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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTROLE PATRIMONIAL

ROCHA, Gerson Candido Filho[1]
tengerson@bol.com.br

RESUMO

O presente artigo tem como propósito fundamentar o porquê de se realizar o
controle patrimonial do 1º Grupamento de Bombeiros. Entre os vários aspectos que
influenciam esta ação, está o de manter a Administração Pública operando em
perfeitas condições para assessorar as decisões estratégicas da Corporação. Dessa
forma, o enfoque será o de apresentar o processo de Controle Patrimonial sob a
ótica teórica, de forma detalhada, através de referências teóricas. O Foco é
implementar todo o processo de controle patrimonial e suas respectivas atividades
na supracitada Unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. O
instrumento utilizado para a coleta de dados foi o da pesquisa bibliográfica, com o
objetivo de melhor embasar o porquê de se realizar o controle patrimonial do 1º
Grupamento de Bombeiros.
Palavras-Chave: Controle Patrimonial. Modernização. Administração Pública.
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1.INTRODUÇÃO
O presente artigo é o resultado da reflexão de uma discussão prática da
experiência do administrador público em relação à necessidade de fundamentar, de
forma teórica, a necessidade de haver o controle patrimonial no 1º Grupamento de
Bombeiros de forma mais ágil e moderna.
O Corpo de Bombeiros do Paraná, assim como outras organizações da
administração pública possui normas que conduzem o controle de seu patrimônio.
Não se pretende aqui questionar ou formular novas normas, mas sim trazer
a fundamentação teórica para a realização do controle patrimonial do 1º Grupamento
de Bombeiros e sua modernização. A área de trabalho estabelecida é a 4º Seção do
1º Grupamento de Bombeiros, responsável pela região Sul de Curitiba, que realiza o
controle patrimonial do 1º Grupamento de Bombeiros.
Atualmente o controle patrimonial é gerido por sistemas interligados que
possibilitam ao administrador total controle do patrimônio da instituição de forma
segura e rápida. Estes sistemas fornecem as ferramentas necessárias para que o
administrador público possa modernizar a forma de gerenciar os recursos
disponibilizados. O presente Artigo visa definir as atribuições e estabelecer
procedimentos para a perfeita administração do material da Corporação, através da
adoção de critérios próprios a cada tipo de material, promovendo desta forma um
processo adequado para gerenciar todo o patrimônio da Corporação em função da
sociedade paranaense, que sem dúvida alguma é o maior patrimônio do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar do Paraná.
O método adotado para fundamentar de forma clara e objetiva a
necessidade de estabelecer o controle patrimonial do 1º Grupamento de Bombeiros
foi através de referências bibliográficas. No entanto, observou-se que a bibliografia
disponível para o setor público é extremamente limitada, em razão de que a maioria
dos

materiais

existentes

é

direcionada

para

empresas

privadas.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A necessidade de regulamentação da classificação dos materiais visa
determinar competências, definir atribuições e estabelecer normas para a perfeita
administração dos materiais e equipamentos do 1º Grupamento de Bombeiros, que
através da adoção de critérios próprios classifica os tipos de materiais.
A falta de um critério uniforme, sempre trouxe muita divergência para
classificar o material permanente, distinguindo-o do material de consumo, a
Lei 4.320 fixou um critério, com base na duração do material. Foi muito bom
que tivesse feito assim (...) (JUNIOR; REIS, 1995, p. 52)

A gestão do administrador traduz em sentido especial e restrito a duração do
desempenho de funções administrativas e abrange todas as operações de controle
patrimonial como as entradas e saídas, cargas e descargas e outras, por meio das
quais se evidencia a situação de cada responsável pelo patrimônio da Corporação.
Desta forma, buscar o embasamento administrativo junto às normas de controle
patrimonial requer conhecimento e experiência de campo, para que se possa
gerenciar adequadamente o patrimônio.
A problemática surge na aplicação e interpretação de textos legais ou
regulamentos, em vista da frieza que se apresentam, isto é, a sua descrição
parece extremamente objetiva, não dando margem a dúvidas; entretanto,
nem sempre o texto deve ser entendido isoladamente, mas dentro de uma
conjuntura em que está integrado (KOHAMA, 2006, p. 241).

Conforme já mencionado anteriormente, não se pretende aqui analisar ou
mudar as normas existentes, mas sim, propor uma fundamentação teórica do porquê
de se realizar o controle patrimonial do 1º Grupamento de Bombeiros. Esta
fundamentação busca promover a integração teórica e legal para a realização do
controle patrimonial. Administrar, segundo Ferreira apud Guimarães (2003), é a
capacidade de administrar, gerir, governar, ministrar, dar, tomar, conferir, aplicar,
exercer

as

funções

plenas

do

administrador.
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Para Bacellar Filho (2008), a administração pública é formada pelo conjunto de
órgãos, agentes públicos e pessoas jurídicas que desenvolvem o exercício de
atividade administrativa, inerente a administração direta ou indireta.
Compete ao administrador público aprimorar os meios e ferramentas para
melhor receber todos os documentos referentes às suas atribuições, para estudá-los
e fazer o respectivo expediente render da melhor forma possível, atendendo os
princípios da eficiência e a constante busca pelo resultado satisfatório e
aproveitamento pleno dos recursos. Hely Lopes de Meirelles traduz esse princípio
como sendo:
Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais
moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser
desempenhado apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o
serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade
e de seus membros. (MEIRELLES, 1996, p. 90).

