fenômeno de 
interesse.

 Esse estudo baseou-se na reação de uma pessoa e determinado grupo, 
através do acompanhamento na prática, que envolvem ambiente interno e 
externo, de modo a analisar a junção das atividades do marketing e logística.
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3.1 Caracterização da Empresa

 O estudo foi realizado em uma empresa de médio porte no segmento de 
transporte rodoviário de grãos. Fundada em 1986, no estado de São Paulo. A 
empresa expandiu suas atividades nos transportes de grãos para exportação. 
No ano de 2008, iniciam suas atividades em Rio Verde- Goiás com sua primeira 
fi lial.
 A cidade de origem está entre as principais empregadoras privadas, com 
cerca de 110 colaboradores, já em sua fi lial com cerca de 3 colaboradores. Todos 
seus funcionários são parte fundamental no processo de expansão e consolidação 
da empresa, que os considera o seu mais importante ativo intangível.
 Reconhecida pelo grande público e referência pelos seus serviços 
prestados, a atuação da empresa está focada no escoamento de grãos para 
exportação, na região e estados distintos. Com trinta anos de mercado (matriz), 
a empresa busca satisfazer seus clientes com seu serviço de qualidade, em 
tempo hábil, e visa lealdade e garante a representatividade do seu nome no 
mercado de transporte rodoviário.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Através desta pesquisa foi comprovado que a junção das atividades de 
marketing e a logística é de fundamental relevância para a organização. Quando 
se busca adotar métodos diversifi cados dentro de uma organização, pode-se 
observar que se está desenvolvendo conhecimentos e habilidades diferentes, e 
dessa forma pode-se interagir com os clientes de maneira diferenciada. Como 
também, a missão, a visão e os valores da empresa auxiliam a organização a 
defi nir o perfi l dos profi ssionais, para melhor atender o público-alvo, além de 
verifi car o cumprimento dos procedimentos operacionais específi cos de cada 
área envolvida.
 Em outras palavras, Chiavenato (2004, p. 222) afi rma que “O desempenho 
humano precisa ser excelente em todos os momentos para que a organização 
tenha competitividade para atuar e se sair bem no mundo globalizado de hoje.”
Por certo, o contato direto com a organização desenvolve junto com os 
colaboradores e clientes, desde o primeiro até o último momento, a integralidade 
coletiva, e busca desenvolver ao longo de sua vida profi ssional, novas maneiras 
de lidar com pessoas em situações diversas.
 Acredita-se que ao garantir atendimento adequado, ofertas de serviços 
superiores sufi cientes e em tempo hábil, por sua aquisição ágil, efi caz e 
proativa, surjam relações favoráveis entre clientes e organização. É importante 
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estabelecer o que é e o que se tem a oferecer em determinadas situações. Adotar 
procedimentos profi ssionais mediante situações diferentes expostas. Portanto 
espera-se que a tomada de decisão, corresponda ao estabelecimento de um 
compromisso de ação. 
 Um atendimento ao público realizado com sucesso ocasiona para a 
organização bons resultados fi nais. Entregar o produto ou serviço no lugar certo, 
no momento certo, em tempo hábil, ao menor custo possível. Desse modo fi ca 
fácil mensurar suas metas atingidas através das avaliações de reação. Vale 
ressaltar que estão em constantes mudanças advindas da concorrência. E todo 
esse contato faz parte do sucesso, onde irá receber destaque dos parceiros ao 
longo dos tempos.
 Sugere-se que a empresa verifi que os pontos fortes e fracos dos serviços 
prestados, já que com o aumento da competitividade, as empresas têm uma 
necessidade de crescer, de conquistar novos mercados, de manter índices de 
crescimento que possuem, ou até mesmo garantir a sobrevivência.
 Em adição, Dornelas (2012, p. 55) evidencia que “Uma estratégia acertada 
pode colocar a empresa rapidamente à frente dos demais competidores, com 
seus produtos ou serviços sendo preferidos pelos demais”.
 No período de experiências foram acompanhados colaboradores, 
que compartilham a progressão funcional. Com a troca de experiências entre 
colaboradores, se torna positivamente fácil adotar processos diversifi cados para 
satisfazer os clientes, com maneiras simples e agradáveis, agregando valores, 
em cada momento com nossos parceiros.
 Com tudo, busca-se garantir recompensas e o reconhecimento, a modo 
de desempenhar a satisfação dos clientes, com serviços de boa qualidade 
prestados pela organização, garantindo sua competitividade no mercado de 
escoamento de grãos. A intenção determinante de estar sempre melhorando, 
eleva-se ao fato da empresa colocar o cliente em primeiro lugar, e visar novas 
oportunidades e prosperidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao analisar a importância da junção das atividades de marketing e 
logística é possível reconhecer que suas funções tornam-se indispensáveis nas 
organizações que permeiam realizar de forma satisfatória a distribuição de seus 
produtos, e efetuar serviços efi cientemente, de tal forma a constituir nos serviços 
maneiras de se saírem bem na frente da concorrência. Bem como, entregar o 
produto certo, no local adequado, com menor custo possível, propicia para a 
organização uma forma diferenciada de atuação no mercado de escoamento de 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 6, nº 6, jan. 2018.ISSN: 2317-7284

31

grãos.
 Além disso, é de suma importância uma cultura interna na organização, 
que permite a participação dos colaboradores, tendo a fi nalidade de expor suas 
opiniões tanto nos pontos fortes, quanto naqueles que devem ser melhorados. 
Uma equipe com entusiasmo traz resultados contínuos para a empresa.
Com o estudo realizado na organização constatou-se, que ao unir o marketing 
na logística da empresa, adquiriu-se uma resposta positiva na qualidade dos 
serviços prestados confi rmando as hipóteses propostas anteriormente.
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OMISSÃO NO SISTEMA PRISIONAL DO BRASIL E SUA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Douglas Ferreira Magalhães 1

Resumo: A responsabilidade civil do Estado frente ao cidadão nas diversas 
situações que eles venham se deparar tem grande relevância no Estado Brasileiro , 
porquanto foi estabelecido pela norma constitucional a responsabilidade objetiva, 
esta que se confi gura sem a necessidade da comprovação da atuação direta 
praticada pela administração pública, quanto em relação a responsabilidade 
subjetiva que ao inverso é necessário a comprovação de culpa e nexo de 
causalidade.   Ademais foi relevante frisar a teoria do risco administrativo que 
impõe ao Estado o dever de reparar o dano perante terceiros independentemente 
de culpa, exceto nas hipóteses de caso fortuito, forca maior e culpa exclusiva 
da vítima. Porem há imbróglio sobre a responsabilidade civil do Estado nos 
presídios brasileiros embasados na ideia de estado das coisas inconstitucionais, 
teoria advinda da Colômbia.
   
Palavras-chave:  estado das coisas inconstitucionais, constituição federal de 
1988 e teoria objetiva.

Abstract: The civil liability of the State vis-à-vis the citizen in the various 
situations that they come across is of great relevance in the Brazilian State, 
because the objective liability was established by the constitutional norm, which 
is confi gured without the need for proof of the direct action practiced by the 
administration public liability, as well as subjective liability, which is necessary to 
prove guilt and causation. In addition, it was important to emphasize the theory of 
administrative risk that imposes on the State the obligation to repair the damage 
before third parties regardless of fault, except in the event of a fortuitous event, 
force majeure and exclusive fault of the victim. But there is imbroglio on the civil 
responsibility of the State in the Brazilian prisons based on the idea of state of 
things unconstitutional, theory derived from Colombia.        

Keywords: state of aff airs unconstitutional, federal constitution of 1988 and 
objective theory. 

INTRODUÇÃO    

 A teoria do órgão público, também chamada de teoria da imputação, 
determina que a pessoa jurídica publica manifesta sua vontade por meio de 
órgãos titula rizados pelos agentes públicos de acordo com a organização interna.
 Dessa maneira, atuação ou omissão do agente público e atribuída 
ao estado, que respondera pelos danos materiais ou morais causados aos 
particulares. Essa responsabilização denomina-se extracontratual ou aquilina 
a, pois não está fundamentada em violação de cláusulas contratuais, mas em 
1 Professor do Curso de Direito da Faculdade Almeida Rodrigues - FAR 
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virtude da relação jurídica geral estabelecida entre o estado e o particular.
 A base constitucional para o estudo do tema será o art. 37 § 6º da 
Constituição Federal, que impõe ao Estado a obrigação de compor os danos 
causados aos terceiros pelos agentes públicos no exercício de suas funções, 
nos seguintes termos:

As pessoas jurídicas de direito publico e as de direito privado                                              
prestadoras de serviços públicos responderão pelos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (BRASIL, 
1988 p. 18). 

 No âmbito da legislação ordinária, seguindo o mandamento constitucional, 
o art.43 do Código Civil estabelece que as pessoas jurídicas de direito público 
interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa 
qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os 
causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
 A responsabilidade extracontratual do Estado pode ser defi nida como 
aquela que impõe ao Estado a obrigação de indenizar os danos causados aos 
particulares pelos agentes públicos, no exercício de suas funções ou a pretexto 
de exercê-las.
 Essa obrigação e meramente patrimonial e não se confunde com a criminal 
e administrativa imputada ao agente público.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO DAS 
TEORIAS NO DIREITO BRASILEIRO

 A Constituição de 1937 o texto constitucional dispôs sobre a 
responsabilidade dos funcionários públicos em seu at.158, determinando que:
                                             

Art.158. Os funcionários públicos são responsáveis solidariamente com 
a Fazenda Nacional, estadual ou municipal por quaisquer prejuízos 
decorrentes de negligencia, omissão ou abuso no exercício dos seus 
cargos (PORTO, 2012, p. 89).

 Da leitura do dispositivo acima aludido, evidencia-se a inexistência de 
ação de regresso, uma que o funcionário público respondia solidariamente-
poderia ser acionado conjuntamente com a Fazenda. Esse artigo consagrou a 
chamada responsabilidade subjetiva solidaria.
 A constituição de 1946 a carta constitucional de 1946, ao eliminar o elemento 
culpa da responsabilização do Estado, adotou a teoria da responsabilidade 
objetiva, em seu art.194, que assim preconizava:
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Art.194 As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, 
causem a terceiros.
Parágrafo único. Caber-lhes-á ação regressiva contra funcionários 
causadores do dano, quando tiver havido culpa destes (BRASIL, 1946, 
p. 45). 

 
  Como se vê, o funcionário somente respondia se fosse comprovada 
a sua culpa em ação regressiva, desaparecendo a solidariedade prevista na 
Constituição.
  Constituição de 1967 e 1969 a constituição acrescentou a possiblidade 
de ação regressiva no caso de dolo do agente, de acordo com o dispositivo no 
art.15:
                                               

Art.105 As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos Danos 
que seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros.
Parágrafo. Único. Caberá ação de regressiva contra funcionário 
responsável, nos casos de culpa ou dolo (BRASIL, 1967, p. 31).

 Na verdade, o constituinte apenas repetiu o mandamento da Constituição 
anterior, consagrando mais uma vez a teoria objetiva para a responsabilização 
do Estado.
 A Constituição de 1988, no art. 37 § 6º impõe ao Estado a obrigação de 
compor os danos causados aos terceiros pelos agentes públicos no exercício de 
suas funções.
 O dispositivo em questão assim determina:
                                                     

Art. 30. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (BRASIL, 
1988, p. 16).

 
 No plano da legislação ordinária, o Código Civil, na norma contida no art.43, 
seguindo o mandamento constitucional, determina que as pessoas jurídicas de 
direito público civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa 
qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado direito de regressivo contra os 
causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa e dolo.
 Na teoria objetiva do risco administrativo leva em conta três parâmetros: 
pessoas jurídicas responsáveis, o agente público e o dano.
 O art. 37 § 6º faz menção as pessoas jurídicas de direito público e as 
pessoas jurídica de direito privado prestadoras de serviço público.
    O Código Civil, em seu art.41, considera como pessoas jurídicas de 
direito público interno a União; os Estados, e o Distrito Federal e os Territórios; 
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os Municípios; as Autarquias, inclusive as associações públicas e as demais 
entidades de caráter públicos criados por lei.
 Para efeito do previsto no texto constitucional, as pessoas jurídicas de 
direito público, são responsáveis a União; os Estados, o Distrito Federal e os 
Territórios; os Municípios; as autarquias e as fundações públicas de natureza 
autárquica, bem como demais entidades de caráter públicos criados por lei.
 No que diz respeito as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 
de serviço público, devem ser assim consideradas as empresas públicas e 
sociedades de economia mista, desde que prestadoras de serviços público, 
além de concessionários e permissionários de serviço público.
   No caso das empresas públicas e sociedade de economia mista 
exploradoras de atividade econômica, não há incidência da regra do art. 37 § 6º 
da CF/88.Essas entidades respondem pelos danos causados por seus agentes 
de forma subjetiva, ou seja, e preciso demonstração da culpa.
   Os serviços sociais autônomos, organizações sociais e Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público respondem de forma subjetiva, não se 
aplicando a regra do art. 37 § 6 º da CF/88.

O agente público e ação de regresso 

 A expressão “agente público” mencionada no at. 37 § 6º da CF/88 deve ser 
entendida em sentido amplo, o que engloba os agentes políticos, os servidores 
públicos estatutários, os empregados públicos temporários, os militares e os 
particulares em colaboração com o Poder Público.
 É importante que o agente público, ao lesionar o particular, faça-o no 
exercício de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las.
    No caso de um policial de folga utilizar a arma da corporação, a 
jurisprudência, embora oscilante, pende para a responsabilização do Estado. E 
assim que o STF tem se inclinado (RE160.401/SP, RE291.035/SP).
 Dois são os requisitos para a ação de regresso: a constatação de dolo ou 
culpa do agente público e o transito em julgado da sentença de condenação do 
Estado. A Lei n.4.619/65 estabelece, em seu art.2 que o prazo para o ajuizamento 
da ação regressiva da União contra seus agentes e de 60 dias a partir da data 
em que transitar em julgado a condenação imposta a Fazenda Pública. Essa 
ação atinge os herdeiros e sucessores do agente público causador do dano.

O DANO

    No tocante ao dano, para que haja responsabilização, ele deve ser certo, 
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especial, anormal direto e imediato. Certo é o dano real, efetivo, existente.
   Para requerer indenização do Estado, e necessário que o dano já tenha 
sido experimentado pois não se confi gura a possibilidade de indenização de 
danos que podem eventualmente ocorrer no futuro.
  O dano especial e aquele que pode ser particularizado, ou seja, em que e 
possível a identifi cação do particular atingido sendo que o anormal é o dano que 
ultrapassa as difi culdades da vida comum, as difi culdades do cotidiano.
   Dizer que o dano e direto e imediato signifi ca que o prejuízo deve ser 
resultado direto e imediato da ação ou omissão do Estado, sem quebra do nexo 
causal, além disso, o dano passível de indenização pode der material ou moral, 
desde que confi gurado o nexo de causalidade entre ação/omissão do Estado e 
o dano ocorrido.

HISTÓRICO DAS TEORIAS 

  Ao longo do tempo, várias teorias foram elaboradas sobre o tema, 
passando-se da irresponsabilidade para a responsabilização subjetiva e, 
posteriormente, para a teoria objetiva. Como não existe uniformidade de 
nomenclatura entre os autores, a nossa proposta e baseada nas seguintes 
teorias: da irresponsabilidade, civilistas e publicitas (DI PIETRO, 2010, p. 524).

Teoria da Irresponsabilidade

 Essa, teoria, baseada na época dos Estados soberanos, adota o 
entendimento de que o Estado nunca erra, logo nunca deve ser responsabilizado. 
Fundamenta-se na ideia de soberania do Estado e nos princípios do “the king 
can do no wrong” e “Le roi ne peut mal fairei”, ou seja, o rei não pode errar e não 
pode fazer mal. 
 Durante séculos prevaleceu a ideia de que o Estado não tinha qualquer 
responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes, secularizada na regra 
da infalibilidade real inglesa-the King can do no Wrong-ou francesa-Le roi ne 
peaut mal fi re9o rei não pode errar ou o rei não pode fazer mal), que era extensiva 
aos seus representantes e auxiliares. (Neto Baltar,2014, p.426).
 Essa teoria deixou de existir, haja vista a amplitude dos danos causados a 
Administração, crescente com o desenvolvimento de sua ação e o poder de seus 
meios, o que tornou a reparação do dano uma necessidade social. 
 A noção de que o Estado era o ente todo poderoso, confundida com a 
velha teoria da intangibilidade do soberano e que o tornava insuscetível de causar 
danos e ser responsável, foi substituída pela do Estado de Direito, segundo a 
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qual deveriam ser a ele atribuídos os direitos e deveres comuns as pessoas 
jurídicas. (Filho Carvalho,2010, p.595).

Teorias Civilistas - Teoria dos atos de império e de gestão

 Após a superação da teoria da irresponsabilidade, os Estados passaram 
a adotar teorias civilistas para basear a sua responsabilização, apoiando-se na 
ideia de culpa e dos princípios de Direito Civil.
 O abandono da teoria da irresponsabilidade do Estado marcou o 
aparecimento da doutrina da responsabilidade estatal no caso de ação culposa 
de seu agente. Passava a adotar-se, desse modo, a doutrina civilista da culpa. 
(Filho Carvalho,2010, p.595).
 Os atos de império eram aqueles praticados pelo Estado com prerrogativas 
e privilégios, sendo regidos por um direito especial e não sujeitos a autorização 
judicial. Os atos de gestão seriam os praticados em patamar de igualdade com 
os particulares. 
 Os primeiros seriam praticados pela administração sob regime jurídico 
de direito público, o que signifi ca que este ato esta revestido com prerrogativas 
e privilégios desse regime jurídico outorgados pelo legislador; enquanto os atos 
de gestão seriam os atos produzidos pela Administração para gerir os seus bens 
e serviços e que, por não serem detentores da imperatividade, aproximando-se 
dos atos de direito privado. (Neto Baltar 2014, p.427).

Essa teoria distinguia a pessoa do rei da pessoa do Estado, quem 
poderia ser responsabilizado no caos de atos de gestão. Essa teoria 
transfere ao lesado a difícil missão de diferenciar, no caso concreto, o 
ato de império do ato de gestão e de identifi car a conduta dolosa do 
agente público responsável pelo dano. (Neto Baltar 2014, p.427).

Teoria da culpa civil ou subjetiva

 A teoria subjetiva baseia-se na culpa civil, e, para sua confi guração no 
Direito Administrativo, são necessários os seguintes requisitos: omissão do 
Estado, dano, nexo causal e culpa ou dolo.   

Teorias Publicitas - Teoria da culpa administrativa

 A teoria da culpa administrativa, também denominada culpa do serviço ou 
do acidente administrativo, faz distinção entre culpa do agente e a culpa anônima 
do serviço público. Para essa teoria, não se identifi ca o agente, e sim o fato de o 
serviço ter funcionado mal, incidindo, então, a responsabilidade do Estado.                                                 
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Em qualquer dessas formas, a falta do serviço implicava o reconhecimento da 
existência de culpa, ainda que atribuída ao serviço da Administração. (Filho 
Carvalho,2010, p.596).
 O caso prático que apoiou essa teoria e o chamado arresto Blanco. 
Tratou-se de uma indenização movida por um pai que teve sua fi lha de nome 
Agnes Blanco, atropelada por uma vagonete da Companhia Nacional de Fumo, 
na cidade de Bordeaux, na França. O Tribunal de Confl itos entendeu que o caso 
deveria se submeter à jurisdição administrativa e que a responsabilidade decorria 
do funcionamento do serviço público. 
 A teoria foi consagrada pela clássica doutrina de Paul Duez, segundo 
a qual o lesado não precisaria identifi car o agente estatal causador do dano. 
Bastava-lhe comprovar o mau funcionamento do serviço público, mesmo que 
fosse impossível apontar o agente que o provocou. (Filho Carvalho,2010p.596).
Essa teoria exige que o particular, além de demonstrar o dano, comprove uma 
das seguintes situações: mau funcionamento, retardamento ou omissão do 
estado.

Teoria objetiva

   A teoria objetiva, conhecida também como teoria do risco, exclui o 
elemento subjetivo de culpa ou dolo dentre seus requisitos, sendo que para sua 
caracterização não há necessidade de verifi car se o serviço funcionou mal, foi 
retardado ou não funcionou.
   Esta teoria comporta duas modalidades: Teoria do risco integral e teoria 
do risco administrativo.
   Teoria do risco integral por essa teoria, o Estado respondera em todas 
as hipóteses possíveis, inclusive nos casos de força maior, culpa exclusiva da 
vítima e caso fortuito. A aplicação dessa teoria leva a ideia do Estado como 
segurador universal. 
 Há quem sustente que essa teoria e aplicável nas hipóteses de dano 
ambiental e de dano nuclear. No entanto, perfi lhamos do entendimento daqueles 
que consideram que, nesses casos, a responsabilidade e objetiva na modalidade 
do risco administrativo, consoante veremos a seguir.
 O entendimento majoritário da doutrina, todavia, defende a recepção, por 
parte de nossa Lei Maior, da teoria do risco integral para danos decorrentes 
da atividade nuclear, sob o argumento de que a lei não traz palavras inúteis e 
como a teoria do risco administrativo já está albergada no já citado art.37. (Neto 
Baltar,2014, p.432).
 Em regra, essa teoria não e aplicável no Brasil; porém, em caráter 
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excepcional, pode ser aplicada, como no caso das Leis nº 10.309/2009 nº 
10.744/2003.
 A lei nº 10.309/2001 dispõe sobre a assunção, pela União, de 
responsabilidades civis perante terceiros no caso de danos a bens e pessoas no 
solo, provocados por atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves 
de empresas aéreas brasileiras no Brasil ou no exterior. No mesmo sentido e a 
lei 10.744/2003, que dispõe sobre a assunção, pela União, de responsabilidades 
civis perante terceiros no caso de atentados terroristas, atos de guerra ou eventos 
correlatos, contra aeronaves de matricula brasileira operadas por empresas 
brasileiras de transporte aéreo público, excluídas as empresas de taxi aéreo.

Teoria do risco administrativo

    A teoria do risco administrativo impõe a responsabilização do Estado quando 
causar danos a terceiros, independentemente de culpa, exceto nas hipóteses 
de caso furtuito, forca maior e culpa exclusiva da vítima. O Estado responde 
objetivamente, sendo-lhe assegurada ação de regresso contra o agente público 
causador do dano teoria atualmente adotada pelo texto constitucional. 
 Existe, entretanto, a possibilidade de o Estado eximir-se da 
responsabilidade. Para tanto, porém, o ônus da prova de alguma das excludentes 
admitidas-culpa exclusiva do particular que sofreu o dano, força maior ou caso 
fortuito-e do próprio Estado (Alexandrino,2014, p.300).
 O agente na teoria do risco administrativo não precisa ter a intenção de 
causar o dano basta que seja comprovado que este agiu com negligencia e sua 
atuação provocou prejuízo a terceiros trazendo assim para a administração a 
obrigação de indenizar. Percebeu-se que, ainda que o Estado atue de forma 
legitima, isto e, que os seus agentes não tenham a intenção(dolo) de causar 
prejuízo, nem tenham agido com negligencia, imprudência ou imperícia(culpa), 
caso essa atuação estatal venha a causar prejuízo a um ou alguns poucos, esse 
prejuízo deve ser suportado pela Fazenda Pública, em face do risco inerente da 
atividade pública que, buscando propiciar benefícios para o coletividade, pode, 
de forma legitima, causar prejuízo a alguns, estando, nesse caso, obrigada a 
reparar o dano desde que o evento lesivo não tenha decorrido da conduta do 
lesado.(Neto Baltar,2014 ,p.429).
 Para que se confi gure a responsabilidade civil, pela teoria do risco 
administrativo se faz presente que haja os elementos do dano e do nexo de 
causalidade para que a responsabilidade seja objetiva.
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A responsabilidade civil extracontratual da Administração pública em 
presídios públicos.

 A responsabilidade extracontratual do Estado nos presídios por mais que 
seja interna não exclui a responsabilidade do ente público, se observamos a 
teoria do risco suscitado iremos notar que o Estado responde mesmo quando 
estiver diante de fortuito interno. Porem existem ressalvas de que se for fortuito 
externo fi ca excluída a responsabilidade do ente estatal. (LIMA,2012)
 Pois o Estado tem o dever de zelar pela higidez física e psíquica do preso 
proporcionando segurança dentro dos presídios, quando o ente não cumpre 
com suas funções estará respondendo por danos decorrentes de sua omissão. 
(LIMA,2012)
 Saliente-se que, mesmo ocorrendo força maior ou caso fortuito 
(dependendo da interpretação) a responsabilidade do Estado poderá ocorrer se, 
aliada a força maior, ocorrer omissão do Poder público na realização de um 
serviço. (Neto Baltar,2014, p.438).
  O Estado mesmo em casos de suicídios no interior dos presídios responde 
por culpa porque a partir do momento que o detento chega no presidio e dever 
do ente cuidar da sua integridade física devendo assim empregar todos os meios 
necessários para o integral desempenho desse encargo jurídico. (LIMA,2012)
 Tanto o STJ, quanto o STF entendem que há responsabilidade objetiva do 
Estado no caso de morte por suicídio de detento ocorrido dentro de estabelecimento 
prisional mantido pelo Estado, por entenderem que não é necessário perquirir 
eventual culpa da Administração Pública, em razão dos riscos inerentes ao meio 
no qual foram inseridos pelo próprio Estado. (Neto Baltar,2014, p.439).
 Contudo o reconhecimento das coisas inconstitucionais não se encontra 
pautado em nossa constituição e nem em normas especifi cas, pois, esta técnica 
somente deve ser utilizada em hipóteses excepcionais. Como foi utilizada na 
ADPF 347 para o reconhecimento das coisas inconstitucionais exigindo-se que 
estejam presentes as seguintes condições: “vulneração massiva e generalizada 
de direitos fundamentais de um número signifi cativo de pessoas; prolongada 
omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para garantia e 
promoção dos direitos; a superação das violações de direitos pressupõe a adoção 
de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo mudanças 
estruturais, que podem depender da alocação de recursos públicos, correção 
das políticas públicas existentes ou formulação de novas políticas, dentre outras 
medidas; e potencialidade de congestionamento da justiça, se todos os que 
tiverem os seus direitos violados acorrerem individualmente ao Poder Judiciário”.
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Responsabilização do Estado por Atos de Presos Foragidos

 A responsabilidade do Estado pelos atos cometidos por presos foragidos 
depende de requisitos que comprove a omissão por parte da administração 
pública na prestação de seus serviços.
 “Trata-se da já explicada responsabilidade estatal decorrente de sua 
omissão, quando o lesado tem o dever de demonstrar a ausência do serviço, 
retardamento ou má prestação do serviço imposto pelo legislador. ” (Baltar,2014, 
p.448).
 Embora seja necessária a comprovação da má prestação do serviço 
também contamos com a necessidade que ato praticado pelo detento tenha um 
nexo de causalidade para que o Estado arque com a sua responsabilidade civil.
“No julgamento do RE n 209.203,a corte Excelsa entendeu existir nexo de 
causalidade entre crime de ameaça e estupro praticado por foragido do sistema 
penitenciário do Rio Grande do Sul, que havia se evadido em sete outras 
oportunidades, e a falha do Estado, sob os seguintes argumentos: Considerou-
se caracterizada a falha do serviço ensejar a responsabilidade civil do Estado 
recorrente, em como se entendeu presente o nexo causal entre a fuga do 
apenado e o dano sofrido pelas recorrentes, haja vista que, se a lei de Execução 
Penal houvesse sido aplicada com um mínimo de rigor, o condenado difi cilmente 
teria continuado a cumprir penas nas mesmas condições que originariamente 
lhe foram impostas e ,por conseguinte, não teria a oportunidade de evadir-se 
pela oitava vez e cometer o delito em horário no qual deveria estar recolhido ao 
presidio.”(Neto Baltar,2014p.435).
 Por sua vez os atos praticados pelo preso foragido que não apresentar o 
nexo de causalidade fi ca nula a responsabilidade do Estado.
 “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n 228.521-RS, relatado 
pelo Ministro Ilmar Galvão, entendeu que “fora dos parâmetros da causalidade 
não é possível ao Poder Público o dever de indenizar sob o argumento de falha 
no sistema de registro”. (Neto Baltar,2014 p.434).
 Nessa feita quando for demonstrado que houve o prejuízo por falha 
administrativa poderá o Estado demonstrar que não existe o nexo de causalidade.
“Contudo, uma vez demonstrado que o prejuízo decorreu de uma conduta 
administrativa haverá uma inversão no ônus da prova, devendo o Estado 
demonstrar a ausência do fato administrativo, do dano ou do nexo causal. ” (Neto 
Baltar,2014 p.434).
 Considerando que não é necessário para apuração da responsabilidade do 
Estado que a conduta seja dolosa ou culposa basta que apresente tais requisitos 
dano moral e material, Nexo causal e a ocorrência de um fato administrativo.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 6, nº 6, jan. 2018.ISSN: 2317-7284

43

“Sobre a necessidade de esses elementos estarem confi gurados, já em 1992, 
o Supremo Tribunal Federal se manifestou que “Os elementos que compõem 
a estrutura e delineiam o perfi l da responsabilidade civil objetiva do Poder 
Público compreendem(a)a autoridade do dano(b)a causalidade material entre 
o eventos damni e o comportamento positivo(ação)ou negativo(omissão)do 
agente público,(c)a ofi cialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente 
do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta 
comissiva ou omissiva, independente da ilicitude, ou não, do comportamento 
funcional...”(Neto Baltar,2014 p.433).
 Por fi m a demonstração do dano material ou moral deverá ser comprovada 
para que a responsabilidade extracontratual do Estado seja aplicada como exige 
a legislação.
         “Portanto, sem a demonstração de que a lesão material ou moral decorreu 
de conduta omissiva ou comissiva do Estado, não haverá responsabilidade civil 
extracontratual do Estado. ” (Neto Baltar,2014 p.434).
             No caso do preso o Estado está ocupando a condição de garante, ou seja, 
tem o dever de zelar pela integridade de quem está sobre sua custodia.
 “Seria exemplo, a lesão sofrida por um preso, dentro da penitenciaria, 
em uma briga com um companheiro de cela. Da mesma forma, não teria sido a 
atuação de um agente público a causa do dano, é sim uma omissão do Estado, 
que não atuou diligentemente a fi m de impedir a lesão sofrida pela pessoa que 
estava sob sua custodia. ” (Alexandrino Marcelo”,2014 p.305).

6. Considerações Finais

 Na ação proposta ADPF pede-se que o STF reconheça o estado de coisas 
inconstitucionais para que se possa solucionar os problemas encontrados nos 
presídios brasileiros. Porém ainda não foi julgado por defi nitivo o mérito, mas 
somente apreciou o pedido de liminar que se reconhece que realmente os presídios 
brasileiros encontram-se em estado de coisas inconstitucionais por estarem 
violando os direitos fundamentais pois este tem o papel de ressocialização, mas 
está contribuindo de forma indireta para o aumento da criminalidade. 
 Diante disso o STF declarou que diversos dispositivos constitucionais, 
documentos internacionais a Constituição incumbe ao estado a obrigação de 
compor os danos provocados a terceiros pelos seus agentes, tal  responsabilidade 
civil do estado proporciona aos cidadãos segurança, pois assim o Estado tem a 
obrigação de arcar com os prejuízos provocados pelos seus agentes mesmo que 
não haja culpa por parte deste. E a lei deixa a critério da administração entrar 
com a ação de regresso contra seus agentes pelos danos causados.
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Pode-se perceber que quando mencionamos que o Estado tem a obrigação de 
se responsabilizar com os prejuízos causados necessariamente observaremos 
a presença de 3 tipos de responsabilidades.
  Partindo deste ideal, foi observado que a administração pública está 
deixando que a responsabilidade civil do estado seja assim tratada como 
mencionado por alguns teóricos por estado de coisas inconstitucionais.
 A ideia do estado das coisas inconstitucionais implica na violação 
generalizada dos direitos fundamentais. Sendo este causado pela incapacidade 
persistente das autoridades em modifi car a conjuntura. 
 A visão moderna sobre a responsabilidade civil nos mostra a necessidade 
de mudanças no sistema prisional brasileiro para que o preso tenha sua dignidade 
preservada.
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DESCONSTRUINDO A RELAÇÃO ENTRE PSICOPATAS E ASSASSINOS 
EM SÉRIE

Carine Zanuzzi Dalbosco1 
Elquissana Quirino dos Santos2 

RESUMO: Este artigo teve o propósito de trazer uma nova visão ao campo 
acadêmico a respeito dos assassinos em série e psicopatas, pois rotineiramente 
estes dois conceitos são utilizados como se fossem sinônimos, devido a uma 
visão simplista e sem conhecimento aprofundando. Além de estabelecer esses 
conceitos, o trabalho tem como objetivo principal desconstruir a relação imediata 
que estes dois termos possuem, pois, o senso comum acredita que todo 
assassino em série é um psicopata e todo psicopata é um assassino em série, 
demonstrando que estes transtornos existem independentes um do outro. Ao 
fi nal, pretende-se elaborar uma nova perspectiva para se estudar psicopatas e 
assassinos em série, superando assim, as questões biológicas que rotineiramente 
são utilizadas para determinar esses transtornos e trazer uma nova visão, qual 
seja, o meio social como determinante para o surgimento desses transtornos. A 
metodologia utilizada foi a revisão de bibliografi a, por meio de uma abordagem 
qualitativa, com o objetivo de analisar e interpretar os fatores que interferem nos 
conceitos ‘assassino em série’ e ‘psicopatia’.

PALAVRAS CHAVES: Assassinos em série; psicopatas; transtornos. 

Deconstructing the relationship between psychosis and serial killer

ABSTRACT: This article aimed to bring a new vision to the academic fi eld 
regarding serial killers and psychopaths, since routinely these two concepts are 
used as if they were synonyms, due to a simplistic view and without deepening 
knowledge. In addition to establishing these concepts, the main objective of the 
work is to deconstruct the immediate relationship that these two terms have, 
since, common sense believes that every serial killer is a psychopath and every 
psychopath is a serial killer, demonstrating that these disorders exist independent 
of each other. In the end, it is intended to elaborate a new perspective to study 
psychopaths and serial killers, thus overcoming the biological issues that are 
routinely used to determine these disorders and bring a new vision, that is, the 
social environment as determinant for the emergence of these disorders. The 
methodology used was the bibliographical review, through a qualitative approach, 
with the objective of analyzing and interpreting the factors that interfere in the 
concepts ‘serial killer’ and ‘psychopathy’.

KEY WORDS: Serial killer; psychopaths; disorders.

1 Formada em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás e em Direito pelo CE-
SUT, Jataí, Goiás. Especializanda em Psicologia Jurídica e Inteligência Criminal, Incursos.
2 Professora da Faculdade Almeida Rodrigues - FAR
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1. INTRODUÇÃO

 O tema deste trabalho de conclusão de curso surgiu a partir da vontade 
de realizar um estudo no âmbito da Psicologia Jurídica3. Ao ser defi nido que o 
tema principal seria assassinos em série, levantou-se a problemática a respeito 
da confusão do termo assassino em série com o termo psicopatia. Essa escolha 
justifi ca-se pelo anseio de desmistifi car essa relação, demonstrando que os 
indivíduos ditos assassinos em série apresentam algumas características que 
se aproximam das características dos indivíduos psicóticos, mas que existem 
inúmeras diferenças que rompem com as frases: “todo assassino em série é um 
psicopata” e “todo psicopata é um assassino em série”.
 Este artigo tem como objetivo principal desconstruir a relação imediata 
que existe nesse conceito, demonstrando no decorrer do estudo que o psicopata 
nem sempre se torna um assassino em série e que nem todo assassino em série 
é um psicopata. 
 Para que esse objetivo seja alcançado, foi realizado um breve levantamento 
histórico do conceito de psicopatia, iniciando por autores como Pinel, que foi 
quem defi niu mania sem delírio, que é o primeiro conceito de psicopatia; Koch, 
da Escola de Psiquiatria Alemã, que foi quem utilizou o termo psicopatia pela 
primeira vez, no mesmo sentido que é utilizado atualmente; chegando em 
Cleckley que foi a primeira pessoa que sistematizou da maneira que se entende 
hoje as características dos psicopatas, o qual infl uenciou nas defi nições das 
versões do DSM (Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais); até 
chegar no psicólogo Robert Hare, criador da escala PCL (Psychopathy Checklist) 
que é um instrumento utilizado para identifi car um psicopata no âmbito prisional. 
Em seguida, foi tratado a respeito dos conceitos e classifi cações dos termos 
psicopatia e assassinos em série e como eles são relacionados, sendo que na 
maioria das vezes, esses conceitos são atrelados a explicações biologicistas. 
Este tópico busca desatrelar esses termos e evidenciar que as causas da origem 
desses transtornos estão no âmbito social.
 Para fi nalizar foi levantado uma série de elementos que confrontam as 
defi nições de assassinos em série e psicopatas, para demonstrar que se tratam 

3 O Direito e a Psicologia se aproximaram em razão da preocupação com a conduta 
humana. O momento histórico pelo qual a Psicologia passou fez com que, inicialmente, essa 
aproximação se desse por meio da realização de psicodiagnósticos, dos quais as instituições 
judiciárias passaram a se ocupar. Contudo, outras formas de atuação além da avaliação psi-
cológica ganharam força, entre elas a implantação de medidas de proteção e socioeducativas 
e o encaminhamento e acompanhamento de crianças e/ou adolescentes. Observa-se que a 
avaliação psicológica ainda é a principal demanda dos operadores do Direito. Porém, outras 
atividades de intervenção, como acompanhamento e orientação, são igualmente importantes. 
São áreas de atuação que devem coexistir, uma vez que seus objetivos são distintos, buscando 
atender a propósitos diferenciados, mas também complementares (LAGO et al, 2009, p. 486).



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 6, nº 6, jan. 2018.ISSN: 2317-7284

48

de conceitos diferentes, que defi nem situações divergentes. De forma primária é 
possível afi rmar que o termo ‘assassinos em série’ se trata de uma classifi cação, 
utilizada para pessoas que matam várias pessoas, em um período curto de 
tempo; já o termo psicopata é utilizado para aquele sujeito que é diagnosticado 
com o transtorno de personalidade antissocial.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE PSICOPATIA 

 Nesse tópico será tratado a construção do conceito de psicopatia, fazendo 
uma leitura histórica, a partir do século XIX, mais precisamente no ano de 1809 
– ano em que Philippe Pinel descreveu a ‘mania sem delírio’ (manie sans delire), 
que foi a primeira tentativa de descrever o que hoje é chamado de psicopatia. 
 A expressão ‘psicopata’ (do grego: psyché = alma; pathos = paixão, 
sofrimento) surgiu no século XIX, era utilizada pela literatura médica em seu 
sentido amplo, para designar os doentes mentais de modo geral, não havendo 
ainda uma ligação entre a psicopatia e a personalidade antissocial (HENRIQUES, 
2009, p. 287).
 Segundo Henriques (2009, p. 287) existem diferentes usos da palavra 
‘psicopata’. Estudos mostram que o termo psicopatia já havia sido empregado 
por von Feuchetersleben (1845), Griesinger (1868) e Kraff t-Ebing (1886), antes 
do trabalho de Koch. Contudo, esse termo, utilizado por estes autores, possuía 
uma dimensão que tornava seu emprego muito diferente do conceito que é usado 
atualmente. Portanto, deve-se à Escola de Psiquiatria Alemã, por meio de Koch, 
a introdução do termo “psicopatia” tal como é utilizado hoje.
 Em 1809, Pinel referiu-se à perturbação que chamou ‘mania sem delírio’, 
um caso de manifesta impulsividade e de condutas problemáticas, nesses casos 
o indivíduo era considerado insano (manie), mas sem qualquer confusão mental 
(sans delire). Já Esquirol designou o distúrbio por ‘monomania’ (NUNES, 2009, 
p. 155).
 No entanto, foi na Escola de Psiquiatria Alemã que se usou o termo 
‘psicopatia’ para designar um conjunto de características associadas a 
comportamentos difíceis de explicar, como impulsividade, insensibilidade 
e manipulação.  O primeiro a utilizar este termo foi Koch, em sua obra “as 
inferioridades psicopáticas” no ano de 1891 (NUNES, 2009, p. 155).
 “The Mask of Sanity”4  foi publicado pela primeira vez no ano de 1941, é 
o livro de Cleckley que trata sobre a psicopatia. Logo no título, percebe-se uma 
referência à ideia principal do autor, qual seja, tratar a psicopatia como sendo 
uma doença mental, porém, sem os sintomas das psicoses, o que atribuía ao 

4 Tradução livre.
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psicopata uma imagem de normalidade. Para Cleckley, o transtorno fundamental 
da psicopatia seria a “demência semântica”, que é um défi cit na compreensão 
dos sentimentos humanos em profundidade, embora no nível comportamental o 
indivíduo aparentasse compreendê-los (HENRIQUES, 2009, p. 289).
 Cleckley (1988, p. 338) fez um trabalho predominantemente clínico-
descritivo, usando como base histórias de quinze pacientes, sem se aprofundar 
nas teorias psicopatológicas. Com isso, ele conseguiu agrupar as principais 
características do psicopata em dezesseis itens, os quais são:  Aparência sedutora 
e boa inteligência; ausência de delírios e de outras alterações patológicas do 
pensamento; ausência de “nervosidade” ou manifestações psiconeuróticas5 ; não 
confi abilidade; desprezo para com a verdade e insinceridade; falta de remorso 
ou culpa; conduta antissocial não motivada pelas contingências6; julgamento 
pobre e falha em aprender através da experiência; egocentrismo patológico e 
incapacidade para amar; pobreza geral na maioria das reações afetivas; perda 
específi ca de insight (compreensão interna); não reatividade afetiva nas relações 
interpessoais em geral7; comportamento extravagante e inconveniente, algumas 
vezes sob a ação de bebidas, outras não; suicídio raramente praticado; vida 
sexual impessoal, trivial e mal integrada; e falha em seguir qualquer plano de 
vida.
 É importante destacar que a descrição de Cleckley, da psicopatia como 
personalidade antissocial sustenta as descrições atuais, como é possível 
perceber nas nosografi as psiquiátricas contemporâneas, quais sejam, a 10ª 
edição da Classifi cação Internacional de Doenças – CID-10 (OMS, 1993) e a 4ª 
edição revisada do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais – 
DSM-IV (APA, 2002).
 É importante fazer um levantamento histórico da evolução que o conceito 
‘psicopatia’ sofreu ao longo dos anos. Desde a primeira versão do DSM, esse 
transtorno de personalidade era nominado de psicopatia, sendo defi nido a pessoa 
com psicopatia, aquela que não se adapta a sociedade e sente necessidade de 
ser diferente (FIORELLI; MANGINI, 2016, p.111).
 Mas a partir da terceira versão do manual, ele passou a ser chamado 
de personalidade antissocial, o qual descreve pessoas amorais, antissociais, 
associais, psicopatas e sociopatas8. Dessa maneira, a personalidade psicopática, 
a personalidade sociopática e os transtornos antissociais da personalidade 

5 Tradução livre.
6 Tradução livre.
7 Tradução livre.
8 O sociopata é um indivíduo que padece de transtorno antissocial de personalidade. Essa 
terminologia tem estreita relação com o conceito de psicopatia. Entre as características gerais 
da sociopatia, encontra-se a conduta violenta e impulsiva, o isolamento do meio social, o caráter 
elitista e discriminador do agente, entre outros (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 161).
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tornam-se sinônimos, embora não designem exatamente a mesma coisa 
(TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 161).
 O quarto manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais da 
associação psiquiátrica americana (DSM-IV, 2008), descreve o psicopata como 
um indivíduo cuja personalidade padece de um transtorno antissocial. Então, o 
DSM-IV, indica que a característica essencial do quadro chamado de ‘transtorno 
antissocial de personalidade’ é um padrão geral de desprezo e violação dos 
direitos dos demais, que começa na infância ou no princípio da adolescência e 
continua na idade adulta.
 Robert Hare criou a ‘medida da psicopatia’, denominado Psychopathy 
Checklist (PCL). É uma escala que possui como fundamento teórico os estudos 
de Cleckley, onde Hare selecionou vinte características que julgava ser inerente 
aos psicopatas e estipulou uma escala de pontuação para cada característica, a 
partir disso, determinou um ponto de corte para diagnosticar (OLIVEIRA, 2011, 
p. 6).
 Posteriormente, essa medida foi revisada pelo seu próprio criador, 
passando a ser chamada PCL-R (psychopathy checklist-revised), sendo o meio 
mais utilizado mundialmente para diagnóstico de psicopatia.
 Um dos meios mais utilizados para avaliação do comportamento 
antissocial é o PCL-R, que é aplicado apenas na população encarcerada. Vale 
ressaltar que existem outros testes que podem ser aplicadas para identifi car 
esse transtorno, porém, será tratado neste estudo apenas a escala PCL-R, por 
ser o mais utilizado no sistema prisional.
 O PCL-R é uma escala de pontuação para avaliação de psicopatia em 
população forense masculina, desenvolvida por Robert Hare, durante mais de 25 
anos. Segundo Morana (2003, p. 41) é o instrumento que tem sido mais utilizado, 
em diversos países, no contexto forense.
 Para aplicar essa escala, é necessário iniciar com uma entrevista semi-
estruturada confi ável e válida. Nessa avaliação é incluída a sistemática de 
tendências e traços de personalidade próprios desta condição, segundo uma 
escala ponderal e a partir de um ponto de corte que separa psicopatas de não 
psicopatas (MORANA, 2003, p. 42).
 A escala está baseada nas descrições de psicopatia, o que exige um 
extenso escrutínio da vida do indivíduo, não podendo, em hipótese alguma, 
limitar-se a uma entrevista com o indivíduo, ou dela prescindir. Pontua um 
indivíduo ao longo de 20 itens, usando uma entrevista semiestruturada e validade 
estimada do grau para o qual um criminoso se enquadra no conceito tradicional 
de psicopatia. Cada item é qualifi cado em uma escala de 3 pontos, de acordo 
com a extensão verifi cada no sujeito. O escore total pode ir de 0 a 40 (MORANA, 
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2003, p. 42-43).
 O autor da escala defi ne o ponto de corte nos EUA e no Canadá, 
tradicionalmente como 30 pontos para defi nir psicopatia e entre 15 a 29 pontos, 
como alguns traços de psicopatia. Hare defi niu o ponto de corte em 30 segundo a 
porcentagem acumulada de casos confi rmados de psicopatia (MORANA, 2003, 
p. 43).
 É perceptível que muitas das características elencadas por Hare são muito 
semelhantes as observadas por Cleckley, como por exemplo, charme superfi cial, 
mentira patológica. Esta medida, intitulada PCL-R, composta por uma lista de 
vinte sintomas, devem ser julgadas por um especialista, para que ele possa 
pontuar cada sintoma (OLIVEIRA, 2011, p. 6).
 Os valores encontrados por Hilda Morana divergem dos resultados de 
Hare. Para ela, quem estivesse na faixa de 12 a 23, seriam considerados TP9, o 
que corresponde a faixa de ‘não psicopatas’ de Hare, e quem fi zesse entre 23 a 
40 pontos, seria considerado TG10, o correspondente da faixa de psicopatas para 
Hare (MORANA, 2003, p. 119).
 Segundo ela, o ponto de corte foi defi nido em 23 porque antes de ser 
aplicado o PCL-R, ela utilizou o teste de Rorschach, que apoiou os dados 
clínicos e apenas depois os casos foram submetidos à avaliação do PCL-R. A 
psiquiatra afi rma que, desta maneira, o ponto de corte defi nido evidencia sujeitos 
potencialmente psicopatas e passíveis de reincidência, os considerados TG, e 
não apenas os que já apresentaram as características da psicopatia (BORZUK, 
2014, p. 84).

3. RELAÇÃO ENTRE PSICOPATAS E ASSASSINOS EM SÉRIE

 Nesse segundo tópico será tratada a relação recorrente que é feita entre 
assassinos em série e psicopatas, pois o conhecimento popular tende a afi rmar 
que todo assassino em série é um psicopata e todo psicopata é um assassino 
em série. O objetivo deste tópico é desconstruir essa relação, pois nem sempre o 
assassino em série é um psicopata e nem todo psicopata se torna um assassino 
em série.  
 Essa relação surgiu a partir do momento que a psicopatia é o diagnóstico 
mais recorrente em relação ao estudo dos assassinos em série. (TENDLARZ; 

9 Transtorno Parcial da Personalidade (TP), é um traço anormal da personalidade (MORA-
NA, 2003, p. 10 -11). Os indivíduos que possuem TP, teriam mais chances de reabilitação (BORZUK, 
2014, p. 76). Os indivíduos portadores de traço anormal de caráter são, para o autor, mais acessíveis 
à psicoterapia, não no sentido de correção do traço anormal, mas no sentido de permitir um controle 
consciente das alterações apresentadas no comportamento Silveira (1971, apud Morana, 2003, p. 11).
10 Transtorno Global de Personalidade (TG) é a psicopatia em si. Aqueles que possuem TG se-
riam mais propensos a reincidir, apresentando maiores riscos à sociedade (BORZUK, 2014, p. 76).
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GARCIA, 2013, p. 157). Por isso, quando se fala de psicopatia a tendência é de 
às pessoas imaginarem assassinos em série, homicidas cruéis e torturadores; 
porém, nem todo psicopata é criminoso. (FIORELLI; MANGINI, 2016, p.113).
 É muito comum que haja a identifi cação das pessoas com uma ou várias 
características de um psicopata, mas isso não signifi ca dizer que esta pessoa 
seja um psicopata e por isso se tornará um assassino em série. As pessoas 
costumam passar por algumas situações de impulso de extrema violência, mas 
não concretizam tais atos, porque possuem um limite. Esse limite é instituído 
pela ética, moral ou pelo condicionamento social, valores esses que, podem ou 
não, encontrar-se ausentes na mente de um assassino em série (TENDLARZ; 
GARCIA, 2013, p. 162).
 
3.1.  Estudo sobre a psicopatia

 Uma característica muito recorrente é que pouco mais da metade dos 
psicopatas perderam um dos pais durante a infância, ou casos em que a criança 
é privada de amor dos pais, ou estes estão ausentes ou distantes, existe um 
regime incorreto de disciplina, situação na qual a criança aprende a odiar a 
autoridade ou a manipular a mãe (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 162).
 Levando-se em consideração o modelo de funcionamento da mente 
humana criado por Freud (Id, Ego e Superego), Adorno (1965, p. 712) entende 
que no psicopata, o superego parece haver sido completamente atrofi ado, em 
razão dos confl itos de Édipo, que consiste de regressão à fantasia de onipotência 
na mais tenra infância. A civilização não foi capaz de moldá-los, eles são “anti-
sociais”. Neles, os impulsos destrutivos vêm à tona de modo naturalizado, não 
racionalizado. Não há limite defi nido entre eles e um criminoso. Eles escolhem 
vítimas impotentes; razão não defi nida para esta perseguição.11 
 Adorno (1965, p. 712) afi rma ainda que além do desenvolvimento limitado 
do superego, a formação do ego também fi cou incompleta, pois o psicopata 
é um indivíduo rebelde, que desobedece aos códigos e normas vigentes, cuja 
característica principal é ‘não poder esperar’, não consegue distinguir prazer e 
gratifi cação.
 A Psiquiatra Hilda Morana também observou que existem falhas na 
formação do superego (valores morais, éticos e sociais) e ausência de sentimento 
de culpa, de remorso e de empatia, entre outros além de que os processos 
mentais responsáveis pelas funções da sociabilidade não se estruturam de 
forma adequada nesses indivíduos. (FIORELLI; MANGINI, 2016, p.111-112).
 Os mecanismos de defesa inconscientes são a racionalização12  e a 
11 Tradução Livre
12 Racionalização trata-se de ‘criação de desculpas falsas, mas plausíveis, para poder jus-
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projeção13, indicando outra pessoa ou a própria sociedade como unicamente 
culpada e responsável por seus atos (FIORELLI; MANGINI, 2016, p.113).
 Lindner (1944, apud Adorno, 1965, p. 712) em seu livro, “Rebel Without 
A Cause: The Hypnoanalysis Of A Criminal Psychopath14” descreve o psicopata 
como não sendo necessariamente um criminoso, é também um soldado em 
construção para tropas de assalto. Segredos e desejos primitivos tornam-se 
ambientes facilmente alcançáveis para o comportamento compulsivo.
 Em relação a intervenção com as pessoas com esse transtorno, a psicologia 
forense tem particular interesse pelo transtorno de personalidade antissocial, pois 
a intervenção é mais delicada, uma vez que existe uma difi culdade de que essas 
pessoas aprendam com a experiência, sendo que a intervenção terapêutica, 
em geral, não alcança os valores éticos e morais comprometidos (FIORELLI; 
MANGINI, 2016, p.113). 
 Para alguns autores, pessoas que preenchem os critérios plenos para 
psicopatia não são tratáveis por qualquer tipo de terapia; alguns estudos, porém, 
indicam que, após os 40 (quarenta) anos, a tendência é diminuir a probabilidade 
de reincidência criminal (FIORELLI; MANGINI, 2016, p.113).

3.2.  Os assassinos em série

 O termo assassino em série foi criado nos anos 197015  pelo agente 
do Federal Bureau of Investigation (FBI) Robert Ressler, autor do livro Dentro 
dos Mortos. Esse agente trabalhou durante vinte anos no FBI, tornando-se 
especialista e pioneiro na elaboração dos perfi s psicológicos desses criminosos, 
depois de entrevistar mais de uma centena deles. Ressler começou a usar esse 
termo com a fi nalidade de obter uma melhor compreensão do funcionamento 
dos assassinos múltiplos (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 128). 
 Segundo o FBI, os assassinos em série são pessoas que matam em pelo 
menos três ou mais eventos separados, em três ou mais locais diferentes com 
um período de resfriamento emocional entre os homicídios. Os crimes cometidos 
são resultado de uma compulsão, que pode ter sua origem na juventude ou nos 
desajustes psicopatológicos do assassino; esses casos se contrapõem aqueles 
movidos por desejos patrimoniais, como é o caso dos assassinos profi ssionais 
ou com motivações ideológicas ou políticas (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 
129).
tifi car um comportamento inaceitável’ (WEITEN, 2002).
13 Projeção ocorre quando o indivíduo atribui a outra pessoa (ou grupo, ou mes-
mo ao mundo), algo dele mesmo; causa comum de certos erros de juízo (WEITEN, 2002).
14 Tradução Livre
15 Foi nesse ano que a denominação assassino em série instalou-se na linguagem popular 
em grande parte devido à publicidade dada a alguns casos.
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Diferentemente de Ressler e o FBI; com a intenção e o interesse de revelar os 
motivos que se ocultam por trás desses atos criminosos, Elliot Leyton, em seu 
livro “Caçadores Humanos”, no capítulo “Uma revisão histórica” tenta mostrar 
que tais motivos estão arraigados na ordem e no processo social. Nessa busca, 
retoma as elaborações do psiquiatra Donald T. Lunde, o primeiro a fazer a 
distinção classifi catória entre assassino único e múltiplo, já que o primeiro mata 
uma pessoa que conhece e o segundo, desconhecidos (TENDLARZ; GARCIA, 
2013, p. 130).
 Quanto ao fato do assassino matar uma pessoa que não conhece, é 
possível fazer a seguinte análise: um assassino pode não ‘conhecer’ sua vítima 
no sentido da convivência pessoal e cotidiana, mas pode conhecê-la em sua 
imaginação, ou seja, o sujeito concretiza o assassinato de um desconhecido de 
maneira manifesta, mas na verdade está a concretizar o assassinato de quem 
‘conhece’ pelo lugar que esta ocupa na sua imaginação (TENDLARZ; GARCIA, 
2013, p. 130).
 No entanto, existem autores que se contrapõem a essa ideia, como é o 
caso de Elliot Leyton, autor do livro ‘Caçadores de Humanos’, para ele, esse 
criminoso surge juntamente com a aparição das cidades modernas industriais 
do século XIX, baseando sua teoria na premissa de que o assassinato contra 
estranhos inexiste nas sociedades chamadas primitivas (TENDLARZ; GARCIA, 
2013, p. 132). 
 Embora existam muitos trabalhos sobre os assassinos e seus motivos, 
nenhum deles supera o meramente descritivo, apesar de sua manifesta intenção. 
Esses textos contribuem com um breve e limitado panorama histórico sobre o 
chamado assassino em série, que sugere que se trata de um fenômeno muito 
particular manifestado entre as décadas de 1950 e 1980; por outro lado, pode se 
verifi car tal fenômeno no decorrer da história em episódicas aparições, desde o 
século XV em diante (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 133).
 A maior frequência desse fenômeno nos países como Inglaterra, França, 
Alemanha e Estados Unidos aumenta a hipótese de que a era industrial cria 
e possibilita a emergência e o surgimento desses assassinos ao gerar uma 
nova ordem social. Para uma grande quantidade de autores, os efeitos da 
marginalização social, associados à sua diversidade de manifestações, permitem 
interpretar e dar a chave desses atos criminosos (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 
134).
 Alguns especialistas sobre o tema concordam que os assassinos múltiplos 
sempre existiram, e que se registra um acentuado aumento na chamada era 
industrial como um efeito do modelo capitalista de produção e das desigualdades 
sociais (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 134).
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Quanto as denominações, existem várias possibilidades: assassinos múltiplos, 
assassinos em série, assassinos seriais, assassinos de desconhecidos, 
assassinos de conhecidos, assassinos em massa. Essa vasta gama de nomes 
está correlacionada a uma multiplicidade de teorias que tentam classifi car a 
causa ou causas do crime.
 A conduta é tomada como centro da questão defi nitivamente: isso 
possibilita que sejam deixadas de lado as razões subjetivas do crime, que 
permitiriam descobrir a verdadeira lógica relacionada a tais crimes (TENDLARZ; 
GARCIA, 2013, p. 141).
 A abordagem teórica dos assassinos em série observa distintas 
características: a distinção entre esse tipo de crime e os outros; o estabelecimento 
de características singulares que permitam isolar e apontar um perfi l de detecção 
do criminoso – como quantidade de vítimas, tempo, armas utilizadas, organização 
e particularidade das vítimas -, assim como a busca de motivos e signifi cações 
que permitam explicar esses atos. Essas abordagens teóricas surgem como 
resposta a uma pragmática ou prática do discurso (TENDLARZ; GARCIA, 2013, 
p. 140). 
 Em relação à variedade de fenômenos de violência que habitam nosso 
mundo contemporâneo, destacam-se – no âmbito do que os psiquiatras forenses 
chamam de assassinos: os assassinos em massa, os assassinos em série já 
mencionados, e os chamados spree killers. Essas categorias se baseiam na 
descrição do modo como se mata, a quem se mata e como culmina o crime 
(TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 140).

 • Assassinos em massa
 Os assassinos em massa são aqueles que chegam aos lugares públicos 
e começam a matar várias pessoas; as vezes se suicidam e geralmente não tem 
planejado um coerente plano de fuga. O assassino em massa é apresentado 
como um homem de 25 a 40 anos de idade, e em muitos casos padece de algum 
problema mental (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 140-141).