É

importante

também

considerar

as

transformações

do

ambiente

político/social, que segundo Costa (2006), as organizações públicas estão cada vez
mais sujeitas a críticas e julgamentos de certa forma necessários para garantir a
transparência de suas ações, fiscalizadas pela sociedade e comprometidas com um
paradigma de desenvolvimento econômico e social. Neste contexto, pretende-se
apresentar o conjunto de ações teóricas e legais com a finalidade de buscar a forma
mais eficiente de gerenciar os recursos. Assim, a administração pública poderá
exercer o pleno controle interno, necessário e salutar para o perfeito funcionamento
da instituição.
O administrador público deve praticar o pleno controle interno, que é
necessário e salutar para o perfeito funcionamento da Instituição. Considerando
ainda que o administrador tem que contar com informações precisas e seguras,
extremamente necessárias para manter o padrão de qualidade.
Segundo Bacellar Filho (2008), o controle interno é aquele executado pelos
próprios órgãos da administração pública, no exercício do poder hierárquico e nos
termos

definidos

em

lei.
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Uma das formas de se praticar o controle interno é pela elaboração de inventário,
que no 1º Grupamento de Bombeiros é efetuado sempre que ocorre a troca de
comando e/ou quando necessário, com a finalidade de realizar a conferência ou
mesmo verificar a localização dos materiais, através do princípio da observação.
OBSERVAÇÃO – princípio que se utiliza dos sentidos na obtenção de
determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir,
mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar. Pode
ser: sistemática, participante, não participante, individual, em equipe, na
vida real, em laboratório (LAKATOS, MARCONI, 1992, p. 107).

Deve ser inventariado somente o material e/ou bens permanentes. Os
materiais de consumo são de responsabilidade da unidade. Segundo Viana apud
Nascimento (2002, p.13) o inventário físico consiste na determinação e arrolamento,
parcial ou total dos elementos integrantes de um patrimônio, referidos a determinado
momento. Desenvolver uma sinergia entre as seções técnicas para que, de forma
rápida

e

eficaz,

tenham-se

disponíveis

as

informações

necessárias

para

cumprimento da missão operacional, garantirá uma gestão administrativa de controle
patrimonial em diversos níveis de gerência. Sendo assim, quando se tem o controle
de todos os bens da Corporação, estando estes devidamente catalogados e
identificados, evita-se desvio de recursos e a má gestão.

2.1

Referencial Legal

A Missão do Corpo de Bombeiros está definida na Constituição Federal
brasileira de 1988, onde se encontra o arcabouço jurídico que proporciona à
sociedade a preservação da ordem pública e da incolumidade do seu patrimônio. No
Título V, trata da defesa do Estado e das instituições democráticas, mais
especificamente o Capítulo III, Art. 144, versa sobre a Segurança Pública, “...dever
do Estado, dever e direito de todos, sendo esta exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos...”. A Constituição Estadual trata da segurança pública no Capítulo
IV, definindo a missão da PMPR no caput do Art. 48:
“A Polícia Militar, força estadual, instituição permanente e regular,
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organizada com base da hierarquia e disciplina militares, cabe a polícia
ostensiva, a preservação da ordem pública, as atividades de defesa civil,
prevenção e combate a incêndios, buscas e salvamentos e socorros
públicos... além de outras formas e funções definidas em lei.”

A administração dos equipamentos e materiais pertencentes ao Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar do Paraná é regida pela Portaria do Comando-Geral nº.
153/77 e, portanto, necessita de atualização. Este é o instrumento que ativa, dirige e
controla a Organização Policial Militar, no sentido de concretizar seu objetivo e
regulamentar a administração de material. Esta regulamentação visa determinar
competências, definir atribuições, estabelecer normas para a perfeita administração
do material do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, através da adoção
de critérios próprios a cada tipo de material.
Na administração pública, o patrimônio é conceituado como o conjunto de
todos os bens, valores, direitos e obrigações, apreciáveis pecuniariamente. Incluemse no patrimônio da Corporação os bens móveis e imóveis de propriedade do Estado
ou que estão sob sua responsabilidade, mencionando-se na sua inclusão, o órgão a
que pertence o bem, devendo constar nos assentamentos. Esta regulamentação
estabelece regras para a vida patrimonial e logística da Corporação, regula as
atribuições dos administradores e define as responsabilidades consequentes das
funções de cada policial militar na esfera de suas atribuições na escala hierárquica e
a responsabilidade de todos os detentores de material na Corporação.
O artigo 19 da Lei nº. 16.575, de 28 de setembro de 2010 define que a
Diretoria de Apoio Logístico é o órgão de direção setorial do sistema logístico
responsável pelo desenvolvimento, coordenação, fiscalização e controle das
atividades de suprimento e manutenção de material, de obras e de patrimônio. No
artigo 12 da supracitada Lei, o parágrafo 3º, inciso IV define que a 4ª Seção é
responsável pelos assuntos relativos à logística da Corporação. A mesma Lei define
que o Subcomandante é o fiscal administrativo e assessor do Comandante nos
assuntos referentes a material e patrimônio, como tal, compete-lhe coadjuvar o
Comandante no planejamento, na coordenação e no controle administrativo, de
acordo com as disposições vigentes, buscando a eficiência da administração
pública.
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Devemos considerar os princípios básicos da administração pública conforme consta
na Constituição Federal no artigo 37, onde se incluem os princípios que a norteiam:
Constituição Federal artigo 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. (grifo nosso).