 • Spree killers
 Os spree killers são similares aos assassinos em série, mas com a 
diferença de que matam subitamente muitas pessoas e em períodos de tempo 
muito curtos; o serial, ao contrário, ocupa todo seu tempo para praticar seus 
homicídios. De sua parte, o spree killer representa um assassino do tipo misto. 
A sua ação é mais rápida que do assassino em série – porque mata muitos 
em um breve espaço de tempo – e suas motivações não possuem um caráter 
sexual. Poderíamos considerá-lo um assassino em massa, porém mais lento 
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em seu desdobramento. Desses assassinos se conhece pouco, mas sabemos 
que existem. Também se trata de homens cuja idade oscila entre 20 e 30 anos. 
Esse tipo de criminoso atira nas pessoas de maneira semelhante ao homicida 
em massa, mas – diferentemente deste – trata de passar despercebido, fugindo 
do público como da autoridade (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 141 e 143).

 • Assassinos em série
 Os assassinos em série levam a cabo uma sequência de homicídios de 
maneira espaçada. Também pode ser defi nido com base em um comportamento 
típico, caracterizado por matar um mínimo de três a cinco pessoas, em um 
período de tempo de mais de um dia entre um crime e outro. O assassino não 
tem relação prévia com as vítimas; aparentemente, o crime ocorre ao acaso ou 
sem conexão com os outros. Os assassinatos impressionam pela manifestação 
de um sadismo extremo, acompanhado da necessidade de tomar o controle da 
vítima (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 141 e 143).

 Raramente o assassino obtém alguma vantagem material; o motivo 
sempre obedece mais a uma ordem psicológica. As vítimas possuem um valor 
para o assassino; isso se explica ao descobrir que apresentam um método 
específi co de matar. Além desse valor, as vítimas apresentam objetivamente 
características de vulnerabilidade – ao menos é o que se deduz, tendo em vista 
serem suas vítimas, frequentemente, mulheres e crianças. Esses criminosos, 
diferentemente dos assassinos em massa, não planejam nem se entregar, nem 
mesmo o suicídio (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 143).
 O assassino serial característico é um homem que provém da classe 
social médio-baixa, de 20 a 30 anos de idade, e que sofreu abuso físico e/ou 
mental em sua infância. Alguns deles são muito inteligentes, o que gera grandes 
expectativas em seus familiares (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 144).
 Também é conhecido o fato de que muitos deles têm fi xação pela polícia e 
por outras autoridades – alguns trataram de se incorporar a uma instituição policial, 
mas foram expulsos ou mesmo reprovados; outros serviram o Exército. Com o 
objetivo de se aproximar de suas vítimas, tentam se passar por representantes 
da lei (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 144).
 Os especialistas em assassinos em série têm estabelecido uma 
característica no modus operandi dos homicídios, que justifi ca a necessidade de 
diferenciar dois tipos de assassinos: o organizado e o desorganizado. A maioria 
dos assassinos é do tipo organizado, considera-se que tal organização deve-se 
ao fato de que usualmente sua inteligência está acima da média. Os demais, do 
tipo desorganizado, são criminosos extremamente solitários, evidenciando em 
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seus crimes uma irreprimível frustação. Com baixo nível intelectual e, na maioria 
dos casos, apresentando desordem mental. 

3.3.  Descriminalizando a psicopatia 

 Atualmente existe uma tendência de patologizar as condutas criminais e 
a consequência disso é o aumento da medicalização dessa população, por isso 
se tornou tão comum acreditar que todo psicopata é uma pessoa criminosa, que 
irá provocar vários crimes e exterminar várias pessoas.
 Um indivíduo pode ser considerado psicopata e nunca ter cometido 
um crime, Paul Babiack (SHINE, 2000) denomina esses psicopatas que não 
cometem crimes como ‘psicopatas do cotidiano’ cujas características básicas 
são habilidades manipulativas, boa aparência, charme, certo grau de inteligência 
que podem revelar-se candidatos ideais para uma vaga de trabalho. No trabalho, 
em geral, optam pelas relações individuais; evitam situações de grupo, criam 
confl itos entre os colegas e abandonam aqueles que não são úteis aos seus 
próprios propósitos. Quando ocupa cargo de relevância, o psicopata utiliza o 
poder em detrimento de colegas, subordinado e superiores. 
 Robert Hare em uma entrevista para o jornal ‘Gazeta do Povo’ no ano 
de 2010, afi rmou que criminalidade e psicopatia não são a mesma coisa, pois 
existem psicopatas que não cometem nenhum crime nem violam ne¬¬¬nhuma 
lei, mas que causam sérios problemas para outras pessoas. Eles podem subir na 
vida abusando psicologicamente e emocionalmente de outras pessoas. O que 
existe é uma probabilidade maior de um psicopata entrar para o mundo do crime 
do que uma pessoa comum, porque ele não vê diferença entre o comportamento 
regular e o criminal.
 Ou seja, a criminalidade não é um componente essencial da defi nição da 
psicopatia, mas sim o comportamento antissocial. O comportamento antissocial 
pode incluir crimes ou a infração das leis, mas não se resume a isto. Abrange 
comportamentos de exploração nas relações interpessoais que não chegam a ser 
considerados infrações penais. Por isso, as concepções modernas de psicopatia 
consideram fundamental a inclusão das características de personalidade que 
estão na base do comportamento antissocial (HAUCK FILHO, 2009, p. 341).
 Outro assunto que é rotineiramente associado com o indivíduo psicopata 
é o assassino em série. Foi possível perceber nesse trabalho que existe uma 
defi nição para assassino em série, o qual é levada em consideração no momento 
de enquadrá-lo nessa situação e o transtorno de personalidade antissocial não é 
um critério utilizado. Ou seja, nem todo psicopata é um assassino em série.
 O que existe é uma grande difi culdade em se afi rmar que o assassino em 
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série esteja enquadrado em algum transtorno antissocial, porque o fenômeno 
antissocial é muito variável. Muitos casos se enquadram nessas características, 
mas a mera descrição de determinados comportamentos não permite estabelecer 
(com segurança) um diagnóstico (TENDLARZ; GARCIA, 2013, p. 179). 
 Confrontando um psicopata e um assassino em série, é possível afi rmar 
que o psicopata sofre com as más formações do Complexo de Édipo, pois tem o 
superego atrofi ado, o ego não teve a sua formação completa, por isso se torna 
um indivíduo regido basicamente pelo id, pelo prazer, por isso não aprende com 
os erros, não tem sentimento de culpa ou de remorso. Já os assassinos em série 
sofreram com as contingências do meio social inserido, como a marginalização 
social e algum tipo de abuso. Por esse motivo a psicopatia está inserida na 
ordem dos transtornos de personalidade e a pessoa dita assassina em série não 
está inserida em nenhuma nosografi a. 
 O senso comum leva as pessoas a acreditarem que a crueldade de um 
assassino matar mais de três pessoas, em lugares distintos e em um espaço de 
tempo, deva ser explicado por um transtorno mental ou de personalidade, pois 
mais uma vez, existe a necessidade de patologizar todas as situações e pessoas 
ao nosso redor e isso impede de pensar que talvez a pessoa cometa esses 
homicídios devido as condições históricas, sociais e culturais, ou seja, devido ao 
meio em que está inserido. 
 Por esses motivos, nem todo psicopata é um criminoso e nem todo 
criminoso é um psicopata. Isso signifi ca que nem todo psicopata é um assassino 
em série e nem todo assassino em série é um psicopata. Cada caso é universal 
e particular ao mesmo tempo, universal pois as causas de origem se repetem e 
particular, porque cada assassino possui um modus operandi diferente. Por isso, 
é necessário compreende-lo, para entender se se trata de um transtorno mental 
ou de personalidade. 

4. METODOLOGIA

 Para a construção desse artigo, foi feita uma pesquisa exploratória e 
teórica. A primeira constitui o primeiro estágio de uma pesquisa cientifi ca, uma 
vez que caracteriza, classifi ca e defi ne o problema. É utilizada para conhecer 
melhor o objeto de estudo, onde foi feita uma investigação inicial, para que haja 
uma melhor compreensão do tema (PACHECO JÚNIOR et al, 2007, p. 9).
  Já a pesquisa teórica, baseia-se no conhecimento já existente, fazendo 
uma avaliação geral desses conteúdos, para que seja possível gerar novas 
hipóteses. Apesar de se basear em conhecimentos já preestabelecidos, existem 
condições de serem verifi cados, devido ao rigor conceitual e da habilidade 
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à análise dos elementos das diversas teorias, em forma lógica e sistemática 
(PACHECO JÚNIOR et al, 2007, p. 9-10).
 A pesquisa teve caráter histórico e multidisciplinar, histórico porque estudou 
o passado do conceito de assassino em série e de psicopatas, descrevendo 
o desenvolvimento desses objetos ao longo do tempo, demonstrando a sua 
formação e transformação ao longo do tempo. Multidisciplinar pelo fato de buscar 
uma resolução dos problemas levantados, com base na adição de outras áreas 
do conhecimento, como o Direito e a Medicina, para construir vários pontos-de-
vista e assim, auxiliar nas soluções ou na compreensão do problema.
 Esta pesquisa teve a fi nalidade de ser aplicada, uma vez que é voltada 
para a solução de problemas específi cos, neste caso, a desconstrução da relação 
entre assassinos em série e psicopatas. O objetivo dela é de explicar, classifi car, 
analisar e interpretar fatores que interferem na manifestação de um fenômeno.
 Foi utilizada a abordagem qualitativa, ou seja, foi feita uma interpretação 
dos fenômenos a partir da compreensão de suas inter-relações, para se ter 
acesso a esses fenômenos, foi utilizada a técnica bibliográfi ca, acessando 
material já publicado e que está disponível em diversas fontes, como em livros 
impressos ou conteúdo online.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A partir dos elementos dispostos ao longo desse trabalho, foi possível 
desconstruir a relação entre psicopatas e assassinos em série, pois fi cou 
demonstrado que a criminalidade não é um requisito para estabelecer o 
diagnóstico de psicopatia (Transtorno de Personalidade Antissocial).
 Em relação aos assassinos em série não existe nada que comprove que 
todos eles são psicopatas, inclusive fi cou observado que existem alguns que 
sofrem de delírios e estes podem ser considerados psicóticos, mas deve fi car 
claro que cada caso, merece uma análise específi ca e nunca deve ser feito 
uma generalização, afi rmando que todo assassino em série é psicopata ou 
esquizofrênico.
 Quanto a isso, percebeu-se uma tendência da sociedade em, além 
de criminalizar todas as situações, justifi car as ações de pessoas, que são 
consideradas normais, com alguma explicação patológica, da ordem da loucura, 
para poder diminuir a culpa da pessoa que cometeu o crime e de certa forma, de 
diminuir a culpa da sociedade, que é a principal causadora dessas situações.
 Durante a pesquisa, em vários momentos fi cou claro que os fatores 
sociais, históricos e culturais deram origem a indivíduos psicopatas e assassinos 
em série. Pois as explicações que surgem para a pessoa se tornar psicopata são 
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questões como abandono da criança, situações de violência na infância, vontade 
de ser ‘eternizado’, por meio da mídia, para que todas as pessoas o conheçam.
 As explicações do assassino em série também seguem essa mesma linha 
de raciocínio, pois segundo alguns estudiosos, os assassinos em série sempre 
existiram, mas foi com a Revolução Industrial que essa situação se tornou mais 
recorrente, pois as pessoas mudavam-se do interior para a cidade, em busca 
de melhores condições de vida e isso não acontecia, percebia-se uma situação 
contrária a esperada, pois as pessoas tinham que trabalhar mais, recebendo 
pouco e isso foi provocando a marginalização da sociedade. Esse pode ter sido 
um fator desencadeante no aumento de pessoas consideradas assassinas em 
série.
 Por fi m, a sociedade deve estar mais atenta, pois ela está produzindo 
essas situações e ela mesma tem o poder de criminalizar essas práticas e usa 
das ciências médicas e jurídicas como meio de se desresponsabilizar, pois, 
a medicina e a biologia afi rmam que a psicopatia e os assassinos em série 
possuem desvios e/ou falhas na formação do sistema nervoso, o que já infl uencia 
no mercado de fármacos, pois será receitado um remédio para que essa pessoa 
seja controlada. 
 Já o Direito contribui afi rmando que realmente, essas pessoas são todas 
criminosas, devem fi car presas para cumprir sua pena e depois serem liberadas, 
sem nenhuma forma de tratamento, que possa auxiliar as pessoas a entenderem 
porque vivem essas situações.
 Cabe a Psicologia a seguinte pergunta: de qual lado estamos? Reforçando 
o posicionamento da sociedade, que culpabiliza e criminaliza a pessoa que 
é acometida com esse sofrimento ou questionando a sociedade, buscando 
encontrar meios que possam auxiliar na desconstrução de conceitos como todo 
psicopata é assassino em série ou todo assassino em série é psicopata?
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USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

Inaiá Nogueira de Castro Brigati1
Adriene  de Cássia Branquinho2

  
RESUMO: O objetivo do presente artigo consiste em verifi car como a tecnologia 
na educação é um fator signifi cativo para a prática pedagógica do professor. 
Diante dos desafi os de vários recursos o educador necessita acrescentar e 
apontar o que de fato é signifi cativo para a efetividade de uma aprendizagem 
de modo signifi cativo por meio do envolvimento dos recursos tecnológicos. A 
tecnologia é um componente que ao longo da sua história e diretrizes para o que 
facilita a dinâmica dos valores e elementos que fazem parte da tecnologia, a qual 
auxilia o professor na prática pedagógica junto ao que sistematiza o processo de 
aprendizagem. As mudanças e transformações quanto ao que envolve a base e 
princípios do que se tem como mensuração a efetividade de uma aprendizagem 
clara e efi caz quanto ao que faz parte do envolvimento de cada um quanto ao 
que direciona e atribui o desenvolvimento dos princípios de formação de cada 
um junto ao meio que operacionaliza. A metodologia desenvolvida é bibliográfi ca 
envolvendo os vários autores que apontam o tema proposto. Em geral, a 
tecnologia consiste num processo de aprendizagem e interlocução do que vem 
a somar e constituir o desenvolvimento da prática da aprendizagem.

Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Aprendizagem. Educador.

ABSTRACT: The aim of this article is to verify how technology in education 
is a signifi cant factor for the pedagogical practice of the teacher. Faced with 
the challenges of various resources the educator needs to add and point out 
what is indeed signifi cant for the eff ectiveness of learning in a meaningful way 
through the involvement of technological resources. Technology is a component 
throughout its history and guidelines for what facilitates the dynamics of the values 
and elements that are part of the technology, which helps the teacher in the 
pedagogical practice together with what systematizes the learning process. The 
changes and transformations regarding what involves the basis and principles of 
what is measured as the eff ectiveness of a clear and eff ective learning as it is part 
of each one’s involvement in what directs and assigns the development of the 
principles of formation of each one near the middle that makes it operational. The 
developed methodology is bibliographical involving the various authors that point 
the proposed theme. In general, technology consists of a process of learning and 
interlocution of what adds up and constitutes the development of the practice of 
learning.

Keywords: Technology. Education. Learning. Educator.
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1 INTRODUÇÃO

 A educação é um processo que acompanha o homem em toda a 
esfera de participação e conquistas quanto ao que dimensiona e interliga com 
a composição e os valores de uma sistemática que ao longo de sua história 
sistematiza e atribui os signifi cados e práticas do que torna efi caz e atende cada 
composição e elementos que o faz crescer diante dos desafi os para a efetividade 
e demonstração do que vem a enfatizar a praticidade de medidas que o identifi ca 
ao longo da perspectiva e valores de cada um no meio que o cerca.
 É por meio da percepção dos valores de cada um quanto ao que associa 
e vem de encontro com a cultura, o ambiente físico e de demonstração do que 
acompanha e tende a fomentar a contextualização de cada um com o seu meio.
As mudanças do processo de educação são uma referência e integração do que 
faz parte do desenvolvimento de uma política que ao longo de sua construção 
permite facilitar as ações do homem quanto ao meio que o cerca.
 Os recursos tecnológicos em sua garantia de formação deve oferecer 
ao educador a segurança para explorá-lo e, assim, motivar o educando a fazer 
parte de um processo que ao longo de sua história torna evidente e propício as 
recompensas de cada um quanto ao meio que o cerca.
 Portanto, a tecnologia na educação trata das mudanças na educação que 
visa atender a cada um quanto ao que facilita e atende em relação a construção 
dos valores e recompensas das atividades que são fundamentais no processo 
de desenvolvimento do homem.

2 O USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

 A revolução dos recursos tecnológicos tem propiciado e apontado para 
um processo de educação que ao longo das dimensões e interatividade venha 
propiciar uma educação de acordo com o que é vivenciado pro parte do educando, 
neste contexto, é atribuído as diversas medidas e recompensas do que de fato 
acompanha e direciona as atividades do ensino.
 O ambiente virtual nas sociedades cresce a cada dia, pois é na construção 
de fronteiras sem limites para a busca do conhecimento e da comunicação que 
a tecnologia vem sendo adotada pela sociedade e o sistema educacional.
 A aprendizagem exige que haja a inserção de técnicas e recursos que 
facilitem a compreensão do educando e o seu integrar com recursos para a 
aprendizagem signifi cativa, esta é um horizonte sem fronteiras que requer a 
dedicação e a participação do homem para as suas conquistas.
 Os recursos tecnológicos é uma soma de ações de práticas pedagógicas 
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para auxiliar o educando na busca do conhecimento.
 A tecnologia é cada vez mais presente na vida do homem, ou seja, faz 
parte da vida do homem de modo que aprimore as habilidades e competências 
do sujeito.
 Conforme destaca Demo (2009) as mudanças da prática pedagógica têm 
contribuído para a melhoria e atuação de um ambiente escolar que relaciona a 
dinâmica e as conquistas da tecnologia para que a aprendizagem seja obtida 
pelo sujeito de modo prazeroso que o faz crescer e dinamizar as mudanças 
quanto a prática do exercício da aprendizagem signifi cativa.
 A informática na escola conta com a participação de todos, envolve todos 
para expressar as ações de uma cidadania que atendam as necessidades e do 
grupo, porque a informação constitui na base de relacionar o que ocorre ao redor 
do homem para que o mesmo obtenha o real conhecimento de suas ações e a 
nutrição do conhecimento quanto à era digital.
 Para o professor essas mudanças contribuem para a sua inserção, 
interatividade e melhoria de fontes propulsoras de um conhecimento que atenda 
as suas necessidades quanto ao exercício de uma prática que aproxima o 
homem de sua realidade e que possibilita facilitar o seu conhecimento com maior 
precisão e combate aos obstáculos do conhecer e superar os desafi os, ou seja, 
fazer com que a prática do sistema educacional seja mais prazeroso quando é 
discutido, participa e, sobretudo, sente capaz ao inserir com o novo universo do 
meio a que faz parte.
 Para Vieira, Almeida e Alonso (2003, p. 113):

As tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) foram inicialmente 
introduzidas na educação para informatizar as atividades administrativas 
visando a agilizar o controle e a gestão técnica, principalmente a oferta 
e a demanda de vagas e a vida escolar do aluno...

 A internet no ambiente educacional contribui para o uso da informação  de 
modo que a comunicação torne clara, objetiva e precisa para as conquistas de 
evidencias dos valores que cercam o homem quanto as mudanças e participação 
na formação do educando e do professor.
 A formação continuada é um dos principais pressupostos do 
desenvolvimento do homem junto ao seu meio com o intuito de valorizar e 
favorecer a prática pedagógica do ensino.
 As mudanças do sistema educacional propiciam um ambiente de 
confi ança, segurança e a participação da liderança para que todas as atividades 
promovidas no ambiente escolar seja atendido com efi cácia e oportunidades 
para a potencialização do sujeito.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 6, nº 6, jan. 2018.ISSN: 2317-7284

66

 O estímulo e a motivação para o uso dos recursos tecnológicos é 
demonstrado com veemência para as atividades do sistema educacional, no 
entanto, muitas escolas ainda não possuem os recursos tecnológicos em seu 
meio e, isso, faz com que educandos, professores não tenham acesso ao sistema 
educacional.
 Quando a escola não conta com esses recursos a mesma pode explorar 
de forma adequada a potencialidade dos educandos por meio de atividades 
pedagógicas que os fazem crescer, disseminar e atuar com recursos que 
atendam as necessidades do educando.
 O conhecimento é disseminado com a nova cultura dos recursos 
tecnológicos com o intuito de obter os reais dados para o sucesso do educando 
e a defi nição das fontes propulsoras do conhecimento que não consiste apenas 
no computador, mas na exploração de revistas, jornais, livros, dentre outros 
(VIEIRA, ALMEIDA e ALONSO 2003).
 A internet atualmente constitui nas mudanças em relação às TICs, porque a 
comunicação, a geração de dados quanto aos contatos e as redes administrativa 
e pedagógica com a qualidade das informações disponíveis a serviço on-line 
para a comunidade escolar.
 A tecnologia é a mudança para o sistema educacional de modo que atenda 
as suas reais necessidades com o intuito de fazer com que a modernização 
também faça parte do ambiente organizacional e atenda as necessidades do 
homem.
 Segundo Vieira, Almeida e Alonso (2003, p. 117):

Hoje, o uso das TICs na escola, ainda que dicotomizado do ensino e 
aprendizagem da sala de aula, constitui um desafi o para educadores 
e dirigentes educacionais. Estes últimos, a principio, perceberam a 
importância dessa tecnologia no controle administrativo da escola, mas 
da mesma forma que a incorporação das TICs às práticas pedagógica 
ainda é um processo precário, também é incipiente sua inserção 
na gestão escolar como instrumento para o acompanhamento das 
atividades e a tomada de decisões compartilhada.

 O educador precisa encontrar adaptado às mudanças e evidências dos 
recursos que atendam as suas reais necessidades com o objetivo do favorecimento 
dos diversos ambientes que atendam as suas necessidades com participação e 
incorporação de evidências que o faz crescer e direcionar as fontes de recursos 
propulsores para o desenvolvimento de recursos que favoreça o professor no uso 
do seu conhecimento e aprimoramento das atividades quanto a sua constituição e 
execução das atividades que atenda as suas reais participações e determinação 
quanto ao exercício das atividades que são propostas no seu cotidiano.
 Conforme destaca Vieira, Almeida e Alonso (2003, p. 125):
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Evidenciou-se a importância da participação do professor multiplicador 
como elo aglutinador entre gestores e formadores, para ajudar a 
encontrar alternativas de acesso à tecnologia que possibilitam a 
integração dos gestores de escolas sem os recursos tecnológicos 
necessários às interações virtuais...

 O uso dos recursos tecnológicos vem a contribuir para a construção 
do exercício da cidadania e o real comprometimento do homem junto ao seu 
meio para possibilitar a facilidade de inseri-la para obter os resultados cada vez 
mais favoráveis para o exercício da cidadania, de modo que, atenda as suas 
necessidades.
 A formação do profi ssional liga-se as atividades da TIC’s com o intuito de 
propagar e gerir recursos que atendam as necessidades de cada um, ou seja, que 
por meio da utilização dos mesmos torne possível registrar, articular, recuperar e 
socializar as informações que estes recursos fornecem para o desempenho das 
atividades do homem.
 A era da informação conforme destaca Vieira, Almeida e Alonso (2003), o 
ambiente virtual na unidade de ensino potencializa o conhecimento  e contribui 
para o melhor desempenho das atividades que fazem parte do contexto de 
aprendizagem e formação de um cidadão crítico, refl exivo e atuante junto ao 
meio que pertence.
 O sistema de informação na unidade de ensino interage com a 
comunidade, família e todos os que aproximam da escola, ou seja, a nova cultura 
do conhecimento auxilia na reorganização do trabalho com o intuito de perfazer 
ações e recursos que facilita o conhecimento do homem.
 Os recursos tecnológicos explorados na educação facilitam as atividades 
fi nanceiras porque pode realizar pagamentos e trocar ideias entre seus membros, 
ou seja, facilitar a compreensão  dos meios que atendam as suas necessidades, 
favorecer um ambiente que atenda a prática pedagógica em exercício de uma 
cidadania que faz parte do ambiente da sociedade.
 O uso das tecnologias são adaptados de acordo com a realidade da escola, 
com os propósitos e as ações que esta insere ao seu meio com o principio dos 
valores e da concepção de mudanças para as tendências que são englobadas 
na atividade do social.
 A tecnologia não representa a solução de todos os problemas ligados ao 
ambiente escolar, mas possibilita a dinamização de recursos e elementos que 
favoreçam o desempenho das atividades.
 Portanto, o sistema educacional com a inserção das TICs contribui para 
que haja a incorporação e o exercício das novas tendências e ações que benefi cie 
o homem no exercício de suas atividades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O uso da tecnologia no sistema educacional é uma referência do que ao 
longo da história por meio de sua manifestação e o que possibilita bem como 
evidencia e referencia as diretrizes e práticas do que de fato acompanha e torna 
signifi cativo as ações e construções do que de fato torna preciso e aponta o 
reconhecimento de um cidadão que por meio da história da humanidade interliga-
se com os valores que apreende o desenvolvimento de um cidadão que mantém 
e atende cada perspectiva e desenvolvimento ao longo da história.
 A tecnologia faz parte de uma contextualização das atividades do 
educando, as quais valorizam e apontam para a diversidade do reconhecimento 
de um cidadão que ao longo da história propicia o avanço e o reconhecimento de 
cada um quanto ao que faz parte do desempenho de cada um quanto ao meio 
que convive e internaliza a composição do ensino.
 Portanto, os recursos tecnológicos vem a somar para o que é referência 
e menciona as atividades de cada um quanto ao que permite um novo olhar da 
sistemática da aprendizagem do homem.
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A PIETÁ PERSONIFICADA:  A FORÇA DA IMAGEM DE MARIA NOS 
EVANGELHOS, EM MICHELANGELO E CÂNDIDO PORTINARI.

NUNES, Vera Regiane Brescovici 1

SILVA, Washington Maciel Da 2                                                

 
RESUMO: O texto apresenta análises imagéticas das obras “Pietá” de 
Michelangelo, e  “Menino Morto” de Cândido Portinari, com base em referenciais 
que interpretam fragmentos da história de mulheres na literatura sagrada 
do cristianismo, especialmente de Maria, mãe de Jesus. As imagens foram 
analisadas considerando o contexto histórico-cultural e a sintaxe visual de acordo 
com a técnica empregada pelos artistas. As discussões imagéticas e textuais se 
entrecruzaram e foram realizadas por meio de análise exegética e hermenêutica. 
Destaca-se que as imagens refl etindo contextos e situações distintas, expressam 
uma mesma representação, Maria com Jesus morto em seu colo, relida a partir 
de outras realidades históricas: a “Pietá” destaca-se pelo humanismo presente 
nas fi guras, profusão de linhas que realçam a dramaticidade da cena e as 
dobras presentes nas roupas, recursos utilizados pelos artistas renascentistas 
e principalmente barrocos para demonstrar os confl itos emocionais decorrentes 
dos dramas confl itantes vividos no período. O “Menino Morto”, refl ete uma cena 
de uma mãe e criança na seca nordestina, com alusão à Pietá, numa releitura 
contextualizada que se destaca pela utilização de cores monocromáticas e linhas 
sinuosas, características do artista. Ambas as obras, uma renascentista e outra 
moderna, tecem imageticamente interpretações de cenas bíblicas. Percebeu-se 
que tanto os textos escritos quantos os visuais ilustram a importância de Maria e 
a força das mulheres, especialmente em situações de dor e perda. 

Palavras-Chave: Religião. Arte. Mulher. Leitura de Imagem.

INTRODUÇÃO 

 A história das mulheres principalmente no período antigo, sempre suscitou 
curiosidades. Os estudos realizados com esse objetivo apontam que apesar 
da submissão pela cultura androcêntrica, elas não somente trabalhavam como 
também infl uenciavam seus maridos e companheiros em decisões importantes.
 No Novo Testamento Maria mãe de Jesus é descrita como uma mulher 
forte e determinada, que teve um papel importante na vida de seu fi lho. Em 
outros textos quer seja orais ou visuais  ela sempre é retratada como amorosa, 
dedicada e forte. Na arte podem ser encontradas inúmeras produções sobre 
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Bernado Solis Nicot, bolsista pela Convocatória para Estrangeiro de Excelência 2018 (SRE-A-
MEXCID) Secretaria de Relações Exteriores-Agência Mexicana de Cooperação Internacional 
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ela. Diferentes técnicas e estilos não pouparam esforços para descrevê-la. Um 
exemplo é Michelangelo com a sua “Pietá”, e Candido Portinari em “Menino Morto” 
em que ambos releem a mulher em contextos adversos com seu enfrentamento 
com a morte. 
 O presente texto discute Maria a mulher, a partir de aportes religiosos e 
visuais, tece comparações entre duas imagens, uma produzida no Renascimento, 
a outra, no século XX ambas  com ênfase na força da mulher frente a dor maior 
que é   a perda de um fi lho. 

A MULHER PERSONIFICADA - MARIA 

 Maria, mãe e confi dente, uma mulher forte e importante para o cristianismo, 
pelo fato de ser a mãe de Cristo, sempre foi retratada por diferentes olhares e 
contextos. Richter Reimer (2013, p. 13) a retrata como aquela que,

baila como mulher santa, virgem, humilde, obediente, fi gurando 
como o arquétipo da mulher ideal, casada, mãe, fi el, submissa, mas 
também ginga representando a mulher revolucionária, combatente 
transgressora, autônoma, fi gurando como modelo para encorajar, 
sustentar e redirecionar mulheres em suas lutas político-sociais no 
decorrer da história. 