Dessa forma cabe ao Subcomandante, que é o administrador público do
patrimônio, informar imediatamente ao Comandante a respeito de qualquer abuso,
desídia ou irregularidade que descobrir ou chegar ao seu conhecimento, para que
este tome as providências julgadas necessárias, tendo em vista principalmente,
evitar danos e prejuízos ao erário.
O Subcomandante deve zelar pela fiel execução das deliberações do
Comandante, dirimir as dúvidas ou contestações que houver entre os auxiliares,
ressalvando o direito de recurso ao Comandante. O Subcomandante deve requisitar,
receber e planejar a distribuição de todo o material necessário. Ao Subcomandante
cabe também providenciar para que o fornecimento de material às frações seja
providenciado com equidade, prontidão e regularidade. Cabe a ele também
determinar a verificação, no mínimo trimestralmente, do estado de conservação do
material em uso, em depósito a cargo dos diversos detentores, participando ao
Comandante qualquer irregularidade encontrada. Ter sob sua responsabilidade, em
ordem e em dia, a escrituração referente ao controle do material, organizando e
assinando os mapas ou inventários referentes ao patrimônio.
Devemos citar ainda os dois tipos de inventário. O primeiro é o inventário
específico, onde se relacionam as viaturas existentes, o material de comunicação, o
armamento, o equipamento e a munição. E o segundo é o inventário geral, no qual
se relaciona todo o material permanente restante, como mobiliários em geral,
eletroeletrônicos, eletrodomésticos, material de engenharia, moto mecanização,
central telefônica, bafômetros, etc.
O inventário é assinado pelo Comandante e o Subcomandante e conferido
pelo Oficial da 4º Seção ou responsável pela carga, desde que haja designação
formal

em

boletim

da

unidade.
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A 4º Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná
após receber o inventário faz sua conferência conforme registros existentes e emite
certidão acompanhada de relatório para a Diretoria de Administração Logística,
informando se há ou não alterações.
Ressalta-se ainda que na distribuição do patrimônio os materiais são
classificados em permanentes, consumo e outros.
No caso do 1º Grupamento de Bombeiros, os materiais classificados como
OUTROS são os materiais e equipamentos de uso nas ambulâncias e a
responsabilidade de controle fica a cargo do gestor do SAMU. Apesar de serem
utilizados pelo Corpo de Bombeiros, estes materiais ficam armazenados em
almoxarifado especifico do município, conforme convênio.
Com a modernização do sistema de controle patrimonial do 1º Grupamento
de Bombeiros os materiais classificados como OUTROS poderão ser relacionados
com objetivo apenas de controle interno.

3. METODOLOGIA
O método adotado para esquadrinhar o contorno do porquê de se realizar o
controle patrimonial do 1º Grupamento de Bombeiros, foi através de referências
bibliográficas.
O que se observou foi à limitação dos materiais disponíveis para o
desenvolvimento da pesquisa, em virtude de que a maioria deles é direcionada para
atividades privadas.
Desta forma, a metodologia utilizada foi baseada nas informações teóricas e
legais, onde se apurou que as opiniões a respeito da necessidade de se modernizar
o sistema de controle patrimonial do 1º Grupamento de Bombeiros foram unânimes.
Foi possível verificar junto à equipe que trabalha na seção responsável pelo
controle patrimonial, que o método adotado de controle e conferência é
extremamente burocrático e de difícil utilização, gerando certa deficiência na
conferência, uma vez que todo o conjunto patrimonial está agrupado em uma única
cartilha

de

planilha.
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Atualmente não há uma ferramenta de filtragem de informações que possibilite, de
maneira ágil, visualizar somente os itens desejados ou ainda determinados
ambientes, salas e quartéis que compõem o conjunto operacional de Curitiba ou
ainda que permita fazer alterações de forma rápida e segura. O questionamento do
administrador público é de como realizar o controle patrimonial do 1º Grupamento de
Bombeiros, de forma segura, rápida e com baixo custo.

4. RESULTADOS
Com a chegada das novas tecnologias de armazenamento de dados que
facilitam o gerenciamento de grandes quantidades de informações e com o
crescente número de dispositivos de segurança que salvaguardam as informações
mais críticas, pode-se hoje de maneira mais dinâmica gerenciar todo o patrimônio de
uma instituição em tempo real e com dados mais confiáveis.
Contudo, o que se pode notar é que falta uma aproximação do setor público
com estas novas tecnologias, ocorrendo um grande distanciamento entre o mundo
real (dia a dia operacional) e o mundo virtual (ferramentas tecnológicas).
A rapidez em se obter informações dentro dos diversos níveis hierárquicos é
de suma importância para a corporação, sendo de fundamental importância também
para alimentar as decisões estratégicas e estabelecer uma doutrina de controle
administrativo patrimonial.
Devemos ainda observar os grandes avanços tecnológicos na alimentação
de dados, que atualmente conta com digitalização, códigos de barras, etiquetas
eletrônicas de identificação por rádio frequência, entre outras.
A proposta de se modernizar o controle patrimonial do Corpo de Bombeiros
do Paraná visa desencadear uma revolução na base de controle patrimonial, através
de uma nova forma de armazenar os respectivos dados, bem como disponibilizar
outras tecnologias para identificar os equipamentos e materiais, conforme
anteriormente

mencionado.
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A modernização do sistema de controle patrimonial do 1º Grupamento de
Bombeiros também poderá regular as atribuições dos administradores, definindo as
responsabilidades dentro das funções de cada Bombeiro Militar, na esfera de suas
atribuições, na escala hierárquica e para com todos os detentores de material na
Corporação.
Considerando o nível de complexidade para se iniciar a modernização do
sistema de controle patrimonial do 1º Grupamento de Bombeiros sugere-se uma
estratégia de implementação com quatro passos:

Planejamento: Seguir as diretrizes de implementação

com uma visão

estratégica, estabelecendo metas e objetivos;
Execução: Cumprir os objetivos e metas estipuladas dentro do plano de
ação desenvolvido para realizar a implementação;
Monitoramento: Verificar a execução passo a passo, acompanhando a
implementação e produzindo diagnóstico;
Ação: Refletir sobre todos os pontos da implementação para verificar os
resultados obtidos.
Estas ações consolidarão a implementação como um modelo de gestão
empreendedora buscando os resultados pretendidos.
Apresentada a estratégia para a modernização do sistema de controle
patrimonial do 1º Grupamento, podemos definir as 5 (cinco) fases para
implementação:

1) Estabelecer uma nomenclatura comum para descrever os materiais e
equipamentos utilizados pelas diversas áreas do Corpo de Bombeiros, de forma que
se possa ter um banco de dados de fácil consulta, podendo ser utilizado para
fundamentar o processo de compra no momento de decisão. Este banco de dados
classificará todo material utilizado pela Corporação, evitando escrituração errônea;
2) Realizar o processo de abastecimento do banco de dados, cadastrando
os materiais e equipamentos já existentes nas unidades, seções e almoxarifados.
Desta forma se inicia o controle do patrimônio existente, sendo de responsabilidade
da 4ª Seção do 1º Grupamento de Bombeiros, acompanhar e apoiar estas ações,
fechando

o

patrimônio

existente;
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3) Padronizar para que todo material que chegar à Unidade, seja por
compra, doação ou transferência, tenha como porta de entrada a 4ª Seção do 1º
Grupamento de Bombeiros, para que se possa classificar e realizar a carga do
referido material. E que, somente se realize a distribuição quando este material já
esteja cadastrado no patrimônio geral;
4) Identificar os fornecedores, de forma a criar um banco de dados com
nome endereço e telefone, para que em futuras compras todas as informações
necessárias para realização dos orçamentos estejam disponíveis;
5) Avaliar todo o processo, identificando através de pesquisas, as
dificuldades encontradas, seleção de novas ideias, conceitos e mudanças
administrativas e operacionais necessárias.
Depois de concluídas estas fases, a modernização do sistema de controle
de patrimônio deverá ser hospedada dentro do sistema do SIGMAVI (Sistema
Integrado de Gestão de Manutenção de Viaturas).
O SIGMAVI é um sistema de cadastro, controle e gestão de materiais,
desenvolvido para operar via sistema interno de internet que opera pelo SITE:
BOMBEIROS CASCAVEL, que se utiliza dos meios tecnológicos com o objetivo de
facilitar o controle patrimonial da corporação.
O sistema de cadastro e controle deverá ser acessado através do referido
site (Bombeiros Cascavel), e se utiliza de uma linguagem tecnológica baseada em
plataformas Windows e Mozilla.
Desta forma, para acessar o sistema é necessário estar conectado
diretamente à rede do Estado, sendo que o usuário deverá possuir “login” e senha
previamente cadastrados, que serão fornecidos pelo administrador do sistema.
Os níveis de acesso serão criados e hierarquizados de forma a disponibilizar
as informações de maneira segura a quem tenha a necessidade de visualizá-las e
manipulá-las.
O usuário com acesso de nível básico pode apenas visualizar os dados sem
poder alterá-los ou fazer cadastramentos.
As Seções de Bombeiros, além das permissões básicas de acesso também
podem acessar e editar os dados. Este usuário normalmente se encontra em nível
de