 Seja por meio de textos escritos ou visuais a mulher é tema recorrente ainda 
na atualidade.  Artistas e autores de diferentes áreas, em épocas distintas não se 
cansam em relê-la, como uma mulher forte, mas sem perder a sua humildade e 
candura, em outros, como a mãe e esposa dedicada, porém independente para 
a época, e também como a mulher que além de Cristo teve outros fi lhos. Dessa 
forma, Evangelho de  Lucas 1 (47), quando descreve o diálogo entre Isabel e 
Maria dá  demonstrações da  personalidade e fi delidade de Maria para com 
“Deus”: “Minha alma glorifi ca ao Senhor, meu espírito exulta de alegria, em Deus 
meu Salvador”( LUCAS,1, p.47). 
 O apóstolo Paulo e outros evangelhos a apresentam como a mãe de 
jesus, conforme destaca Richter Reimer (2013),

Para destacar a encarnação de Deus e a possibilidade de fi liação por 
meio da fé em Jesus Cristo. Os evangelhos e Atos acentuam como 
modelo da fé, protagonizando no evento salvífi co desde a anunciação 
até a cruz, e na liderança e construção de comunidades originária. Entre 
todos, quem mais enfatiza a condição de virgem é Lucas (RICHTER 
REIMER, 2013, p. 20),

 No Protoevangelho de Tiago, é comentada a sua infância e de  sua 
família. Nos fragmentos Coptas ela aparece no relato da ressurreição.  Também 
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o (Al) Corão “no surah 3 a família de Imran, e o surah 19” é dedicado a Maria3.
Para Lucas4  Maria é um sujeito que “fala, refl ete e decide”. Também segundo o 
evangelho, ela apresenta autonomia em relação a José, pelo fato de ir sozinha 
visitar sua prima Isabel. 
 O evangelho Marcos não “destaca Maria em narrativas de anunciação e 
nascimento de Jesus, o Filho de Deus, mas não deixa de reconhecer que ela é 
sua mãe. Ela é mencionada como mulher, que deu à luz outros fi lhos e fi lhas e 
também Jesus” (RICHTER REIMER,2013, p. 38).
 Além dos registros escritos, a arte a representou visualmente em diferentes 
técnicas e estilos. São inúmeros relatos visuais a apresentar características de 
acordo com as mudanças estilísticas de cada época. No período bizantino, Maria 
apresenta-se esbelta, no Renascimento, humanizada e perfeita. No Barroco, a 
incidência de luzes, sombras e dobras a tornam transcendental e magnífi ca. No 
modernismo e contemporâneo, o ecletismo impera e ela é retratada a partir da 
visão de cada estilo ou artista, porém, a sua transcendência permanece mesmo 
em retratos nem sempre muito realistas.
 No período bizantino o registro ocorreu a partir da bidimensionalidade5, 
com ênfase no alongamento e desproporcionalidade das formas. Com o 
Renascimento cultural ocorrido aproximadamente no século XIV, iniciam-se os 
estudos sobre a proporção, a perspectiva6  e o claro escuro nas composições. 
Não somente as pinturas, gravuras e desenhos foram produzidos com base nos 
estudos tridimensionais7, também a escultura passou a ser construída com base 
nas leis da proporcionalidade, simetria, equilíbrio e volume que regeram as artes 
do período. 
 Nesta perspectiva, os artistas renascentistas foram incansáveis nas 
produções sobre a anatomia humana. Seja sobre personagens históricos 
ou religiosos. Nas primeiras fases do Renascimento as produções artísticas 
ganharam conotação religiosa sobretudo pela exacerbação do cristianismo com 
temáticas recorrentes sobre a   Sagrada Família, Crucifi cação de Jesus e a 
Maria, mãe e mulher. Vários artistas se destacaram nas produções dentre eles, 
Michelangelo que utilizou como material o mármore para esculpir a obra “Pietá”, 
em que Maria é retratada com o fi lho morto nos braços (fi gura 1). 
 No século XX, um artista brasileiro chamado Cândido Portinari, utilizou 
pincéis e tintas na releitura da obra “Pietá” de Michelangelo, que foi relida em 

3 Richter Reimer ,(2013, p. 20-27).
4 Richter Reimer ,(2013, p. 34).
5 Bidimensional – apresenta  altura e largura em um plano.
6 A perspectiva é o método que permite a representação de objetos tridimensionais em 
superfícies bidimensionais, através de determinadas regras geométricas de projeção. (AUMONT, 
1993, p. 63). Quem a primeiro representou foi o arquiteto Felippo Brunelleschi.
7 Apresenta as três dimensões (altura, largura e profundidade) em um plano.
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contexto moderno de desigualdade social. A miséria e a fome se personalizaram 
na obra , que expressa a dura realidade brasileira de meados do século XX, 
conforme se observa  fi gura (2). Ele destacou o sofrimento de mais uma “Maria” 
na perda de um fi lho para a adversidade social.
 Duas obras com realidades, estilos, contextos e técnicas distintas que 
enfatizam a mulher, o sofrimento e a morte. Porém, que se tornaram importantes 
ícones  da História pelo fato se reportar a mãe comum que trabalha para cuidar 
de sua família e Maria a mãe de Cristo, que também foi  mulher e mãe  apesar 
de toda uma cultura androcêntrica, conceito que reivindica universalidade 
masculina, (SCHOTTROFF,2008), ela ocupa a centralidade tanto das obras  
como da família. 
 Nesse sentido, é possível perceber que a mulher emana força e vitalidade 
apesar da aparente fragilidade. Mesmo sendo considerada inferior ao sexo 
masculino por muitos séculos, exerceu papéis importantes na história. Schottroff  
(2008) discute que mesmo estando á sombra do homem contribuía com atividades 
manuais para o sustento da família. Estudos realizados por diferentes autores 
em constaram que a mulher mesmo segregada  sempre participou e contribuiu 
da vida na comunidade. O Novo Testamento “demonstra, em contextos bastante 
diversos, que no cristianismo primitivo existia uma vida social e comunitária de 
mulheres (...) as mulheres trabalhavam juntas em espaços comuns, tanto dentro 
como fora de uma casa” Schottroff  (2008, p. 165). 
 No seguimento e discipulado de Jesus, segundo Schottroff  (2008), 
as mulheres que o acompanhavam realizavam diferentes tarefas que eram 
interpretadas como “servir”. No cristianismo primitivo servir, signifi ca “o serviço 
de anúncio e também de provisão por parte de homens e mulheres, que tinham 
um aspecto explicitamente anti- hierárquico” (SCHOTTROFF, 2008, p. 167). 
Dessa forma, nesse e outros contextos da época as mulheres serviam a partir 
de trabalhos de provisão e abastecimento. 
 No Império romano segundo Richter Reimer (2006), a vida pública na 
sociedade patriarcal pertencia quase que exclusivamente ao homem. No âmbito 
das famílias campesinas e da classe baixa urbana, no trabalho e no sustento das 
famílias as mulheres estavam lado a lado com os maridos. Apesar de não serem 
livres para opinar igualitariamente com os homens. 
 Existem dois textos escritos por Cícero que descrevem que as mulheres 
eram controladas na sua sexualidade, com isso, não podiam participar do poder 
social e político. Na hierarquia de valores ideologicamente construídos a mulher 
ocupava o sexto lugar, apenas antes de “cães, cavalos e burros” (RICHTER 
REIMER 2006, p. 78). 
 Nas sociedades mediterrâneas as mulheres não estavam totalmente na 
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vida pública, como também a casa em que viviam possuía relevância política. A 
diferença entre gêneros na casa e na dimensão pública se organizava conforme 
o específi co de cada.  Independentemente de sua pertença ao estrato social à 
mulher em comparação ao homem tinha acesso restringido aos mais diversos 
recursos econômicos e sociais da vida pública. Assim, segundo Filo, a mulher 
não deve se preocupar com qualquer coisa que vá além das obrigações da 
economia doméstica (apud STEGEMANN; STEGEMANN, 2004). 
 Na política, a mulher estava de modo geral excluída da condução de 
cargos públicos. Também não participava de qualquer decisão de uma pólis 
ao lado das magistraturas. Stegemann (2004) destaca que Lívio em seu texto 
menciona que podiam ser encontradas mulheres romanas na esfera pública, de 
uma maneira ou outra interferiam nos assuntos públicos. Mas, não se percebe 
nele uma participação direta de mulheres em reuniões políticas ou  em qualquer 
outra manifestação. Mesmo as mulheres que ocupavam um lugar privilegiado na 
magistratura das suas cidades não podiam votar em assembleias. Até mesmo 
rainhas helenísticas como Cleópatra, governava somente com a presença titular 
de homens.
 Com o tempo a mulher buscou incansavelmente um lugar para construir 
sua história, conforme o desenrolar dos tempos novas formas de conduta fi zeram 
com que os registros ocorressem não somente do ponto de vista “androcêntrico”, 
e nesse contexto a arte contribuiu com suas linguagens para que novas leituras 
pudessem ser realizadas, a partir de narrativas imagéticas que tornaram possível 
comprovar a participação feminina em contextos diversos no decorrer da história.

A IMAGEM COMO NARRATIVA      

         A arte é uma criadora de linguagens.  Martins (1998), afi rma que “por meio 
dessas linguagens artísticas o artista descreve o mundo e o seu estar no mundo. 
Utiliza códigos, ou seja, um sistema estruturado de signos. Assim, o artista, no 
seu fazer artístico, opera com elementos da gramática da linguagem da arte com 
liberdade de criação, utilizando-os de forma incomum” (MARTINS, 1998, p.46). 
Na arte não há regras fi xas para a produção de obras, cada artista utiliza estilo 
e linguagem próprias, as obras produzidas são resultadas de experiências e 
vivências que exalam a história de determinada época e cultura.    
 As imagens podem ser divididas em dois domínios, imagens como 
representações visuais e mentais. As representações visuais são os desenhos, 
pinturas, fotografi as e outras que podem ser considerados objetos materiais e, 
portanto, denominadas signos. As mentais são as fantasias, visões e  outras 
formas de representações mentais, ambas não podem viver separadas, nem o 
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signo e nem a representação. 
 O conceito de representação, apesar de ser amplamente discutido na 
atualidade por vários segmentos teóricos estéticos, desde a Grécia já era motivo 
de preocupação e discussão (WANNER, 2010). Dessa forma, a representação 
para  Ginzburg (2001), pode ser ambígua, por um lado, ao mesmo tempo em que 
mostra a realidade, evoca ausência, por outro, pode ser presente, mas remete a 
realidade ausente que está representando. Ele argumenta que qualquer artista 
opera em um meio e, por isso, muitas vezes se limita em suas criações devido ao 
material encontrado, e como pode ser utilizado artisticamente. Claro que não irá 
produzir o objeto, muito menos uma réplica, porque é impossível criar qualquer 
obra que se pareça exatamente ao objeto retratado. O artista exclui a igualdade 
entre a obra e o objeto.
 Para Peirce (apud MARTINS, 1998, p. 39) são signos, e representam o 
pensamento do homem. “Um signo é uma coisa que representa outra coisa: seu 
objeto (ideia ou coisa) para alguém sob algum aspecto ou qualidade” Portanto, 
nossa penetração na realidade, é sempre mediada por linguagens, por sistemas 
simbólicos.  A construção do mundo se realiza pela “representação de objetos, 
ideias e conceitos, por meio dos diferentes sistemas simbólicos” (SANTAELLA E 
NÖTH,1997, p. 19-20). 
 Os elementos presentes nas representações visuais possuem a 
capacidade de externar por meio de sua gramática visual pensamentos, ideias, 
ações e acontecimentos. As imagens são registros que se perpetuam com o 
decorrer dos Tempos. “A potência simbólica de uma imagem veicula saberes e 
códigos compartilhados, articulando relações sociais com o cotidiano onde foi 
criada e destinada. (SILVA, 2009, p.431).
 Dessa forma, a imagem é um elemento importante no registro da história 
ela muda conforme o estilo, técnica ou contexto, de acordo com o objetivo a que 
se propõe. Para ler uma imagem há necessidade de se estudar o repertório dos 
temas e símbolos característicos da arte em cada época. 
 A identifi cação e análise do gênero é o ponto de partida para dar início ao 
estudo imagético, em seguida, deve-se identifi car a temporalidade (local e a data); 
e fi nalmente o tema. Sobre o gênero, inserem-se as pinturas, esculturas afrescos, 
telas ou monumentos funerários. A identifi cação temporal se refere ao período 
e época em que foram realizados determinados trabalhos como por exemplo, 
pinturas em igrejas paroquiais, capelas, das coleções francesas do século XIX, 
e outros. O estudo de um tema permite seguir as transformações do tratamento, 
isto é, de sua representação e de seus signifi cados. As investigações históricas 
que se apoiam no estudo das imagens visuais decompõem as representações 
das mesmas em elementos, nos quais se verifi ca em cada imagem da série, a 
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presença ou ausência, o tamanho e a posição, as modalidades de associação 
e repartição, com isto, é possível evidenciar as regularidades e as exceções, de 
um gênero ou tema iconográfi co. 
 O conhecimento histórico em alguns casos, só se tornou possível em 
decorrência dos registros visuais, como se observa nas imagens seguintes: 
“Pietá”8  esculpida em mármore (fi gura 1), foi produzida por Miguel Ângelo di 
Lodovico Buonarroti Simoni, conhecido por Michelangelo9, ela retrata “Cristo” 
morto no colo de sua mãe, após ser retirado da cruz. A outra, “Menino Morto” 
(fi gura 2), se refere a uma criança morta que é carregada nos braços de sua mãe. 
A morte causada pela desnutrição comum em regiões nordestinas brasileiras. A 
tela foi pintada por Cândido Portinari10. São contextos distintos, porém, abordam 
a mesma temática. Locais e épocas que se tornaram conhecidos mundialmente 
graças a utilização artística de relatos visuais. 

8 Em Português signifi ca piedade.
9 Nasceu na cidade de Capresse, Itália, no dia 6 de março de 1475. Começou sua carreira 
como aprendiz de Domenico Girlandaio que foi encaminhado a Escola de Lorenzo de Medici , 
permanecendo por dois anos.  Em Florença, recebeu infl uências artísticas de vários pintores, es-
cultores e intelectuais da época, já que a cidade era um grande centro de produção cultural. Foi 
morar em 1492 na cidade italiana de Bolonha, logo após a morte de Lorenzo. Ficou nesta cidade 
por 4 anos, já que em 1496 recebeu um convite do cardeal San Giorgio para morar em Roma. 
Nesta época, criou duas importantes obras, com grande infl uência da cultura greco-romana: Pie-
tá e Baco. Ao retornar para a cidade de Florença, em 1501, cria duas outras obras importantes: 
Davi (veja imagem acima) e a pintura a Sagrada Família. Entre os anos de 1508 e 1512 pintou 
o teto da Capela Sistina no Vaticano, sendo por isso comissionado por Leão X  Neste período 
também trabalhou na reconstrução do interior da Igreja de São Lourenço em Florença (PROEN-
ÇA,2007, p. 103).
10 Candido Portinari nasceu em uma fazenda de café na cidadezinha de Brodowski, interior 
de São Paulo, no dia 30 de dezembro de 1903. Entre 1906 e 1918, seus pais deixaram a fazenda 
e se estabeleceram em Brodowski como comerciantes. Portinari frequentou a escola, mas não 
foi além do terceiro ano primário. A fase de criança com brincadeiras ao arte livre, marcou a sua 
vida e obra. (PROJETO PORTINARI, 2004). Aos 15 anos foi estudar no Liceu de Artes e Ofícios 
e ingressa na Escola de Belas Artes onde estuda desenho e pintura. Nos anos de 1920, ganha 
prêmios em suas exposições e viaja pela Europa. Teve o seu quadro “O Café” premiado na mos-
tra internacional, promovida pelo Instituto Carnegie de Nova York em 1935. A partir de então, sua 
obra passou a ser conhecida internacionalmente. Pintou os painéis Guerra e Paz da sede da ONU 
em Nova York e o mural da Biblioteca do Congresso de Washington. Suas pinturas que mais se 
destacaram: “São Francisco de Assis”, “A Primeira Missa no Brasil”, “Tiradentes” e a “Chegada 
de D. Jogo VI ao Brasil”. Entre os retratos que pintou, os mais famosos são: o da mãe do pintor, o 
de Mário de Andrade, o de Olegário Mariano. Ilustrou também Graham Greene e André Maurois, 
para as edições de luxo da Livraria Gallinard. As obras desse artista encontram-se sob a guar-
da de instituições museológicas, prédios públicos, proprietários particulares (o Projeto Portinari 
catalogou mais de 5.400 obras atribuídas ao pintor). Morreu em 06 de fevereiro de 1962. Fontes: 
http://www.e-biografi as.net. Acesso em 16 de abril de 2016.  http://www.anpap.org.br/anais/2010/
pdf/cpcr/alessandra_rosado_1.pdf. Acesso em 16 de abril de 2016.
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Figura 1 - Pietá – Michelangelo – 1499 –  
escultura em mármore. Dimensões: 174x195. 
Localização: Basílica de São Pedro Vaticano. 
Fonte: http://www.guiageo-europa.com/vatica-
no/pieta. 

Figura 2 - Menino Morto – Cândido Portinari. 
Técnica: Óleo sobre tela - Dimensão: 69,5 x 
87,5 cm - Coleção particular, Rio de Janeiro. 
Fonte: http://www4.antares.com.br

AS OBRAS E SEUS CRIADORES NA PERSPECTIVA ARTE. 

   Pietá é considerada uma obra prima pela expressividade, perfeição e 
técnica apurada. Quando concluída e apresentada ao público, suscitou dúvidas 
sobre a sua autoria pelo fato do artista ser muito jovem. Para que não restasse 
dúvidas sobre sua autoria, ele a assinou. No período, não era comum o registro 
autoral em criações artísticas. Foi a partir do Renascimento que as produções 
iniciaram esses registros possibilitando conhecer o verdadeiro autor da obra e o 
ano da sua realização.
 Michelangelo não foi somente escultor. Transitava em diferentes gêneros 
como   pintura, a escultura e até na poesia. Todos os trabalhos realizados 
demonstram conhecimento das leis da perspectiva utilizadas no período onde 
se realizaram descobertas investigativas  na ciência e  em outros setores que 
impulsionaram o desenvolvimento. Nas artes, a geometria contribuiu para a 
criação da perspectiva. Estudos sobre a proporção, claro-escuro, e a simetria 
que resultaram na tridimensionalidade. 
 As produções renascentistas se tornaram referência devido aos estudos e 
leis que fundamentaram as produções. Assim, momentos importantes da história 
foram retratados por meio de técnicas e artistas diversos. Como se pode observar 
em Pietá. Argan (2003) afi rma que a composição encontra-se,

fechada em uma  pirâmide,  quase  a  indicar  que  tudo  retorna  a  
um conceito divino, que transcende a dor, a piedade humana (...) O 
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ritmo nasce da desarticulação do corpo de Cristo em uma sucessão 
de ângulos da queda oblíqua do braço, da inclinação da cabeça 
de Nossa Senhora, isto é, do rompimento do equilíbrio natural da 
composição.2003, p. 28)

 
 A escultura mede 174 cm e chama a atenção pela perfeição anatômica, 
linhas suaves e as dobras na roupa, características do período. Apresenta 
simetria, mas, apesar de observar as leis proporcionais, nessa obra, ele quebra 
as regras para dar maior expressividade. Conforme pode observa na  fi gura (2). 
A repetição de linhas sinuosas na saia torna a veste volumosa, contribuindo 
assim para destacar a fi gura de Jesus, que se encontra depositada sobre 
as pernas Maria. A claridade do mármore torna a imagem luminosa. O lado 
esquerdo, parte inferior apresenta maior concentração e linhas, mas não torna 
a obra desiquilibrada, na verdade, harmoniza a cena que se completa com a 
circularidade do suporte. Abaixo do joelho esquerdo a roupa forma um triângulo 
que se estende e incorpora à veste. A imagem apresenta movimento, harmonia, 
expressividade e ritmo.
 A obra foi interpretada ao longo do tempo por diferentes olhares e contexto. 
Apresenta Maria que contempla nos braços o fi lho sem vida. A expressão no 
rosto é serena, mas infi nitamente triste. Aconchega e demonstra proteger o 
corpo inerte. Sua face demonstra serenidade. Michelangelo utilizou as linhas, 
sobretudo as sinuosas para valorizar o sofrimento e a força da mulher. Apesar 
de retratar morte, a cena é bela devido à perfeição anatômica das fi guras. 
 Os artistas são considerados seres simbólicos, devido a capacidade de 
se expressar, inventar e reinventar os fatos, eles “realizam o ato de simbolizar 
utilizando sistemas de representação para elaborar seus pensamentos com o 
intuito de compreender o que se passa no mundo” (MARTINS, 1998, p. 36). 
 A arte se reinventa a partir de acontecimentos, estilos e técnicas. Por 
meio das representações, registram ações e subjetividades. Nesse contexto 
representativo, Cândido Portinari na técnica da pintura a óleo, releu a obra de 
Michelangelo com linhas expressionistas (fi gura 2). 
 O Expressionismo11  surgiu na Europa, no início do século XX. Contrário 
do Impressionismo, que apenas se preocupou em estudar a impressão da luz 
nos objetos, o Expressionismo, se caracterizou principalmente pela utilização 
das linhas sinuosas, cores fortes e da deformação proposital das fi guras para 
retratar os problemas sociais e políticos vivenciados pelo homem no período 
entre guerras. 
11 O Expressionismo foi um movimento de vanguarda entre os anos 1910 e 1927. Surgiu 
como uma reação à Escola de Paris e ao “Impressionismo”. Seu objetivo principal era uma 
renovação na pintura, absorvendo diversas tendências das artes plásticas. O Expressionismo 
caracterizava-se em exibir nas pinturas cores fortes, e expressava fórmulas faciais carregadas 
de angústia e desespero (SILVA,2010, p. 115).



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 6, nº 6, jan. 2018.ISSN: 2317-7284

78

 Portinari utilizou-se da técnica expressionista para registrar os períodos 
de mudanças, principalmente políticas e artísticas no Brasil. Os movimentos de 
vanguarda, como o Cubismo, Surrealismo e o Expressionismo, o ajudaram nas 
suas convicções ao descrever por meio de pincéis a realidade social brasileira. 
Ganhou o prêmio “Viagem à Europa”, que contemplava o vencedor com uma 
bolsa de estudos fora do país.  Portinari se dedicou a temática social  por retratar 
a desigualdade vivida pelo Brasil nos anos de 1930 e 1940. 
 Nesse retrato da desigualdade, Silva (2010) destaca sobre Portinari:

O pintor brasileiro não quis mostrar gente rica ou bonita, quis, isso 
sim, mostrar com grande precisão o sofrimento e a dor causados 
pelas longas jornadas de trabalho, o peso carregado que provoca 
deformação nos membros dos plantadores e dos retirantes. A vida 
dos trabalhadores rurais e urbanos sempre foi sua fonte de inspiração 
(SILVA, 2010, p. 115). 

 Assim, Portinari na sua perspectiva modernista, com tintas e pincéis, narrou 
a história dos imigrantes nordestinos. Quando produziu a “Série os Retirantes”, 
descreveu o povo do nordeste que migrava para as regiões do Sudeste, Sul e 
outras, em busca de melhores condições de subsistência. Na “Série”, ele resume 
as suas observações com traços deformados e sinuosos, característicos do 
Expressionismo.
  A imagem (fi gura 2) apresenta uma família constituída por seis pessoas. 
Ao centro encontra-se uma mulher com uma criança esquelética morta. Ao fundo, 
a direita, uma jovem que usa um lenço na cabeça, na cor rosa. Veste-se em tons 
rosa e terracota, ela segura uma criança vestida com roupa em tons cinza. Ao 
centro encontram mais duas pessoas, um homem e uma menina. Vestem roupas 
em tons cinza e bege. A luz se projeta atrás, ao fundo, e sobre a principal cena. 
Os tons utilizados por Portinari são recorrentes em suas obras, com ênfase no 
marrom. Também há muitas pedras espalhadas no chão de terra. O céu é em 
tons monocromáticos de azul, porém, a cor preta se evidencia. As lágrimas nos 
olhos parecem pedras de cristais que jorram em cachoeira. Há um pote para 
água próximo ao pé da mulher ao centro. As mãos e os pés são retratados com 
mais evidência, principalmente da mulher – mãe. 
 A interpretação sobre a imagem (fi gura 2), demonstra a garra e 
perseverança da família humilde, que chora a morte do membro. O local é inóspito 
e desértico, há muitas pedras no chão, distribuídas em volta deles. As pedras e 
as cores são comuns em obras de Portinari, principalmente na “série Retirantes”, 
caracterizando os problemas sociais brasileiros da época. Silva (2010) resume a 
obra “Menino Morto” da seguinte forma,



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 6, nº 6, jan. 2018.ISSN: 2317-7284

79

uma mãe nordestina, que mal consegue se manter em pé, carrega nos 
braços descarnados seu menino morto. Em uma de suas declarações, 
Portinari diz: “todas as coisas / Frágeis e pobres / Se parecem comigo”. 
Na realidade, Portinari parecia então uma de suas próprias criações 
trágicas, ou seja, um de seus retirantes. Podemos ver na série 
Retirantes um “projeto utópico”, na medida em que o artista parece 
apontar para uma realidade em que o trabalhador seja livre. Em que a 
morte seja não uma fatalidade, mas o cumprimento fi nal da trajetória 
do ser humano na terra (SILVA, 2010, p.120).

 As cores neutras ilustram a tristeza e morte. Eram retirantes que deixaram 
sua terra e partiram na tentativa de sobreviver com mais dignidade em outro 
lugar. Pessoas magras, e cansadas, mas que chegavam com perspectivas de 
melhores condições de vida. Conforme pode ser observado em “O Menino morto” 
(fi gura 2). Nessa obra, o destaque está ao centro, na mulher que segura seu fi lho, 
retratada em  evidência  que demonstra apesar da dor, força e determinação, 
características da mulher nordestina brasileira.
 Dessa forma, na história podem ser encontrados registros da inferioridade 
da mulher perante o homem, mas, há aqueles que demonstram a importância 
e força da mulher. Independente da supremacia “androcêntrica” de muitos 
períodos e até na atualidade. Porém, com muita luta, força e persistência hoje 
ela é valorizada enquanto profi ssional, mãe, sobretudo como pessoa. 
 Portanto, Portinari e Michelangelo retrataram a mulher, em contextos 
diferentes, mas,  se aproximam pela temática. Utilizaram suas habilidades 
artísticas para retratar diferentes momentos de sofrimentos maternos, seja 
na antiguidade ou na modernidade, o sofrimento é único para aquele que foi 
violentado de alguma forma, ou pela perda de um ente, ou por ter sofrido uma 
agressão física decorrente de imposições androcêntricas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A cultura androcêntrica consolidou o homem como um ser superior 
em relação a mulher. Ela sempre foi vista como inferior e marginalizada. 
Pesquisadores nos últimos 30 anos, têm realizado estudos aprofundados em 
diferentes literaturas sagradas e outras, afi m de resgatar a história das mulheres.
 A discussão se pautou na mulher, portanto, o texto ousou discutí-las com 
base em obras da arte. Assim, foram escolhidas duas obras que destacam a 
força da mulher mãe, em momentos de dor. Apesar de contextos e técnicas 
diferentes, foi possível perceber que independente de terem sido marginalizadas, 
violentadas por poderes androcêntricos a mulher não perdeu sua beleza, força 
e perseverança. Mesmo na dor demostra altivez e determinação, e coube 
a  arte com sua expressividade estética registrar momentos importantes que 
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aconteceram na história.   
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A PERCEPÇÃO DA LOGÍSTICA PARA O TRANSPORTE 
DE GRÃOS EM GOIÁS
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RESUMO: O artigo foi proposto com o intuito de relatar as principais difi culdades 
enfrentadas pela logística de transporte, e avaliar a atual situação das malhas 
rodoviárias goianas e, a partir disso, propor sugestões para o aperfeiçoamento 
do processo logístico. Como resultado, diagnosticou-se a precariedade presente 
na rede viária goiana ocasionada pelo excesso de buracos, falta de sinalização, 
alguns trechos sem pavimentação, a falta de segurança, altos custos com 
pedágios e taxas tributárias e altos custos com combustíveis. Nesse caso, 
sugere-se o aumento da rede ferroviária que é o modal mais indicado para o 
transporte de grãos, sendo capaz de carregar grandes toneladas por um custo 
bem menor se comparado a outros modais.

Palavras-chave: Logística, grãos, transporte, infraestrutura.

PERCEPTION OF LOGISTICS FOR THE TRANSPORT OF GRAINS IN GOIÁS

ABSTRACT: The article was proposed with the intention of reporting the main 
diffi  culties faced by the transport logistics and valuing the current situation of 
the road meshes from Goiás and, from that, proposing suggestions for the 
improvement of the process logistic. Since the present precariousness diagnosed 
result in the road net from Goiás caused by the excess of holes, lack of signaling, 
some passages without paving, the lack of security, high costs with tolls and tax 
taxes and high costs with fuels. In this case, there is suggested the increase of 
the railroad net that is the modal thing most indicated for the transport of grains, 
being able to load great tons for a much less cost if compared to modal others.