comando.
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Os Subgrupamentos de Bombeiros possuem permissão de usuário e podem
editar todas as informações das Seções de Bombeiros. Este usuário também está
em nível de comando.
O Chefe da 4º Seção do 1º Grupamento de Bombeiros possui as mesmas
permissões do Comandante e do Subcomandante do Grupamento de Bombeiros,
em nível de chefia da seção.
O Subcomandante do 1º Grupamento de Bombeiros possui as mesmas
permissões do Chefe da B/4-1º Grupamento de Bombeiros e do Comandante.
O Comandante do 1º Grupamento de Bombeiros possui as mesmas
permissões do Chefe da B/4-1º Grupamento de Bombeiros e do Subcomandante do
1º Grupamento de Bombeiros.
O Chefe da BM/4- CCB é um usuário que além das permissões normais tem
acesso aos dados de todas as Unidades do Corpo de Bombeiros do Paraná, no
mesmo nível do Comando do Corpo de Bombeiros, do Chefe do EM-CCB.
Desta forma os Comandantes de Subgrupamentos de Bombeiros, somente
poderão gerenciar os dados dos materiais referentes à sua Unidade.
O Chefe da 4º Seção do 1º Grupamento de Bombeiros poderá acessar todas
as informações do Grupamento, juntamente com o Comandante do Grupamento e o
Subcomandante, em nível de chefia da BM/4, EM-CCB e de Comando-Geral do
Corpo de Bombeiros do Paraná.
Considerando que se trata de um sistema de controle patrimonial
escalonado e hierarquizado, para realizar a localização de um determinado material
previamente cadastrado, pode-se utilizar do sistema de filtros aplicando a descrição,
classe, tipo, classificação, data de aquisição, unidade a que pertencem.
Assim, será apresentada uma tela com os dados dos materiais, conforme o
filtro escolhido, o que facilitará a localização dos materiais e equipamentos.
Ressalta-se que para ter acesso a estes dados é necessário acessar o site
Bombeiros Cascavel, através da internet, e possuir nível de acesso condizente com
a solicitação.
Clicando ainda sobre o nome do material procurado será apresentada uma
nova tela com todos os dados do material ou equipamento solicitado, na sequência
abaixo

descrita:
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As informações mais relevantes do material ou equipamento neste momento
serão visualizadas. Os dados gerais do material ou equipamento, como número de
patrimônio, marca, modelo e outras características que foram adicionadas no
cadastro.
Considerando todas estas informações, pode-se ainda verificar dados
específicos dos materiais, como seu histórico.
Este campo conterá informações sobre as movimentações do material, como
transferência ou remanejamento que o referido material ou equipamento tenha
sofrido. Poderão ser consultadas as informações referentes à carga do material ou
equipamento.
A descarga do material poderá ser consultada para esclarecer alguma
dúvida que porventura venha surgir sobre a forma e condições da descarga do
material ou equipamento.
Sem dúvida alguma este campo somará toda a parte organizacional das
ações de controle de patrimônio, em razão de que estabelecerá, ao longo do tempo,
um banco de dados com o histórico dos materiais e equipamentos.
Pode-se ainda inserir dados referentes aos materiais que estejam em
manutenção, criando mais uma inovação na construção do banco de dados,
enriquecendo com inúmeras informações valiosas para subsidiar novas compras.
A Localização do material ou equipamento dentro da Unidade é mais um
campo que vai permitir de maneira rápida e objetiva apurar a localização dos
materiais e equipamentos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A modernização do sistema de controle patrimonial do 1º Grupamento de
bombeiros estabelece

objetivos

desafiadores, mas alcançáveis

através

do

planejamento.
Sem dúvida alguma, uma das partes mais vitais desta proposta de
modernização do controle patrimonial do 1º Grupamento de Bombeiros são as
pessoas que irão executá-las.

Como parte do planejamento não basta somente conhecermos o objetivo é
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necessário escolher as ferramentas certas.
Deve-se considerar principalmente que para modernizar o sistema de
controle patrimonial do 1º Grupamento de Bombeiros será utilizado um sistema já
existente dentro de uma plataforma já definida que é o da página institucional do 4º
Grupamento de Bombeiros de Cascavel.
Deve-se considerar ainda que este sistema já se encontra em operação para
cadastramento de todas as ocorrências do Corpo de Bombeiros do Paraná.
Dentro deste sistema também já está em processo de implantação o
cadastramento das viaturas do Corpo de Bombeiros do Paraná.
Ressalta-se que a plataforma para proceder à modernização do sistema de
controle patrimonial do 1º Grupamento de Bombeiros se encontra disponível para
iniciar a primeira fase proposta por este artigo.
Para minimizar possíveis dificuldades na modernização do sistema de
controle patrimonial do 1º Grupamento de Bombeiros sugere-se a realização de
reuniões com o responsável pela equipe junto à chefia da BM/4-CCB.
Considera-se ainda essencial o desenvolvimento de pesquisas nesta área,
com o propósito de apresentar novas tecnologias que possam ser agregadas ao
sistema.
Outros sim, para que o sistema possa entrar em operação se faz necessário
que o Chefe da BM/4-CCB, juntamente com o Comandante do 1º Grupamento de
Bombeiros estabeleça um cronograma de trabalho para que o B/4 do 1º Grupamento
de Bombeiros possa iniciar o treinamento da equipe e iniciar a coleta de dados.
Destaca-se ainda a necessidade de seguir os quatro passos que foram
propostos neste artigo, para que se possa colocar em prática as ações necessárias
para desenvolver a doutrina no 1º Grupamento de Bombeiros e assim realizar a
modernização necessária para um controle patrimonial eficiente.
“a simplicidade é o último grau de sofisticação” (Leonardo Da Vinci).
“POR UMA VIDA TODO SACRIFICIO É DEVER”.
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A DELAÇÃO PREMIADA COMO INSTRUMENTO LEGAL PARA DESESTIMULAR
A PRÁTICA DE CRIMES

PITZ, Rogério Gomes1

RESUMO
Este estudo tem como objetivo pesquisar a importância e relevância da delação na
elucidação de crimes. Crimes que por sua natureza são de difícil elucidação e a
colaboração espontânea ou motivada seja pela autoridade policial ou seus agentes,
ou mesmo na seara processual pelo agente ministerial ou pelo magistrado. Na
pesquisa procurou-se observar os aspectos jurídicos do diploma, bem como, as
repercussões sociais que tal tema apresenta nas diversas camadas da sociedade.
Para isso, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, em que utilizou-se livros, revistas,
internet entre outros que serviram de subsídios ao estudo. Espera-se contribuir com
esta pesquisa em que aponta dados relevantes sobre o tema, porém, necessita de
continuidade devido a complexidade do tema, bem como das regras constantes na
legislação brasileira que fazem da delação premiada uma forma de auxiliar a justiça
na elucidação de crimes.
Palavras-chaves: Delação premiada. Favor Premial. Colaboração.

ABSTRATC
This study aims to investigate the importance and relevance of whistle blowing in the
elucidation of crimes. Crimes which by their nature are difficult to elucidate and
spontaneous or collaboration is motivated by the police or their agents, or even
procedural harvest by ministerial agent or the magistrate. In the survey we tried to
observe the legal aspects of the law, as well as the social repercussions that this
theme presents the various layers of society. For this, we used the literature, where
we used books, magazines, internet and others who served subsidies to the study. Is
expected to contribute to this research that points relevant data on the subject,
however, requires continuity due to complexity of the issue and of the rules under
Brazilian law that make plea bargaining a way to help justice to elucidate crimes .
Word-key: Plea bargaining. Please premial. Collaboration.

1
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obtenção do titulo de especialista ao orientador Prof. Edson de Sousa, Especialista em Sociologia
Política.
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1. INTRODUÇÃO
Na natureza humana, desde os primórdios, existiu a traição. Retornando às
histórias bíblicas, pode-se lembrar que Caim matou Abel, Cristo foi entregue “traído”
por um de seus discípulos e assim por diante. A lealdade entre os seres humanos é
um objetivo perseguido por várias classes sociais, não seria exagero dizer senão por
todas. Percebe-se essa premissa em classes tradicionalmente da sociedade, a
exemplo dos casais em que o dever de lealdade vem expresso com a própria união
dos entes. Porém até nessas relações existem concessões, pois não raros são os
casais que mantém o relacionamento apenas de aparências, ou seja, não existe
aquela relação de lealdade, pois ambos mantêm relacionamentos extraconjugais,
mantendo-se casados perante a sociedade, seja pelos filhos, ou pela meação de
bens, entre outros. Tais conceitos de traição, na sociedade clássica tornam-se
repugnáveis.
Em outros relacionamentos, quando a lealdade é rompida por um ato de
delação, essa atitude é radicalmente rechaçada pela sociedade. Como se pode
observar na opinião de Moreira, a “[...] rejeição é de tal magnitude que coloca, quase
sempre, o delator em uma posição de estranho a qualquer grupamento humano,
posto que não seja bem recebido nem mesmo por aqueles que se beneficiaram com
a sua informação” (MOREIRA, 2006, p.1).
Ainda nesse contexto, Cervantes complementa: “ainda que agrade a traição,
ao traidor tem-se aversão” (CERVANTES apud MOREIRA, 2006, p.1). Assim como
Boldt (2006, p.3) denunciava:
A própria noção de grupo é contrariada com a alcaguetagem, sendo certo
que a repulsa ao traidor de uma agremiação qualquer visa preservar a
mesma, posto que a sociedade ameaçada pela possibilidade de ter um
delator entre seus membros não tem coesão, eis que no seu bojo não há
sinergia para o atingimento de finalidades comuns, mas sim um conjunto de
elementos desconfiando-se mutuamente.