Key-words: Logistics, grains, transport, infrastructure

1 INTRODUÇÃO

 Com a expansão das áreas agrícolas, houve uma grande evolução nos 
setores produtivos, porém o setor de transportes não acompanhou tal evolução. 
A capacidade de produção de grãos depende de um sistema logístico efi ciente. 
Sendo assim, os produtores necessitam de alternativas para o remanejamento 
do aumento da produção e distribuição física dos grãos, tornando-se essencial a 
criação de um sistema logístico integrado à produção e ao consumo através da 
criação de uma rota que minimize o tempo e o custo logístico (RODRIGUES et 
al., 2014).
 A Região Centro-Oeste é responsável por quase a metade dos grãos 
produzidos no Brasil (CNI, 2013). Para Gonçales e Júnior (2005), em relação 
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ao transporte, a atividade agrícola tem enfrentado grandes desafi os em seu 
desenvolvimento na questão da infraestrutura das malhas rodoviárias, custos de 
deslocamento da commodity e alta carga tributária, em nível nacional.
 Diante desse cenário, a intenção inicial da pesquisa era investigar 
a percepção da logística para o transporte de grãos em Goiás, contudo, a 
transportadora estudada abrange outros estados brasileiros, sendo assim, o 
presente trabalho pretende discutir como o transporte de grãos representa o 
elemento mais importante do custo logístico e tem como papel fundamental 
a prestação de serviços ao cliente, bem como, analisar a situação atual da 
infraestrutura dessa logística, qual sua importância nesse ramo, descrever as 
principais rotas utilizadas para o escoamento dos grãos, identifi car os principais 
problemas e desafi os do sistema de transporte de grãos e propor soluções para 
a melhoria dessa logística. 

2 REVISÃO DE LITERATURA

 Neste artigo, a análise dos transportes no escoamento de grãos é dividida 
em quatro principais modais, são eles: (hidroviário, ferroviário, rodoviário e 
aeroviário) com ênfase aos pertinentes ao transporte de grãos de Goiás.
 A logística se baseia no cliente e quando se trata de transporte o 
consumidor deseja agilidade e efi ciência na entrega (FELLOUS, 2009). Para que 
isso aconteça, é necessário disponibilizar o serviço ou bem com maior rapidez, 
isso determinara a qualidade do transporte. 
 Assim, de acordo com (VIEIRA; RIBEIRO, 2015) um dos caminhos para 
obter a redução de custos com o auxílio da logística é a utilização de plataformas 
multimodais, que consequentemente, gera um transporte efi ciente.
 
2.1 Os modais de transporte

 No Brasil, existem diversos modais para o transporte de grãos, sendo 
eles: ferroviário, rodoviário, hidroviário e aeroviário. 
 Modal Ferroviário - é utilizado principalmente no deslocamento de 
grandes toneladas de produtos homogêneos, a distâncias relativamente 
longas. As principais vantagens são: o baixo consumo de energia por unidade 
transportada e menores índices de furtos e acidentes em relação ao modal 
rodoviário. As desvantagens estão, no percurso mais lento, o elevado custo de 
investimento, manutenção e funcionamento de todo o sistema. O modal ferroviário 
mesmo diante do potencial encontrado na Região Centro-Oeste é insignifi cante 
via estrada de ferro, uma vez que se encontra condicionado à implantação de 
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terminais graneleiros, silos e sistemas de conexão intermodal. Investimentos 
em infraestrutura e o aumento da malha ferroviária, por exemplo, permitiriam 
o aprimoramento dos processos logísticos durante o escoamento de grãos no 
estado (GONÇALES; JUNIOR, 2005). 
 Modal Rodoviário – este modal é o mais expressivo no Brasil, atingindo 
praticamente todo o território nacional. Destina-se na movimentação a curtas 
e médias distâncias. É indicado para transporte de cargas de maior valor 
agregado, tendo como vantagens à baixa necessidade de manuseio de carga, 
o carregamento pode ser realizado diretamente de um ponto a outro e menor 
exigência no tipo de embalagem. As desvantagens estão relacionadas à baixa 
capacidade de carregamento e ao alto índice de roubo de cargas (RIBEIRO e 
FERREIRA, 2002).
 Modal Hidroviário - são utilizados para o transporte de produtos 
químicos, areia, carvão, cereais, granéis líquidos e outros. Tem como grande 
vantagem sua alta capacidade de carga, que pode atingir centenas de milhares 
de toneladas e o baixo custo em relação a outros modais, calcula-se que pode 
ser três vezes menor que o ferroviário e oito vezes inferior ao rodoviário. A maior 
desvantagem é que ele ocorre de terminal a terminal, exigindo a participação de 
outros modais, principalmente, o rodoviário, o que pode tornar o deslocamento 
de produtos inviável a curtas distâncias (RODRIGUES et al., 2014).
 Modal Aeroviário - é considerado o mais rápido entre as modalidades 
de transporte e o mais adequado para o transporte de pequenos volumes e 
mercadorias de alto valor agregado. As desvantagens deste tipo de modal 
estão ligadas à menor capacidade de carga, valor do frete elevado, alto custo 
de combustível, mão-de-obra, manutenção e alto custo da infraestrutura. As 
vantagens desse modal são a alta velocidade, segurança e redução de custo de 
estoque (RIBEIRO e FERREIRA, 2002).
 O modal rodoviário é o mais utilizado para o transporte de grãos em 
Goiás, atingindo praticamente todo o estado e boa parte do território nacional. 
De acordo com (MINISTÉRIO DO TRANSPORTE, 2014) constata-se a grande 
dependência deste modal, cerca de 60% dos transportes de cargas no país 
é realizado por ele. No caso do estado do Goiás, este número é ainda maior, 
devido à baixa disponibilidade dos demais modais de transporte.

2.2 Infraestrutura das malhas rodoviárias goianas

 O território goiano possui uma ampla extensão de estradas, entre federais 
e estaduais, mas com grandes problemas de infraestrutura, onde se encontra 
em varias condições, a manutenção das estradas esta péssima como excesso 
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de buracos e falta de pavimentação em alguns pontos (que fi ca ainda pior em 
períodos de chuvas) com trechos intransitáveis e, praticamente, sem sinalização 
o que ocasiona muitos acidentes, conforme demonstrados nas Figuras 1 e 2. 
A segurança é péssima, onde ocorre um grande número de roubos de cargas, 
pneus e roubo de caminhões, “mesmo com uma malha rodoviária de baixa 
qualidade, as rodovias respondem por 60% de tudo que é transportado no Brasil” 
(PBLog, 2013 p. 42).

Figura 1. Rodovia GO-164 (Trecho Acreúna - Paraúna), situação: péssimo estado, trecho com 
alto índice de buracos e falta de sinalização.
Fonte: FAEG- Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, 2017.

Figura 2. Rodovia GO-341 (Trecho Mineiros - Caiapônia), situação: sem pavimentação, trechos 
intransitáveis, em épocas de chuvas causam muito atoleiros.
Fonte: FAEG- Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, 2017.

 Em relação à rede viária de grande dependência do modal rodoviário 
no estado e em âmbito nacional, esse é o principal problema encontrado no 
transporte de grãos, onde o rodoviário não é o mais indicado para o transporte 
de commodities (PONTES et al. 2009).

Na origem dos problemas estruturais, estão as questões de priorização 
de investimentos governamentais, regulação, fi scalização e custo 
de capital, que levaram o país à dependência exagerada do modal 
rodoviário e, como consequência, a baixos índices de produtividade, 
ao elevado nível de insegurança nas estradas, à baixa efi ciência 
energética e a altos níveis de poluição ambiental (LUZ et al., 2015, 
p.3).
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 Para Rodrigues et al. (2014), um dos grandes gargalos do setor de 
transportes é a condição das rodovias do país. A capitalização de investimentos 
monetários para a realização de obras de infraestrutura viária seria possível com 
o auxílio das parcerias pública-privadas.
 Ao contrário do que deveria ocorrer, a situação das estradas federais, em 
termos de conservação, apresentou piora do ano de 2011 para 2012, conforme 
constatou a 16ª Edição da Pesquisa Confederação Nacional de Transportes 
(CNT) de rodovias. O estudo ressalta que, em 2011, 57,4% da malha pesquisada 
foi classifi cada como Regular, Ruim ou Péssima. Motivos: problemas de 
sinalização, pavimentação ou geometria da via, fatores que resultam em maiores 
custos com combustível e manutenção dos veículos. Já em 2012, esse número 
saltou para 62,7%. A distribuição da classifi cação dos 95.707 km avaliados teve 
a seguinte confi guração: Ótimo 9,9 km; Bom 27,4 km; Regular 33,4 km; Ruim 
20,3 km; Péssimo 9 km (PBLog, 2013).
 A Ferrovia Norte-Sul está em obras, e terá 2.066 quilômetros de extensão, 
atravessará o cerrado brasileiro, interligando as regiões Norte e Nordeste ao 
Sul e Sudeste como demonstrado na Figura 3 através das estradas de ferro 
Carajás, Centro-Atlântica, Ferroban e Sul-Atlântica. Esta ferrovia terá papel 
importantíssimo no avanço econômico de toda a Região Centro-Oeste e do 
Norte do país, terá capacidade de atrair investimentos agrícolas e pecuários, 
agroindustriais e de mineração para as regiões por onde vai passar. Pensando 
no progresso que a ferrovia irá induzir, soma-se a isso, a redução signifi cativa 
do custo de transporte, o que vai conferir melhor grau de competitividade aos 
produtos regionais, os quais chegarão aos portos do Norte, do Sul e do Sudoeste 
com menor custo (GONÇALES; JÚNIOR, 2005).

Figura 3. Continuação da ferrovia norte sul.
Fonte: PBLog, 2013.
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2.3 Custos com transporte

 A precariedade da infraestrutura do transporte brasileiro é um dos principais 
desafi os logísticos, sendo responsável pelo alto custo que afeta diretamente a 
competitividade, o desenvolvimento e a rentabilidade do setor de produção.
 De acordo com (RODRIGUES et. al., 2014), os problemas relacionados a 
custos logísticos de transporte, baixo desenvolvimento de tecnologia, problemas 
com elevada carga tributária, alto custo com combustível, pedágios, as más 
condições das malhas rodoviárias e exigências constantes de legislações 
ambientais fazem com que o sistema de transporte seja difícil de gerenciar.

Esta relação entre redução de custo e melhora no estado de 
conservação da rodovia tem sido usada com certa frequência para se 
analisar a viabilidade econômica de investimentos em rodovias e para 
se determinar o pedágio máximo que pode ser cobrado em rodovias 
concedidas (REIS, 2017, s.p.).

 
 Em relação aos valores de frete, este dependerá da localidade do 
transporte de grãos, o grau de difi culdade do descarregamento e a demora nas 
longas fi las enfrentadas pelos motoristas (SILVA, 2017). 
 Conforme Correa e Ramos (2010), 25% da receita de vendas da 
produção de soja estão comprometidas com os custos de transporte. Para 
Novaes e Alvarenga (1994), os modais de transporte podem ser classifi cados de 
acordo com seus custos diretos e indiretos. Os custos diretos são aqueles que 
se relacionam diretamente com a função produtiva, que são: depreciação do 
veículo, remuneração do capital, combustível, lubrifi cação e pneus. Já os custos 
indiretos correspondem aos gastos com a contabilidade da empresa, o setor de 
pessoal e outros. 
 No caso dos grãos, o custo do transporte é medido por tonelada 
transportada e remete a difi culdade de escoar o produto até seu destino fi nal.

Todo o país sente os problemas causados pela infraestrutura defi ciente 
de transporte, que aumenta custos operacionais e preços dos 
produtos, com impactos na redução do poder aquisitivo das famílias 
e no incremento da economia. Tais problemas se acentuam quando 
se referem às Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste (PBLog, 2013, 
p.42).

 Desta forma, as rodovias são a principal forma de escoamento de grãos 
e, mesmo com o crescimento de outras opções logísticas de transportes, 
continuarão a desempenhar um papel extremamente importante.
 A melhoria das rodovias possibilitaria uma melhor integração entre os 
modais ferroviário e rodoviário, onde viagens longas seriam realizadas por trilhos 
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e faz-se necessário utilizar o uso de caminhões para chegar a lugares em que 
não é possível a chegada do trem. Esse fator permitiria uma menor degradação 
da pavimentação das estradas, já que diminuiria o tráfego de caminhões com 
cargas elevadas nas rodovias. Segundo a CNT (2010), o custo operacional da 
frota nacional poderia ser reduzido cerca de 30% em casos se todas as rodovias 
pavimentadas do Brasil estivessem em ótimo estado de conservação.

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Foram realizadas pesquisas de estudo de caso, o qual consistiu em 
analisar um único caso em particular de uma única empresa.

3.1 Caracterização da Empresa

 A empresa Trans Rota Comércio e Logística Ltda atua no mercado desde 
2011, situada no município de Rio Verde – Goiás, sendo uma empresa privada, de 
médio porte, não possui fi lial, atua no mercado local e regional com o comércio de 
compra e venda de grãos, cama de frango, calcário e agenciamento de cargas, é 
integrada por 05 funcionários, sendo que todos possuem nível médio de ensino, 
sendo o proprietário o único a possuir nível superior.
 Trans Rota é uma empresa que possui credibilidade junto a seus clientes. 
A sua missão é se comprometer a oferecer produtos e serviços de qualidade, 
trazendo sempre inovações para oferecer a seus clientes, respeitando o meio 
ambiente e a sociedade. 

3.2 Instrumentos de coleta de dados

 Durante a realização do estudo, fez-se uso de fontes bibliográfi cas como 
livros e artigos científi cos, que foram fundamentais para alcançar os objetivos 
traçados.
 Esta pesquisa se enquadra no universo da logística de transportes de grãos, 
no decorrer da elaboração do estudo, usou-se de instrumentos eletrônicos que 
possibilitaram, por meio da Internet, ao acesso de informações que integraram o 
estudo de caso desenvolvido.

3.3 Estudo de caso da Empresa Trans Rota Comércio e Logística Ltda

 O estudo pautou-se da investigação na empresa supracitada, a qual 
oportunizou a efetivação do estágio obrigatório, para tanto se descreve abaixo 
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o relato das atividades desempenhadas e estudadas durante a prática do 
aprendizado.
 A empresa estudada atua no comércio de compra e venda de grãos, cama 
de frango, calcário e agenciamento de cargas.
 A gestão da empresa possui três veículos próprios, mas não acha 
interessante ter a própria frota, explica que, devido ao alto custo da frota, 
investimentos com funcionários (motoristas), impostos, depreciação do veículo 
e gastos com seguros (vida, veículo e carga), compensa mais terceirizar os 
serviços, até porque o terceiro cobre todas essas despesas (SILVA, 2017).
 Os grãos transportados pela empresa são buscados direto da lavoura em 
épocas de safra/safrinha ou em armazéns e transbordos em outras épocas do 
ano, dependendo da negociação com o cliente.
 A empresa realiza o transporte em Goiás e para outras regiões do país, 
como por exemplo, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Para Silva (2017), 
hoje, o transporte brasileiro só compensa com o veículo, rodando carregado, 
ou seja, na ida e na volta, recebe o frete que traz na volta. Nem sempre esse 
transporte na volta é feito de grãos, pode variar entre calcário, adubo químico, 
ferragem, pedras e outros, devido à Região Centro-Oeste ter uma diversidade de 
empresas que trabalha em diversos segmentos do agronegócio. 
 Em relação à Ferrovia Norte-Sul, Silva (2017) explica que essa tecnologia 
é importante para a região e vai trazer, sim, muitos benefícios a sua empresa, ao 
estado e ao país, “vai reduzir os índices de furtos e acidentes e baixo consumo 
de energia por unidade transportada, são as principais vantagens do transporte 
ferroviário (PBLog, 2013).” Este modal não vai afetar em nada a empresa, 
ademais, irá diminuir o fl uxo de caminhões nas rodovias. Ressalta-se, além 
disso, não irá interferir no transporte do produto em si, porque não faltará o 
produto, devido à região ser uma das grandes produtoras de grãos do país. 
Então, o processo logístico vai continuar mantendo no mercado estes fretes 
locais e regionais. 
 Ainda, segundo Silva (2017), o fl uxo vai continuar o mesmo, pois em vez 
de mandar 100 caminhões para os portos por meio rodoviário, a empresa manda 
tudo de uma só vez ou até mais que isso através da ferrovia. Por exemplo, se 
um frete transportado pelo modal rodoviário custar 100% a empresa, pelo modal 
ferroviário, este mesmo frete vai custar apenas 40%, ou seja, terá um custo 
menor (SILVA, 2017).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
 Diante da pesquisa levantada, tendo em vista que é um ciclo que deve 
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estar sincronizado, foram constatadas muitas difi culdades no transporte de grãos 
até o seu destino fi nal.
 Tendo em vista que “logística é o processo de planejar, implementar e 
controlar de maneira efi ciente o fl uxo e a armazenagem de produtos, bem como 
os serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até 
o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor” 
(Novaes, 2007, p. 35). As entidades públicas e privadas devem investir mais 
na logística competente, bem como solucionar as precariedades das malhas 
rodoviárias no estado de Goiás.
 Os maiores problemas enfrentados pela empresa Trans Rota são: 
1) As grandes fi las para descarga do produto; altos custos com acomodações e 
alimentação (SILVA, 2017); 
2) A falta de segurança nas estradas com grande número de roubos a cargas, 
pneus e caminhões, como explica na reportagem (Pé na Estrada, 2016, s.p.) 
“segundo levantamento da NTC & Logística (Associação Nacional do Transporte 
de Cargas e Logística), houve 19.250 registros de roubos de carga em 2015 
no Brasil, índice 10% superior aos 17.500 registrados em 2014. O número de 
casos e o prejuízo contabilizado pelos transportadores foram recordes. O dano, 
somente com as mercadorias perdidas, somam R$ 1,12 bilhão e o crescente 
aumento no índice de roubos colocou o Brasil no mapa mundial das estradas 
mais perigosas para o transporte de carga;
3) As péssimas condições das malhas rodoviárias tendo trechos com alto índice 
de acidentes e sinalização precária, como explica o (G1 GO, 2016, s.p.) onde 
“dois dos dez piores trechos de rodovias do país estão em Goiás, com muitos 
buracos a BR-158, entre Jataí e Piranhas, na Região Sudoeste do estado, 
aparece em segundo lugar no ranking, enquanto a GO-174, entre Rio Verde e 
Iporá, é considerada a quarta pior rodovia do Brasil”; 
4) O alto custo do combustível, pneus, peças, lavagem e lubrifi cação, conforme 
explica Reis (2017, s.p.) “os custos dos veículos, especialmente dos caminhões, 
é fortemente afetado pelo estado de conservação do pavimento das rodovias e os 
consumos aumentam consideravelmente na medida que o estado de conservação 
piora” e ainda de acordo com Saraiva (2017, s.p.) “a Petrobras anuncia alta 
de 1,5% no preço do diesel e 0,6% no preço da gasolina comercializados nas 
refi narias, os reajustes valem a partir de 28 de outubro de 2017”; 
5) Alta taxa tributária, segundo a reportagem do (G1 SP, 2014, s.p.) “o Brasil vem 
sofrendo com a alta taxa tributária e, de acordo o levantamento, os impostos 
e tributos pagos pelos brasileiros e pelas empresas no país correspondem a 
36,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, os dados também mostram que a 
carga tributária brasileira como proporção do PIB vem crescendo desde 2010”;
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6) Alto custo com pedágios como explica (G1 GO, 2015, s.p.) “motoristas 
reclamam do alto custo com os pedágios nas BRs 153 e 060, em Goiás, que 
começaram a ser cobrados no dia 27 de junho de 2015. Os postos para cobrança 
de pedágio foram implantados nas cidades de Alexânia, Goianápolis, Professor 
Jamil e Itumbiara. 
 A Triunfo Concebra, concessionária que administra as rodovias, garantiu 
melhorar o tráfego e proporcionar mais segurança aos motoristas com a 
disponibilização de serviços com socorro médico e mecânico, porém tem 
motoristas reclamando também da falta de socorro. As taxas do pedágio variam 
de R$ 1,60 a R$ 11,20, de acordo com o tipo de veículo”. Todos esses fatores 
tem como consequências a difi culdade de escoar os grãos.
 Portanto, melhorar a qualidade das estradas brasileiras é uma garantia de 
redução de custos e facilidade de circulação da produção, já que se paga altas 
taxas com pedágios, cargas tributárias, combustível (fator principal que afeta no 
preço do frete) e melhorar a segurança nas estradas com mais policiamento e 
punições aos infratores até porque muitos são soltos pela justiça. Todos esses 
fatores estão ligados ao motivo que hoje levam a maioria das empresas a optar 
pela terceirização dos seus serviços (SILVA, 2017).
 Para Hijjar (2011), a precariedade da infraestrutura das rodovias 
brasileiras também tem um papel importante para o meio ambiente, uma vez 
que causa impacto negativo nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes 
na atmosfera. Assim, quanto melhor a qualidade da pavimentação rodoviária, 
menor a variação de velocidade e o tempo de viagem, reduzindo assim, o nível 
de emissão de gases de efeito estufa. Ainda de acordo com Bartholomeu (2006), 
as emissões caem entre 0,01% e 0,2% em rodovias melhores pavimentadas.
Em Goiás, estabeleceu-se uma rede rodoviária capaz de dar sustentação ao 
transporte das regiões produtoras de grãos para os pontos de captação de 
cargas ferroviárias das cidades de: Goiânia, Anápolis, Brasília, Pires do Rio e 
Catalão (GONÇALES; JÚNIOR, 2005).
 Em relação à rota utilizada para o transporte de grãos, Silva (2017) explica 
que vai depender do destino, mas que a melhor rota para fazer o escoamento 
dos grãos esta sendo de Rio Verde – GO a Pará de Minas - MG, ou seja, rodovia 
BR 452 e BR 262, conforme demonstrado na Figura 4. 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 6, nº 6, jan. 2018.ISSN: 2317-7284

92

Figura 4. Mapa da rota indicada para o transporte de grãos.
Fonte: Google Maps.

 Para Silva (2017), a utilização desta rota (Rio Verde a Pará de Minas) 
é explicada, devido aos custos serem menores por ter apenas dois pedágios, 
a rodovia encontra-se em bom estado de conservação, ser bem sinalizada, e 
ter uma melhor segurança das vias, sendo então, a rota mais utilizada pelos 
motoristas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O estudo abordado permite concluir que o transporte é parte fundamental 
do sistema da empresa, para realizar as atividades de escoamento e auxiliar na 
distribuição dos produtos. O transporte precisa ser bem estudado, onde seus 
parâmetros devem ser observados para que as empresas não percam seus 
lucros.
 A terceirização dos serviços de transportes deverá também ser estudada 
pelas empresas, a fi m de ter uma melhor opção para realizar suas atividades e 
atender a seus recursos.
 Os desafi os da logística para o transporte de grãos são muitos, devido 
às difi culdades enfrentadas no escoamento dos grãos. A expectativa para a 
melhoria da rede viária goiana é grande, devido à expansão do setor produtivo 
da Região Centro-Oeste.
 Após análise e discussão de resultados, a sugestão seria o aumento 
da malha ferroviária, devido à alta capacidade de transporte e a redução de 
custos se comparado a outros modais, uma vez que o estado de Goiás está 
entre os maiores produtores de grãos do país, tal como a melhoria das estradas 
possibilitaria agilidade no escoamento e, consequentemente, um menor custo do 
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transporte e menor impacto ambiental.
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ANALISE DA ROTATIVIDADE FUNCIONAL E SEUS RESULTADOS EM UMA 
EMPRESA DE VAREJO SUPERMERCADISTA

Ana Cláudia de Oliveira 1

Gleice Daiane Sousa Oliveira Ferro 2

RESUMO: O presente estudo analisa a rotatividade de pessoal em uma empresa 
supermercadista no município de Rio Verde – GO. Para que uma empresa 
consiga permanecer segura no mercado, ela necessita de recursos que auxiliem, 
de forma favorável, o seu crescimento. Assim, os recursos humanos apontam 
alguns fundamentos que contribuem para o avanço da organização. É primordial 
que a organização invista em sua mão de obra e na gestão de pessoas, pois 
através disso abarcará grande contribuição das competências e habilidades dos 
colaboradores. A não rotatividade de pessoal é um fator defi nitivo para a vitória 
do negócio, pois uma variação elevada de colaboradores pode trazer resultados 
negativos para a organização. O propósito fundamental deste estudo é verifi car 
os gastos que a organização tem com as entradas e saídas dos colaboradores. 
Para tanto, serão expostos alguns conceitos sobre comportamento humano 
na organização. Na conclusão, este estudo averigua os gastos com a alta 
rotatividade de pessoas em uma organização comercial e analisa esses custos, 
relacionando-os ao seu resultado.

Palavras-chave: Rotatividade. Recursos Humanos. Financeiro.

ANALYSIS OF FUNCTIONAL ROTATIVITY AND THEIR RESULTS IN A 
SUPERMARKET RETAIL COMPANY

ABSTRATC: The present study analyzes the turnover of personnel in a 
supermarket company in the municipality of Rio Verde - GO. In order for a company 
to remain safe in the market, it needs resources that will positively assist its 
growth. Thus, the human resources point out some fundamentals that contribute 
to the advancement of the organization. It is essential that the organization invest 
in its manpower and people management, because through this it will encompass 
great contribution of the skills and the abilities of the collaborators. Non-employee 
turnover is a defi nite factor for the success of the business, as a high variation 
of employees can bring negative results for the organization. The main purpose 
of this study is to verify the expenses that the organization has with the inputs 
and outputs of the employees. Therefore, some concepts about human behavior 
in the organization will be exposed. In conclusion, this study examines the high 
turnover costs of people in a commercial organization and analyzes those costs, 
relating them to their outcome.

Key words:  Rotativity. Human Resources. Financial
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1. INTRODUÇÃO

 Este estudo utilizou o tema: análise da rotatividade e seus resultados. A não 
rotatividade de pessoal é um fator determinante para o sucesso da organização, 
pois, o fl uxo elevado de entrada e saída de colaboradores pode trazer condições 
desfavoráveis para a organização.
 Cabe à empresa buscar métodos que proporcionem sua permanência 
de forma segura e estruturada, bem como avaliar os custos e despesas que 
infl uenciam no objetivo da organização. Assim, procura-se demonstrar, neste 
trabalho, algumas implicações fi nanceiras para a organização que possui alta da 
rotatividade de funcionários, por meio de análise da variação dos colaboradores 
da empresa X que ocorreu no período de um ano e apontou os motivos através 
da entrevista de desligamento.
 Objetiva-se também investigar quais os custos e os gastos que a 
organização tem com a rotatividade, apontando o quanto corresponde 
fi nanceiramente.
 Essa análise, é de suma importância para o conhecimento do que causa 
esse problema. As pesquisas bibliográfi cas auxiliam muito sobre o tema que no 
momento atual vem estimulando o interesse dos gestores.
 O material do estudo consiste em comprovar as reações fi nanceiras 
causadas pela rotatividade de colaboradores na organização pesquisada, visto 
que o fl uxo de pessoas é um problema presente na organização e requisita 
cuidados dos gestores e administradores.
 Além do mais, pretende-se estimular na administração a importância de 
introduzir uma gestão de equipe qualifi cada que facilite amenizar o problema.
Portanto, o tema investigado tem grande colaboração para o ambiente acadêmico 
atual, pois demonstra que a rotatividade de pessoas na organização é um 
fenômeno relevante e que deve ser combatido.

2. REVISÃO DE LITERATURA

 Esse capítulo explora através de fundamentação em autores renomados 
sobre os temas, conceitos sobre comportamento humano e organizacional, 
rotatividade de pessoal-turnover, fatores que causam a rotatividade e os custos 
dessa rotatividade.

2.1 Comportamento Humano e Organizacional 

 De acordo com Davis e Newstrom (1992), a concepção de pessoas na 
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organização desperta a importância do trabalho e modifi ca o desenvolvimento do 
comportamento organizacional, abrindo caminhos para as pessoas perceberem 
como elas poderiam produzir de forma mais vantajosa. O comportamento 
humano é um dos princípios presentes no comportamento organizacional que, 
de acordo com Davis e Newstrom (1992), é um estudo em que o ser individual 
aplica o conhecimento na organização para melhor conhecê-la.
 Assim, o comportamento humano é a expressão da ação manifestada 
pelo resultado da interação de diversos fatores internos e externos que vivemos, 
tais como: personalidade, cultura, expectativas, papéis sociais e experiências. 
É a ação do ser humano ao se relacionar ao mundo. Já o comportamento 
organizacional é o estudo e a aplicação do conhecimento sobre como as pessoas 
agem dentro das organizações’ (DAVIS; NEWSTROM, 1992).
 O comportamento organizacional é formado por pessoas, tecnologias, 
estrutura e ambiente, sendo que esses fatores fazem parte da interação. 
As pessoas precisam das tecnologias para realização de seus trabalhos e 
estão diretamente associadas a estrutura que a organização oferece sendo 
infl uenciadas pelo ambiente externo. 
Para Lacombe (2005, p. 45),

A organização pode ser conceituada como um grupo de pessoas 
unidas a fi m de atingir os mesmos objetivos. A sociedade é formada 
por pessoas que se unem com o objetivo de realizar aquilo que foi 
programado. A organização precisa de divisão de atividades, liderança, 
objetivos similares e relacionamento para existir.

 A organização persiste para fabricar produtos e serviços com o objetivo 
de atender o seu público-alvo. Com isso a organização precisa estar atenta às 
exigências do mercado consumidor, afi nal a razão da permanência da empresa 
é a venda de seus produtos.