Considerando a citação de Raphael Boldt, in verbis, La Boétie (LA BOÉTIE
apud BOLDT, 2006, p. 3) afirma: “não pode haver amizade onde há desconfiança,
deslealdade,

injustiça.
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Entre os maus, quando se reúnem, é um complô e não uma companhia.
Eles não se entretêm, entretêm-se. Não são amigos, mas cúmplices".
No submundo criminoso aquele que trai o grupo, ou seja, aquele que
entrega os comparsas de uma ação criminosa, não raras às vezes, paga o preço
dessa delação com a própria vida. A lei do silêncio, no universo criminoso ainda é
bastante rigorosa.
Assim, o presente trabalho pretende relatar acerca da incompatibilidade do
favor premial com o ordenamento jurídico brasileiro, levando-se em conta o valor
confiança que, malgrado o triunfo do instituto em questão, ainda é prestigiado por
inúmeras ações.
Para atender a esse objetivo, delineiam-se na introdução as motivações
fáticas e ideológicas que abriram caminho para a instituição da colaboração
premiada no Direito brasileiro, as quais se relacionam com o triunfo da economia
globalizada, como o individualismo marcante, o excesso de informações, a
velocidade da dinâmica social e a influência exercida pelos meios de comunicação.
Ainda na introdução, descreve-se, em linhas gerais, os aspectos técnicos
processuais do tema abordado, ou seja, as principais características do
procedimento que concede o beneplácito em questão.
O assunto objeto desse trabalho não é uníssono na doutrina forense, alguns
defendem, outros condenam tal prática. Para tanto referem-se às questões de
natureza axiológica, demonstrando os principais valores colidentes no que toca à
delação premiada. Igualmente serão dedicadas algumas linhas do presente trabalho
à corrente filosófica utilitarista, o que se fará apenas de maneira superficial, por não
ser o objeto central deste trabalho.
Para tanto, procura-se desenvolver os aspectos delimitados para este
estudo, quais sejam: a compatibilidade do favor premial com o conjunto normativo
brasileiro. Todavia, utiliza-se a técnica de pesquisa indutiva, através da análise
individualizada de institutos que prestigiam a confiança, como as garantias
fidejussórias e as agravantes previstas para os crimes cometidos de emboscada ou
com proveito da relação de confiança.
Procura-se, através da boa técnica apontar as principais celeumas
decorrentes da incorporação do instituto em questão no direito e na práxis forense
brasileira.
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Para confirmar as conclusões do autor, o direcionamento se desenvolvera
em uma configuração menos abstrata e mais objetiva, com a indicação de alguns
efeitos decorrentes da adoção do instituto.
2. A DELAÇÃO PREMIADA
Iniciando-se a pesquisa, retrata-se sobre a delação premiada, os conceitos,
as características, os benefícios e requisitos para a concessão, o momento da
delação e, por fim, a delação como meio de prova, por meio de obras reconhecidas,
de autores como Cerqueira (2005), Jesus (2014), Nucci (2007), Fulgêncio (2007),
entre outros, que subsidiam a pesquisa.

2.1 Conceito

Aqui cabe conceituar a delação premiada utilizando-se do conhecimento dos
autores como Nucci (2007) entre outros, que a conceituam de forma clara o referido
termo, como segue.
Buscou-se o sentido etimológico da palavra delatar a qual, segundo Nucci
(2007) significa acusar ou denunciar alguém, no sentido processual, utilizando o
termo quando um acusado, admitindo a prática criminosa, revela que outra pessoa
também o ajudou de qualquer forma. Segundo o Professor Damásio E. de Jesus,
[...] delação premiada é a incriminação de terceiro, realizada por um
suspeito, investigado, indiciado ou réu, no bojo de seu interrogatório (ou em
outro ato). „Delação premiada‟ configura aquela incentivada pelo legislador,
que premia o delator, concedendo-lhe benefícios redução de pena, perdão
judicial, aplicação de regime penitenciário brando etc. (JESUS, 2014, p. 27).

Para que o instituto surta os efeitos desejados, é necessária a aquiescência
entre Ministério Público e/ou a Autoridade Policial responsável pela investigação e
um dos autores do delito, que se utilizam do instituto como meio para obtenção de
novas provas para que o crime seja total ou parcialmente elucidado. Para Fulgêncio
(2007)

o

conceito

de

delação

premiada

é:
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Mecanismo previsto na legislação brasileira que permite aos acusados ou
indicados que voluntariamente colaborarem com a investigação e com o
processo criminal, os chamados réus colaboradores, a redução em até dois
terços da pena como dita a Lei Federal n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, no
art. 8º: “O participante que denunciar a autoridade o bandido ou a quadrilha,
possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois
terços”. A delação premiada vem sendo severamente criticada. Sob o ponto
de vista sociopsicológico, ela é considerada imoral e aética, pois estimula a
traição. Sob o aspecto jurídico, indiretamente rompe com o princípio da
proporcionalidade da pena, já que se punirá com penas diferentes pessoas
envolvidas no mesmo fato e com idênticos graus de culpabilidade. Como
instituto jurídico deve ser utilizado com cautela e critério para que não se
transforme em “joguete” entre os próprios criminosos e em prejuízo da
administração da justiça. Por exemplo: em uma quadrilha de sete
integrantes, um deleta o outro, um de cada vez, e sucessivamente, até que
o último, por eles eleito, não tendo em quem “deletar”, acabará sendo o
único punido com pena integral (FULGÊNCIO, 2007, p. 192-3).