2.2 Rotatividade de Pessoal – TURNOVER

 Para Chiavenato (1999), há nítida relação entre mercados de trabalho e 
mercado de recursos humanos. Defi ne-se então abordagem de que a rotatividade 
de pessoal é uma despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção 
na seleção de mão-de-obra.
 Rotatividade de pessoal tende a ser um grande problema e requer atenção 
dos gestores de recursos humanos. Ela pode ser causada por diversos fatores, 
como: descontentamento do funcionário, falta de adaptação ao cargo, falta de 
motivação ou em busca de uma melhor colocação profi ssional, entre outros.
 Segundo Chiavenato (2002, p.178), “o termo rotatividade de pessoal é 
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usado para defi nir a fl utuação de pessoas entre uma organização e seu ambiente; 
ou seja, é o volume de pessoas que entram e saem da organização”.
 Essa rotatividade pode ser ocasionada por aspectos internos e externos 
à organização e com isso o gestor de RH deverá fazer um levantamento de 
motivos desses desligamentos por meio de uma entrevista de desligamento com 
os colaboradores no momento em que deixam a organização. 
 Na perspectiva de Marras (2000, p. 66), o que determina a necessidade 
de um serviço de recrutamento e seleção é “Rotatividade (turnover); Aumento de 
quadro planejado; Aumento de quadro circunstancial”. 
Assim a rotatividade, quando muito elevada, pode trazer prejuízos e problemas 
para a organização, sendo necessária analise do grau dessa rotatividade para 
as tomadas de decisões.

2.3 Fatores que causam a Rotatividade

 Os principais fatores que causam desligamento organizacional são: 
econômico e as oportunidades de empregos no mercado de trabalho.
 Para Mezamo (1981 citado por SILVA, 2006), a rotatividade de pessoal 
pode ter infl uência de diversos fatores internos e externos os quais podem ser ou 
não evitáveis, uma vez que podem estar relacionados à vontade dos gestores, 
dos próprios trabalhadores ou pode ser, ainda, em razão de algum motivo alheio 
ao desejo de qualquer uma das partes relacionadas. 
 Porém, os principais motivos correlacionados ao desligamento de um 
colaborador de uma empresa se referem a fatores internos, que dependem de 
uma boa gestão de recursos humanos e de uma maior valorização do capital 
humano. 
 Assim, para Fernandez (2013), uma empresa não é formada somente 
por prédios, mobiliário, equipamento ou tecnologia. Sua maior riqueza são seus 
talentos profi ssionais. As pessoas que desenvolvem atividades na organização 
é que são verdadeiramente seu ‘sangue e cérebro’.
 De acordo Ferreira e Freire (2001), os fatores mais causadores da saída 
do empregado da empresa são a inexistência de política salarial e de benefícios, 
impossibilidade de ascensão profi ssional, condições físicas e ambientais 
precárias, trabalho inadequado, liderança inadequada, insatisfação e falta de 
motivação pessoal, bem como a subjugação do profi ssional a trabalho precário 
e desgastante.

2.4 Custos com a rotatividade de pessoal 
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 A rotatividade - Turnover, quando está elevada, pode causar grandes 
prejuízos para a organização. Os danos mais vistos são as quedas na produtividade 
e a sobrecarga dos demais empregados no momento do desligamento de um 
funcionário do setor. E, diante dessa situação, pode ocorrer também a insatisfação 
dos clientes pela baixa qualidade dos produtos e/ou serviços. 
 E mediante os fatores citados anteriormente, surgem os problemas 
fi nanceiros que a empresa pode ter pela alta rotatividade de pessoas, por 
isso esses elementos também devem ser observados. Os gastos com a alta 
rotatividade de colaboradores são muito elevados e podem refl etir no seu 
desempenho de forma negativa, prejudicando a saúde fi nanceira da entidade. 
 Wagner e Hollenbeck (2003) defi nem a substituição voluntária de 
funcionários como um encargo dispendioso, ou seja, o gasto que a empresa 
tem para substituir um funcionário é bastante signifi cativo.  Os autores ainda 
enfatizam que:

Não se devem considerar somente os custos de substituição, pois 
se as pessoas que deixam uma organização apresentam melhor 
desempenho do que as que fi cam, a rotatividade reduz a produtividade 
da mão de obra remanescente (WAGNER; HOLLENBECK, 2003, p. 
125).

 Sendo assim, a empresa que apresenta um alto índice de rotatividade 
pode ter seus gastos fi nanceiros aumentados. E esses gastos não se resumem 
somente aos encargos rescisórios, uma vez que ainda há custos com exames 
e o recrutamento para novas admissões, mas podem ser também os gastos 
decorrentes da diminuição da produtividade, além de outras perdas que a 
empresa pode ter pelo alto fl uxo de funcionários.
 Na visão de Chiavenato (2002, p. 187), “saber até que nível de rotatividade 
de pessoal uma organização pode suportar sem maiores danos é um problema 
que cada organização deve avaliar segundo seus próprios cálculos e bases de 
interesses”. Enfatiza também o seguinte sobre os prejuízos causados pela alta 
rotatividade de pessoal: 

A rotatividade de pessoal – pelos seus inúmeros e complexos aspectos 
negativos – quando acelerada, torna-se um fator de perturbação. 
Principalmente quando forçada pelas empresas no sentido de obtenção 
de falsas vantagens à curto prazo, o certo é que a médio e longo prazos 
a rotatividade provoca enormes prejuízos à organização, ao mercado e 
à economia como um todo – e, principalmente, ao empregado tomado 
individual ou socialmente em relação à sua família (CHIAVENATO, 
2002, p. 190).

 Portanto esses aspectos negativos prejudicam o clima organizacional, 
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atingindo o comportamento e as atitudes dos colaboradores.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizadas algumas 
ferramentas para facilitar o alcance dos objetivos gerais e específi cos. A 
metodologia de pesquisa aplicada, quanto aos objetivos, é descritiva tendo em 
vista o fato de que serão avaliados os acontecimentos ocorridos na organização 
de estudo em determinado período.
 Sobre a pesquisa descritiva Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 101) 
destacam que em um estudo descritivo “seleciona-se uma série de questões e 
mede-se ou coleta-se informação sobre cada uma delas, para assim descrever 
o que se pesquisa”.
 Esse procedimento objetiva a descrição e análise de informações obtidas 
na organização. Para tanto, os dados são coletados e descritos no decorrer do 
trabalho de forma a contribuir para a obtenção dos objetivos gerais e específi cos. 
Quanto aos métodos de pesquisa foi utilizada a pesquisa bibliográfi ca, que serve 
como apoio para a extensão do conhecimento sobre o tema pesquisado bem 
como a comprovação dos fatos mencionados.
 Conforme Martins (2008, p. 86), a pesquisa bibliográfi ca é o ponto de 
partida de toda pesquisa, levantamento de informações feito a partir de material 
coletado em livros, revistas, artigos, jornais, sites da internet e em outras fontes 
escritas, devidamente publicadas.
 A pesquisa bibliográfi ca pode ser elaborada por meio dos materiais citados 
acima e podem, também, ser retiradas de meios legais, como, Leis, Decretos, 
Resoluções, etc. Após a captação das informações, que são apresentadas por 
meio de dados estatísticos, as relações entre a rotatividade de funcionários e os 
gastos com essa rotatividade.
 Desse modo, com a utilização desses métodos e procedimentos, 
demonstra-se a importância do estudo do tema e sua contribuição para a empresa 
pesquisada.

3.1 Caracterização da empresa

 Essas informações foram captadas mediante observação e análise 
realizadas na empresa supermercadista x que está situada em Rio Verde - GO. 
A mesma conta com duas lojas, a primeira loja da rede foi inaugurada em 24 de 
abril de 2002. Registra-se que a empresa vem se desenvolvendo a cada ano 
e hoje conta com uma ampla área comercial e estacionamento exclusivo para 
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atender melhor seus clientes. 
 A principal atividade da empresa x é o comércio varejista de mercadorias 
em geral, com predominância de produtos alimentícios para supermercado, no 
qual conta na sua estrutura com padaria, hortifrúti e açougue.
 Serviços Combinados de Escritório e apoio Administrativo dentro de 
ambiente que é considerado médio porte e privado. A empresa possui duas 
lojas somente na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás e conta com um 
quadro de 118 Colaboradores, cujo grau de escolaridade se apresenta bastante 
heterogêneo, ou seja, 25% deles possuem o ensino fundamental; 55%, ensino 
médio; 15% graduação e 5% possui Pós-Graduação.

Segue organograma da empresa:

FONTE: Elaborado pelas autoras (2017)
FIGURA 1 - Organograma.

3.2 Participantes

 Os participantes deste estudo foram a supervisora do setor de departamento 
pessoal e todos os funcionários ingressados na empresa, totalizando 118 
participantes.
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3.3 Materiais ou instrumentos

 Os materiais utilizados foram entrevistas de desligamento, plano de 
cargos e salários apresentado aos novos funcionários, valores, visão e missão 
da empresa, padronização de processos.

3.4 Procedimentos

 Este estudo foi desenvolvido durante o período de 210 horas de estágio. 
Inicialmente, os pesquisadores participaram ativamente na rotina da organização 
tendo oportunidade de conhecer e participar dos desafi os da organização, 
podendo desenvolver habilidades essenciais para suas próprias trajetórias 
profi ssionais.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Ao decorrer dos 36 dias de estágio, foram desenvolvidas, junto à área de 
departamento pessoal, atividades voltadas para admissão de novos funcionários, 
ministrando integração das normas internas da empresa. Foram realizados 
acompanhamento de absenteísmo e análise de documentação de demissão e 
monitoramento de ponto.
 Por meio deste estudo, os autores confi rmaram que o setor de recursos 
humanos é muito importante para organização. Constatou-se que o alto índice 
de rotatividade na organização está relacionado com a má contratação, ou seja, 
o despreparo do responsável do setor de recursos humanos. Então foi adotado 
treinamento para qualifi cação de supervisores e toda a gestão administrativa, 
conseguindo ter uma gestão qualifi cada com conhecimentos e habilidades 
desenvolvidas. “A rotatividade é causada por inúmeras variáveis, sendo elas 
externas ou internas, dentre elas está o processo de recrutamento e seleção, 
que quando não são bem trabalhados pode gerar contratações equivocadas, 
provocando a rotatividade dentro das empresas” (BRANHAM, 2002, p. 06).
 Foi realizada reintegração com todos os colaboradores para ter ciência 
da missão, visão e valores da organização, pois, com isso, facilita e potencializa 
os perfi s profi ssionais, além de analisar a realização dos processos funcionais 
específi cos de cada setor envolvido. 
 O setor de Recursos Humanos na organização desenvolve o capital 
intelectual desde o início da seleção do novo colaborador e também dos talentos 
internos que querem obter aprimoramento no decorrer de sua carreira profi ssional.  
Assim a organização está reconhecendo a equipe e revelando talentos internos. 
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 Vale ressaltar que se a organização tiver o setor de recursos humanos 
estruturado, fi ca simples de avaliar suas metas alcançadas por meio de 
entrevistas de satisfação de sua equipe. Destaca-se que as pessoas estão em 
constante transição advinda do aprendizado desde o começo da vida, e todo 
esse conhecimento que se obtém vem das experiências adquiridas ao longo da 
vivência, somando conhecimentos e habilidades desenvolvidas.
 A fi m de que se possam visualizar os dados levantados na empresa 
acompanhada, foram realizados gráfi cos para obter os indicadores do turnover, 
estabeleceu-se índice do turnover - meta 3,0% ao mês. Por meio da pesquisa 
realizada na organização, demonstrou-se que um turnover de pessoal que pode 
afetar a sua atividade fi nanceira.
 O total de colaboradores que é admitido e desligado na organização 
acompanhada é considerável em correlação ao seu total efetivo médio. E, 
para calcular o grau de variação de colaboradores, será mostrado o índice de 
rotatividade calculado, bem como o total de colaboradores desligados em cada 
período de análise e as áreas que mostram alto fl uxo de colaboradores.
Seguem tabela e gráfi cos com os referidos dados.

TABELA 1 - Acompanhamento do Turnover:

FONTE: Elaborado pelas autoras, 2017.
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FIGURA 2 - Acompanhamento do Turnover nos últimos 13 meses.

FONTE: Elaborado pelas autoras, 2017. 

 Os dados coletados demostraram que a rotatividade diminuiu, se 
comparada ao período anterior que foi de 83,6% e o atual é de 77%, considerando 
a mesma média de 118 colaboradores, a esse resultado pode-se acreditar que 
os esforços organizacionais em melhorar o recrutamento e seleção de pessoal 
surtiram efeito, bem como maior preparo por parte dos líderes, os quais participam 
de treinamento periódico com a fi nalidade de melhorar a gestão organizacional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Mediante este estudo, foi permitido averiguar a importância dos temas 
mencionados à administração de recursos humanos. Compreendeu-se, também, 
que a rotatividade de pessoal é uma razão que tem uma grande ligação com a 
gestão de pessoas.
 A troca de pessoas na organização pode ser desvantajosa em alguns 
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pontos, como no fi nanceiro, produtividade e também a insatisfação dos clientes. 
Entre outras complicações que o aumento da rotatividade de pessoal pode gerar 
à organização, o fi nanceiro pode ser apontado o mais prejudicado. Os custos 
com as entradas e saídas dos colaboradores na organização pode interferir no 
seu resultado. 
 O estudo de caso apresentou os pontos de rotatividade presente em uma 
organização varejista do município de Rio Verde- GO e analisou que existe uma 
rotatividade de pessoal relevante.
 Para isto, sugere-se que a organização assuma uma sistematização 
de gestão de pessoas que viabilize um ambiente organizacional prazeroso, 
conservando os excelentes profi ssionais e recolocando os menos efi cazes. A 
organização pode ter diversos benefícios por meio de investimento em recursos 
humanos, entre eles, profi ssionais habilitados e qualifi cados que consigam 
melhorar a produtividade, contentamento dos clientes e relevante aceitação do 
negócio. Com isso, os custos com a rotatividade poderão diminuir.
 Portanto, constata-se que os objetivos deste estudo foram alcançados 
no decorrer do seu desenvolvimento e conclusão. A pesquisa bibliográfi ca 
apresentou o valor do estudo sobre o fl uxo da rotatividade de colaboradores na 
organização e o estudo esclareceu o transtorno que a mesma causa no resultado.
 O vigente trabalho relatou a necessidade do estudo sobre turnover na 
organização e constatou que esse tema pode estimular muito os gestores 
e profi ssionais sobre o tema, não fi nalizando o mesmo, até o instante, com a 
expectativa de novos estudos.
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DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO DIREITO AGRÁRIO BRASILEIRO: 
APONTAMENTOS E REFLEXÕES SOBRE E REGIME DE TERRAS

Lucas Cristiano Barfknecht 1

Alexsandra Karolyne Cassemira da Silva 2

Hebert Mendes de Araújo Schütz 3

Epígrafe: A busca pela educação agrária têm raízes amargas; mas os seus 
frutos são doces -Raimundo NC Morais

RESUMO: O liame entre terra e homem é antigo; o tempo passou, as leis foram 
criadas e paulatinamente se modifi caram, ampliaram seu alcance, porém o espírito 
humano, no que concerne ao dever de partilha não parece haver evoluído. Ainda 
hoje, em pleno século 21, vivendo em democracia, não raro ocorrem lamentáveis 
confl itos fundiários, resultantes da interminável ambição de grandes fazendeiros 
em detrimento de trabalhadores rurais que desejam conquistar um pedaço de 
chão para nele morar, trabalhar, produzir, dando ao solo sua tão necessária 
função social. O presente artigo visa lançar luz sobre o evolutivo caminho histórico 
percorrido pelo Direito Agrário, exordiando-se dos lugares e tempos mais remotos 
até o seu despontar em terras brasileiras. Nessa interessante viagem histórica o 
leitor poderá voltar no tempo e perscrutar, sem entraves, desde breves registros 
bíblicos de ordenamento sobre o solo, o surgimento da agricultura e pecuária 
durante o período neolítico, as primeiras normas reguladoras da relação entre 
o homem e a terra, o descobrimento do Brasil e o Tratado de Tordesilhas, a 
colonização do território brasileiro, e fi nalmente, os três períodos importantes 
para o vislumbre histórico do Direito Agrário em nosso país, a saber: o regime 
sesmarial (1531 a 1822), o período das posses (1822 a 1850), e, empós 1850, o 
período marcado pela Lei de Terras. Dessarte, passeando por lugares longínquos 
e convivendo com diversos personagens, entre eles monarcas, navegadores, 
papas, padres, capitães donatários, sesmeiros e posseiros, após estudar um 
passado distante haveremos de entender o presente patamar agrário brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Evolução histórica, regimes, propriedade rural, legislação, 
terras.

ABSTRACT: The bond between earth and man is ancient; time passed, laws 
were created and gradually modifi ed, they widened their scope, but the human 
spirit, as far as the duty of sharing is concerned, does not seem to have evolved. 
Even today, in the middle of the 21st century, living in a democracy, there are 
often lamentable land confl icts, resulting from the endless ambition of large 
landowners to the detriment of rural workers who want to conquer a piece of land 
to live, work, produce, so necessary social function. The present article aims at 
shedding light on the evolutionary historical path traveled by the Agrarian Law, 
exordiando of the places and times more remote until its dawn in Brazilian lands. 
In this interesting historical journey, the reader will be able to go back in time and 
search, without hindrance, from brief biblical records of land management, the 
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emergence of agriculture and livestock during the Neolithic period, the fi rst norms 
regulating the relationship between man and the land, the discovery of Brazil and 
the Treaty of Tordesillas, the colonization of Brazilian territory, and fi nally, the 
three important periods for the historical glimpse of Agrarian Law in our country, 
namely the sesmarial regime (1531 to 1822), the period of the possessions (1822 
to 1850), and, by 1850, the period marked by the Land Law. Thus, after traveling 
through distant places and living with various characters, among them monarchs, 
navigators, popes, priests, captains donatarios, sesmeiros and squatters, after 
studying a distant past we will have to understand the present Brazilian agrarian 
level.

KEYWORDS: Historical development, polity, rural property, legislation, acres.

INTRODUÇÃO

 Para tratar de Direito Agrário é imprescindível discorrer acerca da 
agricultura, do seu descobrimento, e seu signifi cado, que é a atividade do homem 
no cultivo da terra; produzindo, extraindo, quer para seu próprio consumo ou 
com o escopo de atingir uma escala de abrangência maior.
 É cediço que entre o ser humano e a terra há um vínculo antigo. Forte e 
monolítico não se separa, não se rompe, pelo contrário! Mesmo a duras penas 
resiste. Ao retumbar dos gritos, ao cair das lágrimas, ao jorrar do sangue, o 
homem sempre combateu em busca do seu pedaço de chão. Com o passar 
do tempo descobriu técnicas como agricultura e pecuária, produziu alimentos e 
permutou-os com seus próximos, todavia foi escravizado pelos seus semelhantes. 
Trabalhador vigoroso, porém nada abastado, submetido foi ao poder dos 
seus patrões, ambiciosos senhores de terras que, sequiosos de riquezas não 
pouparam a ninguém, transformando a terra em palco de desigualdades sociais. 
Destarte, somando a fome de riquezas dos grandes dominadores à miséria dos 
dominados, consectário são as revoltas frequentes, repletas de lamentáveis 
ocorridos. Então, em socorro estatuem-se regras, em contínua e constante 
evolução, conforme a transformação lenta e progressiva da sociedade.
 Assim se construiu e permanece a ser edifi cado o Direito Agrário, em um 
conjunto de normas que regulam as relações jurídicas do homem com a terra, 
haja vista o liame inquebrantável entre ambos.

1. GÊNESE DO DIREITO AGRÁRIO

 A relação do homem com a terra é antiga. A título de curiosidade vale 
recordar o livro bíblico de Levítico, onde já se cuidava de questões referentes ao 
homem e a terra. Em seu capítulo vinte e cinco se verifi cam determinadas regras 
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sobre o assunto. Confi ra-se, a seguir, o ordenamento constante dos versículos 
23 a 28, ipsis litteris:

23. Também não se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é 
minha; pois vós estais comigo como estrangeiros e peregrinos:
24. Portanto em toda a terra da vossa possessão concedereis que seja 
remida a terra.
25. Se teu irmão empobrecer e vender uma parte da sua possessão, 
virá o seu parente mais chegado e remirá o que seu irmão vendeu.
26. E se alguém não tiver remidor, mas ele mesmo tiver enriquecido e 
achado o que basta para o seu resgate,
27. contará os anos desde a sua venda, e o que fi car do preço da 
venda restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará à sua 
possessão.
28. Mas, se as suas posses não bastarem para reavê-la, aquilo que 
tiver vendido fi cará na mão do comprador até o ano do jubileu; porém 
no ano do jubileu sairá da posse deste, e aquele que vendeu tornará à 
sua possessão.

 Interessante que, no versículo dezessete do aludido capítulo de Levítico 
consta plasmado o seguinte ditame: “Nenhum de vós oprimirá ao seu próximo; 
mas temerás o teu Deus; porque eu sou o Senhor vosso Deus”. E nos versículos 
dezoito e dezenove conclui: “Pelo que observareis os meus estatutos, e guardareis 
os meus preceitos e os cumprireis; assim habitareis seguros na terra. Ela dará o 
seu fruto, e comereis a fartar; e nela habitareis seguros”.
 Parece-nos que o criador ou mesmo Moisés, seu porta-voz, já podia 
prever que o homem oprimiria seus semelhantes, e assim aconteceu. Poucos 
tornaram-se grandes poderosos, e muitos tornaram-se miseráveis; aqueles 
foram senhores, esses foram escravos; aqueles tinham terras, tinham poder, 
e tendo terra e poder, imperavam sobre os pequenos, que nada lhes restava 
senão a dura realidade de servir para o enriquecimento dos seus patrões. Eis 
aí o surgimento fatídico das desigualdades sociais, até hoje promotoras de 
desgraças.
 Retomando o enfoque histórico no tocante ao desenvolvimento do 
Direito Agrário, conta a história que, quando as primeiras sociedades humanas 
formadas por caçadores de animais e coletores de raízes descobriram a técnica 
da agricultura e abandonaram a vida nômade para estabelecerem moradia em 
lugares fi xos, isso é, sem mais ocorrer a mudança frequente de um local para 
outro, intensifi cou-se a produção de alimentos. Cresceu a oferta de alimentos, 
e tal foi a mola propulsora do sistema de trocas existente entre as pessoas; os 
pequenos agrupamentos humanos se tornaram tribos e civilizações; a população 
paulatinamente se expandiu, ampliando suas habilidades na atividade em que 
se empenhava, de molde a propiciar, entre si, a permuta do que cada um se 
dedicava a produzir.
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 A agricultura do período era baseada no cultivo de variados alimentos, 
como arroz, batata, mandioca, milho, cevada, centeio, trigo, entre outros; a 
pecuária, a seu turno, domesticava cavalos, porcos, bois, cabras e carneiros.
Outras inovações foram a criação da cerâmica, tecelagem, metalurgia e 
construção de muralhas, templos, armazéns para a conservação de alimentos, 
além de demais outras.
 Esse período, pelos historiadores denominado Neolítico, representa 
o desenvolvimento exordial da criação de animais e das primeiras formas de 
agricultura, conforme acima aclarado, marcado pelo estilo de vida sedentário, 
posto que as populações ao dominarem a agricultura e a pecuária puderam fi xar-
se por mais tempo nas regiões.
 Segundo grande parte dos historiadores o Neolítico não aconteceu em 
todas as partes do mundo ao mesmo tempo, mas houve diferentes períodos e 
regiões onde o Neolítico entrou em vigor. Os cálculos indicam que o início se deu 
em 8.000 a.C no Oriente Próximo, região compreendida entre a Mesopotâmia, 
Egito e demais áreas habitadas pelo povo hebreu; na América Central, por sua 
vez, o Neolítico teria iniciado-se em 2.500 a.C.
Segundo Benedito Ferreira Marques, essa é a origem do Direito Agrário. Assim 
leciona o referido professor:

Remontam aos primórdios da civilização as origens do Direito 
Agrário. E não poderia ser outra a constatação, pois que o primeiro 
impulso do homem foi retirar da terra os alimentos necessários à sua 
sobrevivência. Depois, quando os homens se organizaram em tribos, 
tornou-se imprescindível a criação de normas reguladoras das relações 
entre eles, tendo por objeto o “agro”. Nascia, ali, com tais normas, o 
ordenamento jurídico agrário. (Marques (2015, p. 1)

 Marques registra que, conforme conclusão do professor Alcir Gursen de 
Miranda, “o Código de Hammurabi, do povo babilônico, pode ser considerado 
o primeiro Código Agrário da Humanidade”. (Miranda (1988 apud MARQUES, 
2015, p. 2)
 O supracitado Código, organizado em duzentos e oitenta parágrafos, 
apresentava, já em seus remotos tempos (1792 a.C.), número de sessenta e 
cinvo temas voltados para o conteúdo agrário. Abordava assuntos como: locação 
e cultivo dos fundos rústicos (Cap. V); empréstimo e locação de bois (Cap. XII); 
tipifi cação delituosa da morte humana em virtude da chifrada de um boi (Cap. 
XIV); regimento sobre a situação dos agricultores (Cap. XVI); e o Cap. XVII, o 
qual tratava dos pastores.

2. PERCURSO HISTÓRICO DO DIREITO AGRÁRIO NO BRASIL
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2.1. O Tratado de Tordesilhas

 O germe do Direito Agrário no Brasil passa pelo tratado de Tordesilhas, 
acordo feito ao fi nal do século XV entre os monarcas D. João II, rei de Portugal, 
e Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, monarcas espanhóis, amplamente 
conhecidos como reis católicos.
 Para se obter um claro entendimento acerca do Tratado de Tordesilhas, 
antes é imprescindível que se discorra sobre outros acordos prévios fi rmados 
entre as potências ibéricas, do que doravante cuidaremos.
 Impendendo-nos, portanto, voltar ao passado e analisar os feitos 
importantes para melhor se compreender o nascimento histórico do Direito 
Agrário em nosso país, num breve resumo, rebobinemos a fi ta da história até o 
século XIII.
 A partir do século XIII, castelhanos e portugueses disputavam entre si a 
exploração e domínio da costa atlântica africana, considerada essencial para 
garantir uma passagem para a Índia que não dependesse do Mar Mediterrâneo. 
Durante o século XV, a contínua expansão dos reinos ibéricos nessa direção 
gerou confl itos comerciais e, como consectário, rivalidade política.
 Vale recordar que naqueles idos, detentora de incontestável autoridade, a 
igreja exercia grande poder. Nesse prisma, visando garantir a posse temporal e 
espiritual das terras já descobertas, bem como dos territórios a serem descobertos 
no Atlântico, a partir da década de 1450 reis portugueses solicitaram intervenção 
a sucessivos papas.
 Em 1474, com escopo de apaziguar tais disputas, Portugal começou 
negociar o primeiro tratado (Tratado de Alcáçovas), assinado pelas duas partes 
em 1479, ratifi cado pelo papa Sisto IV em 1481. O documento convencionava 
a paz entre os reinos após a Guerra de Sucessão Castelhana (1475 - 1479), 
sendo precípuas cláusulas a renúncia de D. Afonso V ao trono de Castela e um 
futuro casamento entre os fi lhos dos soberanos. Ademais, o tratado demarcava 
as zonas de infl uência de cada lado no Oceano Atlântico ao estabelecer o 
domínio dos Reis Católicos (Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão) nas 
Ilhas Canárias, fi cando garantida, de outra banda, aos portugueses a exploração 
de todas as terras ao sul.
 Em 1492 ocorreram as primeiras descobertas por Cristóvão Colombo, 
navegador e explorador genovês. Apoiado pelos reis católicos, Colombo foi o 
primeiro europeu a por os pés nas terras do continente americano, chamado de 
Novo Mundo.
 Tal fato alterou inteiramente a situação diplomática estabelecida alhures. 
Após a chegada do navegador à Espanha, em 1493, não tardou e o casal real 
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procurou garantir o apoio do papa espanhol Alexandre VI. De acordo, o papa 
expediu uma bula (Bula Inter Coetera), publicada em maio de 1493, determinando 
a demarcação de uma linha imaginária que se localizaria cem léguas (cerca de 
oitocentos e oitenta e cinco quilômetros) a oeste de Cabo Verde. As expedições 
portuguesas deveriam manter-se a leste dessa linha, haja vista que todas as 
terras descobertas e ainda por descobrir a oeste do marco seriam possessão 
exclusiva dos Reis Católicos, os quais, em troca, teriam a incumbência de difundir 
o cristianismo no Novo Mundo.
 D. João II, insatisfeito argumentou que os direitos de Portugal no Novo 
Mundo não haviam sido sufi cientemente afi rmados, e além disso, os navegantes 
portugueses não teriam espaço sufi ciente no mar para suas viagens à África. 
Julgando que a decisão do pontífi ce contradizia o Tratado de Alcáçoças assinado 
alguns anos antes, procurou Isabel I e Fernando II para negociações colaterais.
O problema interno estava instaurado; dele não se podia buscar subterfúgio, 
e no intento de evitar a inimizade do reino vizinho, os monarcas espanhóis 
concordaram com a proposta.
 Para solucionar tal confl ito, embaixadores espanhóis e portugueses se 
encontraram na vila de Tordesilhas, na Espanha, em 1494. Um novo acordo foi 
assinado e a linha foi movida, passando a localizar-se trezentos e setenta léguas 
(aproximadamente mil e novecentos quilômetros) a oeste de Cabo Verde.
 Esse foi o Tratado de Tordesilhas; um acordo por meio do qual as 
duas forças hegemônicas da época pactuaram que as terras eventualmente 
descobertas no mundo seriam conferidas ao domínio de quem as houvesse 
descoberto, conforme avençada estipulação prévia. Assim fora permitido a 
Portugal tomar posse da região litorânea onde Pedro Álvares Cabral aportou em 
1500, que posteriormente veio a se tornar o Brasil.
 Lecionando sobre o Tratado de Tordesilhas, nos seguintes termos são as 
palavras de Marques, 2015, P. 22, ipsis litteris:

Esse documento merece ser encarado por sua importância jurídica na 
formação do sistema fundiário brasileiro, na medida em que, sendo 
o Brasil descoberto por Pedro Álvares Cabral, de Portugal, adquiriu 
este o domínio sobre as terras, embora o seu apossamento tenha 
sido apenas simbólico. O direito de propriedade decorrera de um 
Tratado, cuja validade jurídica passara pela homologação do Papa 
Júlio II, através da Bula Ea quae. A propósito, há quem diga que tal 
homologação papal fora dada por Alexandre VI, e não por Júlio II. 
Controvérsia à parte, o que importa para este trabalho é o valor jurídico 
que foi atribuído àquele documento, mercê da bênção papal.

2.2. A Colonização do Brasil e a Distribuição de Terras
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 Recém chegados no Brasil, os portugueses não sabiam exatamente 
qual procedimento adotar na administração da região recentemente por eles 
conhecida. Ante o colossal território que lhes escapava à ciência do quantum 
acerca da sua real extensão, algumas difi culdades iniciais despontavam.
 Nos primeiros trinta anos de colonização, período compreendido entre 
1500 a 1530, os portugueses realizaram pouquíssimos empreendimentos; 
algumas expedições chegaram trazendo como precípuas realizações nomear 
algumas localidades no litoral, confi rmar a existência do Pau-Brasil e construir 
algumas feitorias. Pode se dizer que, durante essas três décadas, a única 
atividade desenvolvida consistiu na extração do Pau-Brasil, cuja utilidade foi a 
extração de uma tintura vermelha, a qual contava com alto valor comercial na 
Europa.
 É fato que até 1530 a ocupação portuguesa era bastante inibida no território 
brasileiro. Conta-se que, em 1516 Dom Manuel I, rei de Portugal, enviou navios 
ao novo território almejando efetivar o povoamento e a exploração; instalaram-se 
em Porto Seguro, todavia logo foram expulsos pelos indígenas.
 Ora. A Coroa portuguesa era titular do domínio sobre o novo território, 
e experimentando alguns dissabores no que tange às tentativas frustradas de 
ocupação, paulatinamente percebeu que era preciso explorar as terras de modo 
diferente, mais racional, tornando assim mais efetiva a presença de Portugal 
em sua nova colônia. Nessa perspectiva, em 1530 exordiou-se um projeto de 
colonização e distribuição de terras, baliza que dividiu a ocupação do Brasil em 
três períodos, a saber: regime Sesmarial (primeiro período), regime das posses 
(segundo período), por fi m, o advento da Lei n. 601 de 1850, que marca o terceiro 
período da ocupação, regulamentando a questão fundiária.
 A seguir é abordado cada um desses períodos que juntos marcaram a 
ocupação do Brasil, relacionando-se intimamente com a evolução histórica do 
Direito Agrário em nosso país.

3. REGIME SESMARIAL

 O instituto das sesmarias fora criado em Portugal por uma lei de D. Fernando 
I, datada de 1375. Na época, ante o declínio da população rural dizimada pela 
peste negra ou reduzida em virtude do êxodo rumo aos centros urbanos, seu 
propósito era sanar a perniciosa crise de abastecimento que acometia o reino. 
Nesse enfoque, o rei determinou o cultivo obrigatório de todas “as herdades. 
Caso o proprietário não pudesse ou não quisesse cultivar diretamente o solo, a 
terra deveria ser dada em arrendamento a quem estivesse disposto a assumir 
a tarefa, sob pena de confi sco, hipótese em que a terra seria devolvida ao 
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soberano, derivando daí a conhecida expressão “terras devolutas”.
 Como se pode verifi car, a estratégia do rei era compelir os donos de terra 
a cultivarem sua gleba sob pena da concessão ser revogada, acarretando a 
devolução da terra para a Coroa, que a doaria a quem se comprometesse a 
cultivá-la em tempo pré-fi xado por lei.
 As Ordenações Filipinas em seu Livro Quarto, Título XLIII (fi nal do século 
XVI), conceituaram as sesmarias como sendo “as dadas de terras, casais[1] ou 
pardieiros[2], que foram ou são de alguns Senhorios e que já em outro tempo 
foram lavradas e aproveitadas e agora o não são”.
 Esse instituto foi aplicado com sucesso na colonização das ilhas atlânticas, 
bem como no próprio território português, no povoamento de regiões fronteiriças 
durante a guerra com Castela, e perante a necessidade de colonizar as terras 
brasileiras, eis que não tardou e a Coroa Portuguesa decidiu valer-se do já 
utilizado mecanismo. Foi assim que, decorridos cento e cinquenta e cinco anos 
da codifi cação da Lei das Sesmarias, o referido instituto foi transplantado para o 
Brasil em 1530.
 Por meio da carta de poderes concedida a Martim Afonso de Sousa, 
enviado no comando de uma expedição colonizadora pelo monarca português 
D. João III, o instituto transplantou-se para o território brasileiro, representando a 
pretensão da Coroa em lançar mão das sesmarias para promover a colonização 
do território, ainda intacto.
 Em 1534 foi criado por D. João III um sistema de administração territorial 
denominado capitanias hereditárias, sistema que dividia o vasto território 
brasileiro em grandes faixas de terra, entregando a administração para 
particulares, mormente nobres, burocratas ou comerciantes infl uentes dentro da 
Corte lusitana. Tratava-se de um meio de fomentar a ocupação da terra sem 
onerar a Coroa que, naqueles idos, não contava com recursos sufi cientes para 
investir na colonização. Com o sistema de capitanias todos os gastos fi cavam a 
cargo do donatário, ponto positivo para a Coroa, que assim poderia colonizar o 
novo território, frisa-se, isenta de despesas.
 Quando da criação de tal sistema, o monarca português determinou que 
cada donatário recebesse como de sua exclusiva propriedade uma faixa de dez 
léguas, contada a partir da linha litorânea, devendo comprometer-se a distribuir, 
a título de sesmarias, o restante do território sob seu comando a quaisquer 
pessoas, de qualquer condição, desde que fossem cristãos. Nesses termos, a 
terra continuava sendo patrimônio de Portugal; os donatários possuíam o direito 
de desfrutar da propriedade, mas não tinham direitos como se donos fossem, 
fi cando, dessarte, submetidos à monarquia absoluta. Os capitães-donatários 
detinham somente vinte por cento da sua respectiva capitania, devendo distribuir 
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obrigatoriamente os oitenta por cento restantes a título de sesmarias, clarifi ca-se, 
sem conservar direitos sobre o solo distribuído, o que não gerava dependência 
pessoal em tais relações.
 Os primeiros registros de terras surgiram no Brasil com as doações de 
sesmarias, isso é, empós o estabelecimento das capitanias hereditárias, datados 
de 1534. São registros que informavam o local onde as pessoas viviam, suas 
informações pessoais e familiares; sobre a propriedade, se fora herdada, doada 
ou ocupada, quais os seus limites, como se constituía a mão-de-obra, se ali havia 
trabalhadores ou não, etc. Assim foi que todas as posses e sesmarias formadas 
foram legitimadas em registros públicos realizados junto às paróquias locais, 
posto que nesse período a igreja era unida ofi cialmente ao Estado, sendo mister 
dos vigários ou párocos das igrejas fazer os registros das terras ou certidões, 
como a de nascimento, casamento, etc.
 Importa clarifi car que, as terras distribuídas apresentavam exigências 
rotuladas como cláusula resolúvel, que tinham de ser atendidas obrigatoriamente, 
sob pena de o sesmeiro perder o domínio útil da terra recebida. Nesse passo, o 
sesmeiro (indivíduo benefi ciário da concessão), obrigatoriamente devia colonizar 
a terra, consolidar nela a sua morada habitual e permanente cultura, demarcar 
os limites da sua respectiva área, devendo, ademais, pagar os tributos exigidos. 
Caso não cumprisse tais obrigações caía em comisso (infração de dever), 
sobrevindo a devolução da área para a Coroa a fi m de ser redistribuída a outros 
interessados.
 Percebe-se, portanto, que no brasil o regime sesmarial teve natureza 
diversa daquela utilizada alhures; enquanto que em Portugal o regime sesmarial 
tinha natureza de confi sco das terras improdutivas, em nosso país, diferentemente, 
sua natureza jurídica foi de enfi teuse (Direito Civil) ou, como é denominado no 
Direito Administrativo, aforamento, mecanismo pelo qual a Coroa Portuguesa 
entregava o domínio útil da terra ao interessado sem haver alienação.
 Inobstante teoricamente o regime das Sesmarias pareça um sistema 
bem organizado, capaz de produzir efeitos salutares, a história agrária brasileira 
comprovou que a maioria, parte esmagadora (segundo alguns estudos, noventa 
e nove por cento) das cartas de Sesmarias não foram bem sucedidas.
 Em tese o regime sesmarial era um sistema, pode se dizer, bem planeado, 
efi caz em outras partes do mundo, mas no Brasil a realidade era outra, bastante 
distinta da já vivenciada pela corte lusitana noutros períodos, em outras regiões.
O novo território, a saber, o Brasil, era um território bastante amplo; necessitava 
ser colonizado, contudo algumas difi culdades impossibilitaram o êxito do regime 
sesmarial.
 Conforme já relatado, o território brasileiro era demasiadamente extenso; 
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as cartas entregavam enormes áreas de terra, e ainda mais funesto para o 
sistema de capitanias foi o fato da Coroa portuguesa não conferir a prossecução 
do plano, se de fato os ditames estabelecidos vinham sendo cumpridos.
 Vale recordar que os capitães donatários moravam em Portugal. Em 
sua grande maioria pertenciam à pequena nobreza lusitana, e apesar do título 
nobiliário, não contavam com recursos fi nanceiros. Ora. É incontestável que, para 
se tornarem produtivas a médio ou longo prazo, as capitanias necessitavam de 
consideráveis investimentos, o que não foi feito por falta de capital para investir 
ou mesmo de interesse dos capitães donatários em retorno de lucro. A situação 
era de tal modo grave que, por falta de recurso fi nanceiro muitos capitães 
donatários nem se quer chegaram a tomar posse de suas terras, abandonando, 
por conseguinte, suas obrigações.
 Outro problema que constituiu-se em entrave para o triunfo do regime de 
capitanias no Brasil foi a Falta de colonos. À época do descobrimento Portugal 
tinha pouco mais de 1,2 milhão de habitantes, e uma inveterada carência de mão 
de obra em seu território. Não era viável que um número de colonos sufi ciente 
viesse para o território brasileiro ocupar a terra, razão pela qual a colônia 
permaneceu subpovoada e, obviamente, mal-aproveitada durante o sistema de 
capitanias.
 Ainda outro embaraço a ser listado é concernente à obrigatoriedade do 
cultivo. Tal exigência estimulou a formação de um novo grupo entre os sesmeiros, 
qual seja, o grupo dos posseiros, indivíduos que preenchiam um requisito básico 
da colonização, o cultivo, todavia não possuíam aquiescência do rei alusiva às 
sesmarias, pois adquiriram a terra por um meio ilegal, em muitos casos, inclusive, 
pagando pelo solo, o que não era permitido durante o regime sesmarial. E assim 
formou-se o confl ito. Muitos sesmeiros, Ante as obrigações que lhes eram 
impostas preferiram arrendar suas áreas de terra a pequenos lavradores, o que 
difi cultou o controle de verifi cação do cumprimento da exigência sobre o cultivo 
e a demarcação, obstando também o controle da Coroa portuguesa sobre o 
sistema de distribuição de terras, de molde a suscitar o crescente número de 
posseiros.
 Além da grande distância entre as capitanias e de sua titânica área, além 
da falta de colonos, da carência de recurso fi nanceiro ou interesse dos capitães 
donatários, do aparecimento e expansão dos posseiros, os constantes ataques 
dos índios revoltados com a escravidão, os ataques dos franceses, bem como 
a imperdoável falta de fi scalização da distribuição fundiária pela Coroa lusitana, 
sem dúvida foram problemas que, numa atmosfera pestilenta da história agrária 
brasileira, contribuíram em conjunto para o fi m do sistema de capitanias em 
nosso país.
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 O regime das sesmarias foi extinto ofi cialmente em 1822, ante a existente 
promessa de regularização da posse.

4. REGIME DE POSSES (1822-1850)

 O regime de posses ou regime extralegal se tornou o instituto competente 
a substituir o término do regime das sesmarias ou sesmarial. Criado em 
razão da ausência de normas regulamentadoras, tal regime perpetuou-se no 
território brasileiro durante vinte e oito anos, caracterizado pela ocupação direta 
dos terrenos sem a presença de regulamentação legal, foi responsável pela 
“marginalização das terras”.
 A apropriação durante o regime de posses procedia-se através da 
ocupação real sobre o terreno almejado, desencadeando um grande processo 
de invasão e usurpação por particulares, com utilização de meios fraudulentos 
na conquista de “terras de ninguém”, sem a presença de consulta e solicitação 
às autoridades administrativas responsáveis por aqueles que haviam interesse.
 Caracterizado pela efetivação de latifúndios e distribuição de terras 
pelas mãos daqueles que estavam no poder, o regime sesmarial se desmonta 
no momento do novo regime, ou seja, o de posses, que devido à ausência de 
grandes obstáculos para o acesso à terra, tinha como atributo o fácil acesso aos 
pequenos colonos.

A sesmaria é o latifúndio, inacessível ao lavrador sem recursos. A 
posse é, pelo contrário – ao menos nos seus primórdios, - a pequena 
propriedade agrícola, criada pela necessidade, na ausência de 
providência administrativa sobre a sorte do colono livre, e vitoriosamente 
fi rmada pela ocupação. (PEREIRA, José Edgar Penna Amorim, 2003, 
p. 25

 Apesar da maior facilidade na obtenção das terras em comparação à 
fase anterior, no regime de posses, o pequeno proprietário para exercer a tutela 
possessória devia se atentar a sua função social, como denota-se de PINHEIRO 
FILHO, 2016 “nessa fase, também conhecida como de ocupação, ao pequeno 
lavrador só era exigido que ele fi zesse da terra sua morada habitual e a cultivasse 
com o próprio trabalho e o de sua família”.

4.1. Tutela Possessória 

 Encontra-se na doutrina duas grandes vertentes signifi cativas até os dias 
atuais responsáveis pela melhor compreensão dessa fase e o real conceito de 
posse.
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 A primeira teoria conhecida como teoria subjetiva conceituou a posse 
como a união de dois elementos: corpus e animus.

O corpus constitui a apreensão física da coisa, enquanto o animus 
a intenção de exercer o direito de propriedade. Para a confi guração 
da posse esses dois elementos são indissociáveis. O corpus sem o 
animus não é sufi ciente para garantir a alguém a proteção possessória, 
pois, não há posse sem a vontade de ter a coisa como sua, mas mera 
detenção. O animus, portanto, é o elemento que diferencia a posse da 
detenção (AMORIM, Karolynne Silva. A legitimação da posse sobre 
terras devolutas,2010)

 O respeitado e infl uente jurista alemão do século XIX responsável pelo 
surgimento da teoria subjetiva, Friedrich Carl von Savigny, entendia que a posse 
se personifi cava quando houvesse a apreensão física da coisa (corpus) mais 
a vontade de tê-la como própria (animus domini), sendo os dois elementos 
indissociáveis para a caracterização.

Justo porque Savigny carrega no elemento intencional, somente 
reconhecendo posse onde há animus domini, sua teoria é qualifi cada de 
subjetiva. As maiores críticas que lhe são dirigidas visam precisamente 
ao seu exagerado subjetivismo, que faz depender a posse de um 
estado íntimo difícil de ser precisado concretamente. (GOMES, 2007, 
p. 33)

 Rudolf von Ihering, outro jurista alemão, em contraposição a Savigny, 
criou a teoria objetiva que indicava que a posse se confi gura simplesmente com 
a conduta do dono, ou seja, não importa a apreensão física da coisa e a vontade 
de ser o dono basta somente tê-la consigo mesmo sem ter a intenção de possuí-
la.
 Ainda que bastante distintas, as duas teorias infl uenciaram e infl uenciam 
os ordenamentos jurídicos de diversos países, o que contribuiu signifi cativamente 
para seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, ambas deram signifi cado e 
função ao conceito de posse. A teoria criada por Friedrich Carl von Savigny deu 
autonomia a posse, já teoria Rudolf von Ihering por sua vez ampliou seu conceito.
Posteriormente, a teoria de Ihering, seria adotada pela legislação brasileira em 
seu Código Civil de 2002.

4.2. Função Social da Posse

 Conforme a enciclopédia jurídica Soibelman, função é a “atividade de um 
órgão ou serviço” que agregada a sociedade, pode-se inferir que que “função 
social” poderia ser defi nida como “um conjunto de atividades realizadas por uma 
determinada instituição de forma a benefi ciar a sociedade ou coletividade”.
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De mesmo modo, acrescenta-se Davi Farizel, que a função social seria nada 
mais do que, “tudo!”, isto é, “tudo aquilo que existe cumpre à uma determinada 
função, ainda que algo possa ser destinado à mais de uma fi nalidade, há que se 
destacar uma fi nalidade precípua”.
 Adam Smith, em sua obra “A Riqueza das Nações”, publicada em 1776, 
esclarece, ao citar Hutcheson, que:

[...] Quando a população era rarefeita, o País era fértil e o clima 
ameno, não havia muita necessidade de se aperfeiçoarem regras 
sobre a propriedade, mas na situação de hoje “o trabalho de todos 
é claramente necessário para manter a humanidade”, e os homens 
devem ser motivados ao trabalho pelo interesse próprio e pelo amor à 
família. Se não lhes forem assegurados os frutos do trabalho humano, 
“não se tem nenhuma outra motivação para trabalhar senão o amor 
genérico à espécie, o qual geralmente é muito mais fraco do que as 
afeições mais íntimas que dedicamos aos nossos amigos e parentes, 
para não mencionar a oposição que, nesse caso, seria apresentada 
pela maioria dos indivíduos egoístas”. Numa sociedade comunista não 
se trabalha de boa vontade.

 Torna-se perceptível a preocupação, naquele período, com o trabalho 
em conjunto (com destaque no campo) para o benefício de todos, ou seja, da 
sociedade, deixando claro a preocupação com objetivo social do trabalho e da 
propriedade, o qual chamamos atualmente de “função social”.
 Nessa mesma linha de raciocínio consagrou-se o regime de posse, 
apregoando que o possuidor deveria ser tutelado não por exercer um dos poderes 
inerentes a propriedade (não somente por ocupa-la), mas pela pratica da “função 
social” empregado ao bem.
 O proprietário, não deveria ser caracterizado tão somente pela defesa 
de vossas terras mas deveria ser visto como uma pessoa que apesar de não 
ter garantia da propriedade, direito administrativo e nem ao menos título, 
utilizaria o bem como o meio de assegurar o mínimo sufi ciente para a base e 
desenvolvimento de uma vida digna.

4.3. Do apossamento

 Com o surgimento de tal regime, tornou –se aberta a distribuição de terras. 
De fato seria, divisão ocular, isto é, até onde pudesse ser visto, ou também por 
distribuição natural. Córregos, riachos, fl orestas poderiam delimitar as terras 
entre os posseiros, que desse modo, desencadeou o apossamento irregular de 
terras.
 Conforme Rui Costa Lima (Pequena história territorial do Brasil..., p. 4), 
essa prática veio a ser, com o correr dos anos, “modo legítimo de aquisição do 
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domínio”, todavia, para a aquisição os posseiros demonstravam claramente o 
cumprimento de certos “requisitos” exercer da posse.
 A lei que implantou o apossamento como costume obtendo aceitação 
jurídica, a Lei da Boa Razão, (implantada em 18 de agosto de 1769), serviu 
como base a serem cumpridas por aqueles que pretendiam ocupar as terras 
como a “racionalidade, o cultivo e a antiguidade” (LIMA, R. C. Pequena história 
territorial do Brasil..., p. 51-59).
 Apesar dos poucos registros administrativos, há registros paroquiais 
que demonstram a preocupação dos posseiros em esclarecer que as terras 
adquiridas foram de tal forma pacífi ca, portanto, sem nem um confl ito ou 
obstáculo, expressamente com intuito de serem adquiridas para o cumprimento 
da função social, isto é, o próprio sustento e a abastecimento das cidades. 
 Portanto, ainda que, parcela dos posseiros detinham de “boa vontade” 
com as terras, o regime de posses fi cou conhecido entre doutrinadores como 
um regime conturbado, quase caótico, onde o princípio adotado era ocupação, 
mesmo que pacífi ca que veio posteriormente a ser substituída pela Lei de Terras 
de 1850.

5. O REGIME DA LEI DE TERRAS (1850)

 O Estatuto das Terras Devolutas, como foi chamada também a Lei n. 
601/1850, foi a lei responsável por encerrar o caos que havia surgido com o 
regime de posses, assim, com objetivo de evitar o apossamento de qualquer 
área, seja pública ou privada, sem qualquer regulamentação, foi criada a Lei de 
Terras de 1850.
 A Lei de Terras, após sua criação, conforme Germano de Rezende 
Forster, “determinou parâmetros e normas sobre a posse, manutenção, uso 
e comercialização de terras no período do Segundo Reinado”, surgindo a 
regulamentação necessária a época após extinção do regime de posses.

[...] No Brasil, os sesmeiros e posseiros realizavam a apropriação de 
terras aproveitando de brechas legais que não defi niam bem o critério 
de posse das terras. Depois da independência, alguns projetos de lei 
tentaram regulamentar essa questão dando critérios mais claros sobre 
a questão. No entanto, somente em 1850, a chamada Lei 601 ou Lei 
de Terras, de 1850, apresentou novos critérios com relação aos direitos 
e deveres dos proprietários de terra. (SOUSA, Rainer Gonçalves. 
“Lei de Terras de 1850”; Brasil Escola.)

5.1. Aspectos históricos

 Ainda que tenha sido elaborada na tentativa de extinguir os confl itos e as 
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ilegalidades surgidas durante o período de 1822 a 1850, a Lei n. 601 foi criada 
em meio a uma disputa de grandes forças.
 Os conservadores (constituídos por fazendeiros) e os liberais (novos 
posseiros, fruto do regime anterior), ambos tinham interesse em defender as 
terras que haviam conquistados sem o menor resquício de que abririam mão de 
seu patrimônio.
 Não era de muita difi culdade perceber a discrepância entre os desejos de 
ambas as partes. Os liberais, por serem constituídos pelos posseiros, difundiam 
pela ideia da posse ilegal, resultado do regime anterior; os conservadores, por 
sua vez, defendiam a reforma fundiária.
 Em 1843 os conservadores foram os responsáveis por apresentar 
o primeiro projeto de Lei n. 601, todavia, com a presença dos Deputados do 
Partido Liberal, o projeto foi cessado. Os posseiros alegavam que tal projeto 
benefi ciavam apenas os cafeicultores.
 Enfi m, após longos confl itos, os liberais conseguiram o que buscavam 
após cessar o regime anterior, isto é, a legitimação de suas posses sem avaliação 
ou controle jurídico e a redução das taxas de registros.

5.2. Medidas da Lei de Terras

 Em relação as medidas propostas podemos citar a legitimação das posses 
abdicadas pelos liberais e a revalidação das sesmarias irregulares, dentre outras 
medidas como por exemplo:

• (Artigo 1° e 2°) A proibição da concessão gratuita de terras, exceto 
as situadas nos limites com países estrangeiros, em uma faixa de 10 léguas 
e a proibição de apossamento de novas terras, extinguindo totalmente os 
rastros do regime anterior.
• (Artigo 3°) Conceituação do que seria terras devolutas.
• (Artigo 4°) Possibilidade de revalidação das sesmarias concedidas 
irregularmente desde que preenchidos os requisitos da morada habitual e 
cultivo da terra.
•  A usucapião nas sesmarias ou outras concessões do governo.
• (Artigo 11) A obrigação dos posseiros tirarem títulos de vossos 
terrenos.

 A Lei de Terras transformou a terra em mercadoria ao mesmo tempo em 
que garantiu a posse aos antigos posseiros, latifundiário, cafeicultores e outros 
do gênero.
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 Consequentemente não se pode negar que há explicitamente nas cláusulas 
da Lei n. 601 que benefi ciariam os capitalistas, os grandes proprietários. Os 
camponeses posseiros seriam vistos, como sempre, “intrusos” das terras.

Os grandes posseiros já haviam aprovado no congresso que suas 
“posses mansas e pacífi cas” seriam reconhecidas e sua extensão 
respeitada. Além disso, eles tinham seu pequeno exército particular 
para se defenderem dos “intrusos”. Nesse esquema, que chance 
teriam esses camponeses senão a de continuar trabalhando para o 
grande fazendeiro ou sendo moradores de favor? (DA SILVA, Maria 
Aparecida Daniel,2000)

 Importante destacar que apesar das críticas, a mencionada lei, 
independentemente de qual infl uencia tenha vindo a sofrer, se dos conservadores 
ou dos liberais, há de ser reconhecida sua relevante mudança na concepção de 
propriedade da terra. Salienta-se, todavia, que até surtir o efeito desejado no 
campo houve um certo lapso de tempo, o qual fi cou conhecido como apenas 
mais uma “letra morta”.
 Portanto, com sua nova concepção difundida e aplicada aos poucos 
durante o tempo, dando nova forma a apropriação, a Lei de Terras se tornou 
um marco no tempo e história agrária do Brasil, haja vista que, diferente de 
considerar a terra apenas como um privilégio, a valorizou como mercadoria que 
geraria lucros e obrigações.

CONCLUSÃO

 O presente trabalho se propôs a realizar um estudo sobre os principais 
aspectos histórico-jurídicos que contribuíram para a formação do Direito Agrário 
brasileiro. Conclui-se que apesar de teoricamente parecer um sistema bem 
organizado, capaz de produzir efeitos salutares e infl uenciar fortemente o 
destino das terras brasileiras, o regime das sesmarias não foi bem sucedido 
no país, inefi caz se comparado a seus efeitos em outros países. Acrescenta-se 
que tal regime, conforme jus-agraristas, se tornou o maior e principal propulsor 
responsável pela formação da concentração latifundiária e todas as desigualdades 
sociais dela decorrentes.
 Seguidamente, como visto, após falhas tentativas de reparação surgiram 
novos regimes como o de posse, que ao contrário do regime sesmarial, contribuiu 
para o surgimento de minifúndios, favorecendo a marginalização das terras, 
cooperando novamente pela desigualdade agrária brasileira.
 O regime de terras, apesar de declínio ao favorecimento dos conservadores 
se revelou, após um período de tempo, parcialmente efi caz ao objetivo que fora 
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desempenhado, demonstrando assim sua tentativa de equilíbrio entre os grandes 
fazendeiros e os posseiros.
 Portanto, o período aqui estudado é de suma importância para a 
compreensão da questão agrária no país, pois ocorre, sobretudo, que ao 
decorrer das décadas o Brasil ainda se encontra em recuperação das falhas dos 
antigos regimes, todavia, ainda se vislumbra que nos próximos anos, décadas 
ou milênios, a estrutura agrária brasileira possa mudar, realidade que no entanto 
só pesquisas e estudos terão condições de avaliar.
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IDENTIDADE, DIFERENÇAS E O PARADIGMA DE INCLUSÃO EM 
EDUCAÇÃO

Luciane Carvalho de Castro Guimarães 1

RESUMO: A proposta do artigo é apresentar questões teórico-conceituais 
referentes a identidade, as diferenças e o paradigma das Políticas Públicas 
Inclusivas para refl etir sobre as atividades que devem atender as necessidades  
deste aluno(a) usando um material como subsídio ao planejamento da prática de 
interação para assimilar o seu conhecimento com o cotidiano. E o direito ao ensino 
regular tem possibilitado às crianças com necessidades educativas especiais o 
desenvolvimento de funções cognitivas e sociais. E aos professores envolvidos 
nesse processo, a busca de qualifi cação em várias áreas do conhecimento 
e a oportunidade de aprender com o diferente, contextos que acentuam-se a 
desigualdade, o preconceito e a injustiça  social. O artigo também aborda a 
avaliação, que deve ser repensada de modo crítico, onde o aluno(a) deve ser 
respeitado e entendido nas suas limitações onde ninguém  cria no vazio ou 
sozinho e sim a partir das experiências vividas com os próprios conhecimentos 
e dos valores apropriados.

Palavras-chave: Legislação e inclusão. Educação inclusiva. Alunos com 
necessidades educativas especiais. Avaliação. Teoria de Vygotsky.

ABSTRACT: The purpose of this article is to present theoretical-conceptual 
questions regarding the identity, diff erences and paradigm of Inclusive Public 
Policies to refl ect on the activities that must meet the needs of this student using 
a material as a subsidy to the planning of the interaction practice for assimilate 
their knowledge with everyday life. And the right to regular education has made 
it possible for children with special educational needs to develop cognitive 
and social functions. And the teachers involved in this process, the search for 
qualifi cation in several areas of knowledge and the opportunity to learn from the 
diff erent, contexts that accentuate inequality, prejudice and social injustice. The 
article also addresses the evaluation, which must be rethought in a critical way, 
where the student should be respected and understood in his limitations where 
nobody creates in the void or alone, but from the experiences lived, with the 
knowledge and the appropriate values.

Keywords: Legislation and inclusion. Inclusive education. Students with special 
educational needs. Evaluation. Vygotsky’s theory.
 
1 INTRODUÇÃO
               
 Torna-se fundamental e de extrema relevância a implementação de 
políticas públicas inclusivas de transformações educacionais e nas diferentes 
adaptações as áreas do conhecimento, pois estamos diante das adaptações 
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dos parâmetros curriculares nacionais e na legislação refere-se à acessibilidade 
à escola, mudanças na obrigatoriedade do ensino, na fundação de um outro 
tipo de escola. Existe o direito universal à educação e à escola para todos os 
brasileiros, assim como as escolas brasileiras têm a obrigatoriedade legal de 
acolher a todos.
 Para todo aprendizado faz-se necessário explorar as competências e 
habilidades, tendo como eixo de discussão as dimensões do desenvolvimento 
humano, a cultura e o conhecimento. Entretanto, se existe alguma coisa que 
pode ser nomeada como mudança no cenário atual da educação, isso não 
se refere apenas à nomenclatura, nem somente à legislação. Esta mudança 
relaciona-se com a possibilidade de questionar modelos, argumentos, formas 
de avaliação, paradigmas ao propor outros novos desafi os, impensáveis até o 
momento. Várias questões surgem nessa perspectiva, dentre as quais salienta-
se a avaliação em tempos de educação inclusiva.
 Essa inclusão é a aceitação deste ser humano que carrega a leveza da 
infância ou a inquietude da adolescência que precisa vivenciar, sentir e perceber 
a essência de cada uma dessas expressões como pretexto para disciplinar o 
corpo ou outra defi ciência física ou psicológica. Essas diferenças entre as 
pessoas inclui a preocupação com o outro, o respeito, o reconhecimento, a 
tolerância. Para ampliar a refl exão sobre a relevância dessas questões fi ca o 
questionamento se são reais ou trata-se de mais uma oposição binária entre 
inclusão e exclusão?
 Parece existir certo consenso acerca da ideia de que já não há um único 
modo de compreender o que é a educação, nem como a escola deve lidar com os 
alunos com necessidades educativas especiais, assim como defi nir quais são os 
paradigmas e modelos de uma postura inclusiva. Entretanto, ainda permanece 
o discurso de que algumas crianças que apresentam difi culdades para aprender 
não deveriam estar na escola ou nas mesmas classes do que aquelas que não 
apresentam difi culdades para aprender.
 A educação inclusiva permite lançar o olhar para múltiplas direções. O que 
ocorre em nossos tempos é que alguns matizes de diferenças até aqui ignorados 
ou ocultos tem sido repensados, pelo menos não negados, talvez porque a 
legislação tenha estabelecido critérios mais rigorosos ou por outras razões. As 
formas de diferenças do corpo, de aprendizagem, de linguagem, de movimento, 
de ser, de vestir-se e de viver devem ser vistas não como um atributo, uma 
propriedade, uma característica das pessoas com difi culdades para aprender, 
mas como uma possibilidade para ampliar a compreensão acerca da intensidade 
das diferenças humanas.
 Sendo assim essas afi rmativas adquirem relevância, particularmente 
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na escola inclusiva que vem galgando espaços signifi cativos na melhoria das 
condições de acesso à Educação.

2 PROBLEMATIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E REFLEXÕES

 As políticas públicas impostas na sociedade brasileira prega que todos 
têm direito á educação, traz a visão da escola inclusiva e impõe a demolição dos 
discursos educacionais que excluem as diferenças. Há uma fronteira separando 
de forma nítida aqueles olhares que continuam pensando no problema da 
educação escolar em estar na anormalidade, bem como, outros pensam o 
oposto, há os que consideram a normalidade, como um problema em questão e 
que a inclusão deve acontecer.
 Temos também alguns ambientes escolares despreparados para receber 
alguns tipos de defi cientes, a falta de apoio dos próprios familiares por achar que 
a obrigação é da escola e professores, o preconceito e o bullying dos colegas, o 
inchaço da sala de aula do ensino público e, tanto o professor regente, quanto o 
de apoio estão inseguros para lidar com esse aluno(a) especial.
 Trata-se de representações que se apresentam como científi cas e 
acadêmicas, vigiando cada desvio, descrevendo cada detalhe das patologias, 
cada vestígio da normalidade, suspeitando de toda defi ciência com a conhecida 
afi rmação de que “algo está errado no sujeito, que possuir uma defi ciência é um 
problema” (SKLIAR, 2003, p. 18).
               Essas considerações nesse processo de ampliação do ensino obrigatório a 
seres humanos que precisam ser inclusos e aceitos na sociedade. Ter o respeito 
para superar as difi culdades e limitações, tendo os professores como mediador 
desse processo na ampliação do ensino aprendizagem em desenvolver as suas 
potencialidades e remetem-nos a lançar outros olhares, talvez menos vigilantes, 
que tenham de inverter a discussão, fazendo do normal, o problema que deve 
ser colocado em questão. Esses olhares têm muito a oferecer à educação em 
geral, produzindo a desmistifi cação do anormal, questionando os parâmetros 
instalados na pedagogia sobre o que deve ser correto e essa afi rmativa refere-
se ainda de forma duvidosa à avaliação: como realizar a avaliação do ensino e 
da aprendizagem em educação inclusiva? A avaliação sempre teve um papel 
de destaque na educação. Muitas vezes, de preocupação. Na grande maioria 
das escolas, uma imposição. No caso de crianças com necessidades educativas 
especiais, quais são os procedimentos mais recomendados no que se refere à 
avaliação? Ou como avaliar alunos de classes com educação inclusiva?
 Há múltiplos olhares, mas certamente há aqueles que não abrem mão 
da avaliação do aluno. Esses olhares podem solapar a pretensão altiva da 
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normalização, que não é mais do que a violenta imposição de uma suposta 
identidade, única, fi ctícia e sem fi ssuras, daquilo que é pensado como o normal 
(SILVA, 1997; SKLIAR, 2003).
 A avaliação de crianças com necessidades educativas especiais deve 
incluir a adaptação à escola e principalmente a interação social. Questiona- se 
deve ser ignorada, a avaliação deve ser padronizada ou relatórios apresentados 
pelo professor de apoio. São questionamentos que carregam em seu bojo tanto a 
aceitação das diferenças, quanto refl exões sobre a capacitação dos professores, 
sobre os modelos pedagógicos vigentes e procedimentos de avaliação, a 
adequação das escolas e também as responsabilidades das famílias nesse 
processo. Assim, não se trata apenas de uma questão legal, que é real, mas que 
amplia pelas malhas da rede educacional, nas distintas áreas do conhecimento. 
Se por um lado o acesso dos portadores de necessidades educativas especiais 
às escolas de ensino regular cresce a cada dia, por outro ainda são precárias 
as instalações físicas, a oferta de material didático-pedagógico adequado e a 
capacitação de professores, para efetivar uma educação inclusiva de qualidade.
 Ao avaliar o processo da educação inclusiva estas questões devem ser 
consideradas juntamente com a formação de professores, propostas curriculares 
com maior apoio das políticas públicas para que não se resuma apenas na 
inclusão e sim onde ser humano possa desenvolver as suas potencialidades e 
habilidades, inclusive a elevação de sua autoestima para futuramente ser um 
cidadão que possa ter e fazer uso dos seus direitos e deveres profi ssionais como 
traz a lei brasileira.
 Para as escolas, essas afi rmativas devem conduzir ao reconhecimento e 
à legitimação de novas práticas, reconhecendo e respondendo às necessidades 
diversifi cadas dos alunos, acomodando os diferentes estilos e ritmos de 
aprendizagem, assegurando uma educação de qualidade para todos e um 
processo de avaliação pertinente. Para isto há necessidade de currículos 
apropriados, tanto na formação de professores e quanto nas escolas com 
educação inclusiva. Longe de tratar-se de um problema específi co da pedagogia, 
refere-se a todas as áreas do conhecimento e dilui-se pelas malhas da rede 
social.
 Afi nal, em todas as áreas existe o processo de ensino-aprendizagem. 
Essas questões passam por mudanças institucionais, com adequação de 
estratégias de ensino, métodos, recursos e procedimentos de avaliação, seja na 
pedagogia, no ensino de artes, de matemática, dentre outras áreas.
 A construção de uma proposta de avaliação em educação inclusiva deve 
ser vinculada a referenciais teóricos, às propostas curriculares e à legislação. A 
avaliação deve ser formativa, humana, inclusiva e coerente com o dinamismo da 
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sociedade contemporânea, considerando as implicações para o aluno. Pode-se 
afi rmar que o ensino, a aprendizagem e a avaliação são partes integrantes de 
um processo, que é o currículo, não devendo ser consideradas isoladamente 
(HERNÁNDEZ, 2001).
 Essa inclusão surgiu a partir de um tratamento da exclusão há séculos 
de um defi ciente ser considerado totalmente inválido e motivo de vergonha 
para o preconceito familiar, sem identidade, sendo assim, os portadores de 
necessidades educativas especiais não encontravam um espaço de aceitação.
 No Brasil, uma vez que a educação inclusiva despontou como realidade, 
não é possível ignorar que há necessidade de repensar na inclusão com maior 
aceitação e preparo de todos envolvidos nesse sistema nos saberes, os limites 
e as possibilidades das crianças e adolescentes diante do desafi o de uma 
formação voltada para o respeito a cidadania desse ser humano.
 Vygotsky, expoente do Sociointeracionismo postula que o professor deve 
ser um mediador entre o sujeito que aprende e o conhecimento. “Mediar consiste 
nas ações de um agente intermediário em uma relação” (VYGOTSKY, 1987, p. 
96). O autor trabalha com a noção de que a relação homem-mundo não é uma 
relação direta, mas fundamentalmente mediada.
 Nessa perspectiva em ampliar as suas habilidades, não há espaço para a 
transmissão de conhecimentos sem a presença dos signos, dos símbolos e da 
cultura, considerados como agentes mediadores e ferramentas úteis no processo 
de aquisição do conhecimento. “Os signos passam a ser compartilhados pelos 
membros do grupo social, permitindo a comunicação entre os indivíduos e a 
interação social” (VYGOTSKY, 1984, p. 102). Compete ao professor conhecer 
essa questão, para adequar posturas e métodos a um modelo que coincide com 
práticas educativas atualizadas.
 Com a educação inclusiva, a mediação adquire um caráter de grande 
importância, uma vez que abrange três questões imprescindíveis ao processo de 
construção do conhecimento: “o aluno, como o sujeito que aprende; o professor 
como mediador; a cultura, os signos como ferramentas a serem empregadas. O 
princípio que regula a dinâmica implícita nessa trama conceitual é a interação 
social” (VYGOTSKY, 1987, p. 161). Trata-se de um modelo pertinente em tempos 
de educação inclusiva, onde a interação é um processo essencial.
 Ao longo do processo de desenvolvimento, o ser humano deixa de 
necessitar das marcas externas e “passa a utilizar signos internos, isto é, 
representações mentais, que substituem os objetos do mundo real” (OLIVEIRA, 
2001, p. 35).
 Larrosa e Skliar (2002) sugerem uma pedagogia do diálogo, da harmonia, 
da empatia, não para terminar com as diferenças, mas para manter a tensão 
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entre elas, compreendendo que é da tensão que emerge a criação de algo novo 
e a possibilidade de uma nova ordem, que subverte o caos. Em educação não 
se trata de caracterizar o que é a diversidade e quem a compõe, mas sim de 
compreender melhor como as diferenças nos constituem como seres humanos.
 Precisam de diferentes oportunidades, procedimentos e instrumentos para 
explicitar seus conhecimentos. Assim questões inclusivas, sociais e educacionais 
pedem por novos olhares: olhares múltiplos para romper com a hegemonia 
epistêmica dos grandes saberes que, com seu olhar iluminista pretendem 
iluminar tudo. Buscam-se olhares iluminados por novos focos e instrumentos 
que possam descer fundo na ordem implícita, penetrando no subjacente e no 
subjetivo. Trata-se de uma visão de escuta das vozes de uma ciência que, em 
sua busca transdisciplinar é capaz de gestar o novo, nesse movimento de olhar 
para a educação sob novos ângulos (MUNIZ REZENDE, 1993).
 A forma como a escola percebe e concebe as necessidades e 
potencialidades de seus estudantes, refl ete-se diretamente na organização 
do trabalho escolar. Por isso, vale ressaltar que cada escola inserida em sua 
realidade atenda as habilidades de seus alunados. Não há um modelo único 
para a educação, assim como cada ser humano é diferente do outro. Uma visão 
hegemônica de educação, na qual todas as crianças aprendem do mesmo 
modo e no mesmo ritmo é uma utopia, um contido expansivo que não pode ser 
aprisionado por nenhuma ideologia e legislação. A multiplicidade representa o 
convite para a coragem de espiar por frestas inusitadas e conseguir ver outras 
dimensões da realidade, assim deveria ser a realidade de um ser humano que 
precisa ter os seus direitos respeitados e inclusos na sociedade. Morin (2000) 
descreve que as interações entre indivíduos produzem a sociedade que, por sua 
vez, testemunha o surgimento da cultura, e que retroage sobre os indivíduos 
pela cultura.
 Em educação inclusiva há necessidade de inserir modelos de atenção 
à diversidade nas estruturas curriculares, revisar a organização em sua 
totalidade, incluindo a avaliação. Um dos problemas que deve ser resolvido é 
o da adaptação do ensino à diversidade dos alunos e alunas que vivem nas 
sociedades pluralistas contemporâneas, adequar políticas e ações que se 
apoiam no discurso da cultura pela diversidade. Trata-se de um desafi o para os 
professores, particularmente nas classes de escolas com educação inclusiva, nas 
quais a interação social constitui um valor de primeira grandeza. Assim sendo, a 
avaliação deve contemplar a diversidade e a interação social. A diversidade deve 
ser pensada em princípios formativos, de crescimento individual e social.
 Avaliar implica em assumir refl exivamente as vivências e as experiências 
dos cidadãos de uma sociedade democrática. A avaliação passa a ser tanto 
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da proposta de educação inclusiva em sua totalidade, quanto de todos os 
participantes (BLANCO; DUK, 1992.) Não existe evolução sem relações sociais 
e sem comunicação interpessoal, e essas considerações são particularmente 
importantes quando se pensa sobre avaliação e inclusão.
 Na realidade, as pessoas com necessidades educativas especiais não 
podem ser descritas em termos de melhor e/ou pior, bem ou mal, superior ou 
inferior, maioria ou minoria, dentre outras considerações. O fato de assinalar 
algumas necessidades educativas especiais como sendo diferenças volta a 
posicionar essas marcas, essas identidades como sendo opostas à ideia de 
norma, do normal e, então, daquilo que é pensado e fabricado como o correto, o 
positivo, o melhor (RODRIGUES, 2006).
 Nessa perspectiva, cabe aos pesquisadores e estudiosos da educação 
questionar se o sistema tem tentado discutir a questão do outro nas políticas 
inclusivas ou se o que preocupa é a obsessão pelo outro. Aqui, a avaliação deve 
buscar uma análise sobre a adaptação na escola, sobre as interações sociais 
que se processam no cotidiano escolar. Não parece um exagero afi rmar que 
a escola atual ainda não se preocupa genuinamente com o outro, mas tem se 
tornado muitas vezes, obsessiva diante de cada fragmento da diferença em 
relação à mesmice.
 Se o conhecimento é múltiplo, variado, não estanque; se o processo de 
transmissão de ensinamentos não fi ca restrito às escolas é de grande importância 
que se repense a formação de professores em diferentes níveis, para atuar no 
contexto dessa sociedade do conhecimento. É fundamental que sejam planejados 
processos formativos preparando o educador para uma atitude aberta frente ao 
e no mundo, pronto para aceitar o novo e a promovê-lo, ajudando a desenvolver 
nas pessoas com quem se relaciona um processo de subjetivação autônomo e 
singular. Em outras palavras, o educador deve estar preparado para o principal 
desafi o que se lhe coloca hoje, que coincide com o que Guattari (1992) denomina 
como produzir novas potencialidades.
 É uma possibilidade que se abre para o desenvolvimento e para o benefício 
de todos os alunos com ou sem necessidades educativas especiais, nas escolas 
regulares de ensino trazendo consigo um conjunto de fatores para que todos 
possam ser inseridos totalmente na sociedade em todos os seus segmentos: 
trabalho, lazer, saúde e dentre outros.
 A inclusão se concilia com uma educação para todos e com um ensino 
especializado ao aluno, mas não se consegue implantar essa opção de inserção 
sem enfrentar um desafi o ainda maior: o que recai sobre o fator humano. Os 
recursos físicos e os meios materiais para a efetivação de um processo inclusivo 
escolar de qualidade cedem um espaço de prioridade para o desenvolvimento 
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de novas atitudes e formas de interação na escola, exigindo uma nova postura 
diante da aceitação das diferenças individuais, da valorização de cada pessoa, da 
convivência na diversidade humana e da aprendizagem por meio da cooperação. 
Essas iniciativas promovem a adaptação das crianças com e sem necessidades 
educativas especiais, enfatizando as interações sociais e a aprendizagem por 
meio da cooperação, na qual o professor é um mediador.
 Não se trata de uma questão simples. O grande problema da integração 
não reside em diferentes concepções desse processo, mas no fato de que 
pessoas com necessidades educativas especiais ainda não são aceitas como 
sujeitos históricos e culturalmente contextualizados, apesar da legislação vigente 
no Brasil. Alunos com necessidades educativas especiais são aqueles que 
apresentam algum problema de aprendizagem ao longo de sua escolaridade, 
exige uma atenção mais específi ca e maiores recursos educacionais do que 
aqueles oferecidos aos colegas de sua idade. Entretanto, não devem ser 
segregados. Compete às escolas recebê-los, respeitá-los e proporcionar um 
ensino diversifi cado dispondo de recursos pedagógicos mais amplos (COLL; 
PALACIOS; MARCHESI, 1995).
               A verdadeira educação, segundo Vygotsky (1984), consiste em despertar 
na criança aquilo que ela já possui dentro de si, ajudando-a a evoluir e a orientar 
o seu desenvolvimento em uma determinada direção. “Não uma direção de 
mão única, mas que contemple possibilidades de construção, desconstrução 
e reconstrução tal como ocorre na arte, mas sempre em interação social” 
(VYGOTSKY, 2003, p. 201).
 Sendo assim, uma das questões centrais que determina mudanças 
nada mais é do que a evidência do surgimento de novas luzes no bojo do 
desenvolvimento da humanidade, impregnada pela inclusão do tempo, da história 
e do sujeito como ator e construtor, precipitando crises conceituais. Trata-se de 
criticar sistemas de determinação, teorias e pela própria impotência em satisfazer 
a realidade, o estabelecimento de caminhadas em direção a novas propostas e 
também possa galgar nossas perspectivas.

3 INCLUSÃO SOCIOEDUCATIVA: DIREITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO

 Tornam-se urgentes a revisão de mudança de determinadas concepções de 
educação inclusiva que se traduzem e se perpetuam em práticas discriminatórias 
e redutoras das possibilidades de aprender. Existe consenso entre a maioria 
dos países do mundo há mais de meio século, como estipulam o artigo 26 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948 (BRASIL, 1998a), 
a Convenção dos Direitos da Criança, em 1989 (NAÇÕES UNIDAS, 2004), e 
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as Diretrizes da Primeira Conferência Mundial sobre a Educação, reunida em 
Jomtien, Tailândia, em 1990; o Fórum Mundial sobre a Educação, realizado em 
Dakar, Senegal (2000), Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) de 
que a educação é um direito humano inalienável, que proporciona aos cidadãos 
o conhecimento necessário para viver com dignidade. Também há unanimidade 
nas questões econômicas, sociais, políticas, culturais e sanitárias de que não 
haverá desenvolvimento expressivo nestes setores, sem um investimento na 
educação (BIANCHETTI, 1995; CARDOSO, 2003; SASSAKI, 1997). Investir em 
educação constitui a primeira etapa indispensável para assegurar os direitos 
humanos, tais como a postura de aceitação das desigualdades e da diversidade, 
a redução da pobreza, a aceitação de avanços na saúde e nutrição, o controle 
de crescimento demográfi co, dentre outros.
 Abordando mais especifi camente as questões da educação inclusiva 
tem-se um histórico amplo de várias signifi cações, que assinala registros de 
resistência à aceitação social dos portadores de necessidades educativas 
especiais. Até meados do século XVIII algumas práticas eram executadas, tais 
como abandono, afogamentos, asfi xia, dentre outras. Ao fi nal do século XVIII e 
nas três primeiras décadas do século XIX teve início, nos países escandinavos e 
na América do Norte, o período de institucionalização especializada de pessoas 
com defi ciências, nomenclatura adotada na época. A partir daí surgiu a Educação 
Especial. A sociedade tomou consciência da necessidade de atender as pessoas 
denominadas como defi cientes, mas a forma de atendimento priorizava um 
caráter assistencialista. A assistência era prestada em Centros Especializados, 
nos quais as pessoas recebiam atendimento de vários profi ssionais: médicos, 
psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, dentre outros.
 No século XX, a desinstitucionalização começou a ocorrer com programas 
escolares para defi cientes mentais. Os serviços especiais foram diversifi cados, 
e as classes especiais passaram a integrar o contexto escolar. No Brasil, as 
classes especiais foram criadas entre 1960 e 1965, em todo o país, para pessoas 
excepcionais. Este era o termo empregado exclusivamente para as pessoas que 
frequentavam as classes especiais. As classes especiais desta época contribuíram 
novamente para a segregação e exclusão. A partir de 1980, a nomenclatura 
“defi ciente” passou para “pessoas portadoras de defi ciência”. A partir de 1986 
houve a substituição da mesma, de pessoas portadoras de defi ciência, bem 
como de excepcionais, específi ca das classes especiais, para pessoas com 
necessidades educativas especiais. Mas, a adoção desta terminologia foi um 
processo lento. Ainda hoje em dia é possível ouvir referências aos “defi cientes”, 
aos “excepcionais”, apesar da existência legal das nomenclaturas ofi ciais. Tal 
questão pode ser atribuída à lentidão na aceitação real da educação inclusiva, 
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bem como nas resistências às mudanças no cotidiano da educação (CARDOSO, 
2003).
 No ano de 1986 surgiu também a proposta de integração educativa. O 
ensino dos alunos portadores de necessidades educativas especiais poderia ser 
realizado no contexto da escola regular. Cardoso (2003, p.19-20) explicita que,
[...] esta nova concepção não nega que os alunos tenham problemas em seu 
desenvolvimento. No entanto, a ênfase consiste em oferecer ao aluno uma 
mediação. A fi nalidade primordial é analisar o potencial de aprendizagem, 
como sujeito integrado em um sistema de ensino regular, avaliando ao mesmo 
tempo quais os recursos que necessita para que sua evolução seja satisfatória. 
O conceito necessidades educacionais especiais remete às difi culdades de 
aprendizagem e também aos recursos educacionais necessários para atender 
essas necessidades e evitar difi culdades.
 Os portadores de necessidades educativas especiais passam a ser 
vistos como cidadãos, com direitos e deveres de participação na sociedade. A 
educação de pessoas portadoras de necessidades educativas especiais trilhou 
um caminho que, em uma fase inicial foi eminentemente assistencial, até chegar 
ao que hoje se denomina de educação inclusiva.
 No Brasil, mudanças começaram a ocorrer na nomenclatura: de “alunos 
excepcionais” evoluiu para “alunos com necessidades educativas especiais”, 
o que ocorreu em 1986, pela Portaria CENESP/MEC, nº 69 (BRASIL, 1986), 
ainda que efetivamente não houvesse um avanço expressivo na inserção destes 
alunos no ensino regular.
 A Constituição Brasileira de 1988, também trata deste assunto. No 
capítulo III, da Educação, da Cultura e do Desporto, Artigo 205, prescreve que “a 
educação é direito de todos e dever do Estado e da Família.” Em seu artigo 208, 
prevê mais especifi camente que “[...] o dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de: [...] atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988).
 A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) mais recente, 
Lei nº. 9.394 (BRASIL, 1996), conceitua e orienta a abordagem inclusiva para 
os sistemas regulares de ensino dando ênfase, no capítulo V, especialmente 
à Educação Especial. Referencia no artigo 59, que “[...] os sistemas de ensino 
assegurarão aos educandos com necessidades especiais: currículos, métodos, 
técnicas, recursos educativos e organização específi ca, para atender às suas 
necessidades”.
 Anteriormente, no ano de 1994 mais precisamente em 10 de junho, na 
cidade de Salamanca, na Espanha ocorreu a Conferência Mundial de Educação, 
patrocinada pelo governo espanhol e pela UNESCO, com representantes de 
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92 países e 25 organizações internacionais. Nesta conferência foi reafi rmado o 
compromisso com a educação para todos e elaborada uma declaração, conhecida 
na História da Educação como a Declaração de Salamanca, que apresenta 
metas de ação na sociedade. Esta é considerada um marco na documentação 
em favor da educação inclusiva:
 [...]as escolas regulares com orientação para a educação inclusiva são o 
meio mais efi caz no combate às atitudes discriminatórias, propiciando condições 
para o desenvolvimento de comunidades integradas, base da construção da 
sociedade inclusiva e obtenção de uma real educação para todos (DECLARAÇÃO 
..., 1994, p. 9).
 Após inúmeras pressões políticas, sociais e educativas, atualmente 
tem-se inúmeras medidas legislativas que atestam o direito às pessoas com 
necessidades educativas especiais de frequentarem as instituições de ensino, 
fato que cresce a cada dia. Conforme a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Brasil é o país da América Latina 
que mais insere alunos com necessidades especiais em escolas regulares, 
seguido de México e Chile (BRASIL, 1998b).
 No entanto, a política de inclusão de alunos que apresentam necessidades 
educativas especiais baseia-se em fatores mais abrangentes do que somente os 
legislativos. Uma das questões centrais reside em como tornar compatível esta 
realidade heterogênea com os esquemas, as tradições e as inércias profi ssionais 
de alguns professores, ainda fundamentam suas práticas em modelos que não 
estão preparados para trabalhar a diversidade e a diferença. Tentam manter 
propostas de ensino a partir da perspectiva de homogeneização. É um desafi o 
que passa pela estrutura curricular, incluindo métodos e técnicas de ensino, que 
as políticas públicas devem assegurar a inclusão de todas as crianças brasileira 
com direito a educação , mais do que  garantir acesso, tem o dever  de assegurar 
a permanência e a aprendizagem em seus aspectos físicos, psicológicos, 
intelectual, social e cognitivo tendo em vista alcançar objetivos que desenvolva 
as suas habilidades e que possam ser inclusos nas Medidas Provisórias previstas 
para o Novo Ensino Médio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os movimentos políticos e sociais lutam para que 100% de nossas crianças 
ingressam e concluam a educação básica em um processo de desenvolvimento 
dos seres humanos, mais do que garantir o acesso, tem assegurar a permanência 
e aprendizagem com qualidade, ativando potenciais humano. Diante dos 
paradigmas ou ética, cidadania e democracia que sustentam os movimentos 
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inclusivos com o acolhimento das diferenças para um ser humano incluso á 
sociedade e não a exclusão como foi no século passado.  
 Temos a convicção de que a tarefa de todos os professores(as), gestores 
e demais profi ssionais da educação tem em mãos a mais profunda complexidade 
em lidar com o diferente e o desafi o de incluí-lo na sociedade.
 A abertura das escolas para as diferenças tem a ver dentre outras questões 
com uma mudança radical nos processos de ensino e aprendizagem. Inclui uma 
proposta de ruptura entre as fronteiras existentes em diferentes disciplinas entre 
o saber e a realidade. Isso implica em uma valorização da multiplicidade da 
integração de saberes das redes de conhecimento que a partir daí se formam 
e se constituem, e que inserem também nas novas tecnologias da informação. 
Assinala para a transversalidade das áreas curriculares e para a autonomia 
intelectual do aluno, autor do conhecimento e por isso mesmo, imprime valor ao 
que constrói. Esse processo não pode prescindir da interação social.
 Muitas vezes, o educador se vê na posição de regular os desejos dos 
educandos - de todos - na escola inclusiva. Necessita decidir entre o prazer 
e a atividade intelectual para a qual é convocado, entre os espaços tabu e o 
cotidiano, entre o prazer e a racionalização. Entretanto, a legislação assinala que 
o professor necessita dominar suas restrições pessoais às diferenças, aliadas a 
domínios metodológicos e conhecimentos pedagógicos capazes de dar conta 
das distintas necessidades de seus alunos. É uma questão que desponta como 
realidade, vinculada à aceitação incondicional das diferenças entre as pessoas.
 Espera-se que os professores interagem com esse aluno(a) e aprenda 
com ele(a) a lidar com tal situação de maneira dócil e cativante.  Sejam capazes 
de acolher a diversidade e estejam abertos às práticas inovadoras em sala de 
aula, que incluem conteúdos e práticas de diferentes áreas do conhecimento, 
que exercitem a avaliação direcionada para a adaptação e para a interação social 
entre diferentes estilos e aptidões para aprender. Há necessidade de adotar uma 
postura crítica sobre a avaliação diante das novas Políticas Públicas.
 A educação inclusiva é uma possibilidade de romper as barreiras que 
inviabilizam a aceitação das diferenças entre as pessoas. Mas, trata-se de um 
processo complexo, que exige capacitação, exercício da tolerância, conhecimento 
e que necessita de avaliação permanente.
 Portanto, a inclusão social provoca uma série de indagações sobre 
o que desenvolver? Como deve ensiná-los nas diferentes áreas do currículo, 
pois consideramos as crianças sujeitos do processo educativo e buscamos na 
sala de aula formas de conhecê-los, aproximá-los do conhecimento, valorizar 
suas produções, enfatizar o que lhe falta, trazendo a superação para a inserção 
sociocultural. Implica, no entanto, que cada país deve defi nir e adotar políticas 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 6, nº 6, jan. 2018.ISSN: 2317-7284

138

públicas pensadas desde sua própria realidade, apropriadas ao contexto, à 
sociedade e à cultura. A educação inclusiva de qualidade que vise realmente 
integrar diferenças deve convocar os governantes, os professores, as famílias e 
a sociedade como parceiras diante desses desafi os.
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