Com isso, torna-se difícil avaliar com exatidão o valor da delação como meio
de prova. Uma vez que o favor premial é concedido ao réu que colaborar de maneira
eficaz na identificação dos demais participantes do crime.
Pouco importa se o objetivo do acusado é levar o beneficio penal (redução
da pena) ou uma libertação de sua consciência por estar arrependido pelo ato ilegal
praticado. Preenchido os requisitos, o Magistrado deverá conceder redução da pena
de um a dois terços.
Todavia a colaboração deverá sempre ser espontânea ou voluntária, sob
pena de nulidade, se assim o for a redução deverá ser concedida ao delator. Jamais
o réu-colaborador deverá ser coagido a denunciar os demais agentes. Em matéria
publicada na Revista Jurídica Consulex, Cerqueira (2005) afirma que:
[...] por outro lado, a contribuição por parte do indiciado deverá ser
espontânea, ou seja, de livre vontade, sem o induzimento/instigação ou
coação de terceiros, não impedindo, contudo, que a polícia ou mesmo o MP
alerte o autor do ilícito quanto à possibilidade de obtenção de um dos
benefícios e até sua inclusão (e de sua família) em programa federal ou
estadual de proteção a delatores (CERQUEIRA 2005, p. 28).

Depois de analisadas pelos Magistrados, as informações prestadas pelo réucolaborador servirão de indícios que levam à convicção do Juiz. Porém, somente
tais informações por si só, não servem de base a uma condenação. As informações
levantadas pelo delator são meios que levam as investigações a um rumo para a
descoberta

da

verdade

real.
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Se tais informações forem eficazes, se os indícios levantados forem
comprovados, se as informações que o réu-colaborador forneceu levaram ao
desmantelamento da organização criminosa ou a prender outros integrantes do ato
criminoso, deverá o Magistrado, através de suas convicções, proferir sentença
condenatória, tomando por base a minorante de um a dois terços.
No momento da dosimetria penal o Magistrado deverá considerar o aspecto
mais importante na delação premiada. A diminuição da pena fundamenta-se pela
colaboração eficaz do coautor. Para a sociedade, é mais vantajoso premiar um
colaborador do que punir o coautor, deixando, por vezes, de tutelar um bem jurídico
importante (no caso da extorsão mediante sequestro a integridade física e a vida do
agente passivo) e garantindo a impunidade de outros coautores.
Pela Teoria Geral da pena assim entendida como castigo pelo crime, não
abriria possibilidade a esse prêmio concedido a pessoa que delinquiu. Em contra
senso como maneira de repreensão estatal para que não se volte a delinquir, como
garantia do convívio harmônico em sociedade, deixa-se de aplicá-la em virtude da
contribuição do co-autor, pois estaria alcançando seu fim, que segundo a Teoria
Preventiva, é de conseguir localizar e punir a maior parte dos participes do delito,
alcançando dessa maneira a educação geral, ou seja, que outros cometam também
delitos semelhantes.
Para Maia (1996, p. 149) a Lei 9.080/95 agregou à lei dos crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional a expressa previsão de delação premiada no parágrafo
segundo seu art. 25, ao prever que “nos crimes cometidos em quadrilha ou
coautoria, o coautor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à
autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá sua pena reduzida de 1 a 2
terços”. Vislumbra-se aqui uma tendência do legislador pátrio de estimular a delatio
nos ilícitos de maior lesividade social, em busca de facilitar a elucidação e repressão
destes crimes, que pressupõe alta especialização nos procedimentos investigatórios.
Como se nota do texto legal, a confissão poderá ocorrer tanto na fase
inquisitorial, como na fase judicial, perante a autoridade policial ou judicial.

21
21

É oportuno consignar que “essa celebração, além de espontânea, deverá ser
produtiva, conduzindo necessariamente à apuração das infrações penais e de sua
autoria ou à localização dos bens, direitos ou valores objetos do crime”
(DELMANTO, ET. AL, 2006, p. 566). Deve a delação desnudar todo o iter crimins e
apontar os que dele participaram. O delator/confidente obrigatoriamente deve ter
participado da ação delituosa em concurso de agentes ou como membro da
quadrilha (organização criminosa). O que diferencia essa confissão daquela prevista
no art.35, III, “d, do Código Penal como atenuante é que nesta última, além da
voluntariedade, deve-se evidenciar um sincero arrependimento do réu”.
Convém recordar que segundo Mais (2013, p. 122-3) “a delação levada a
efeito pelo co-réu não determina, por si só, a condenação dos demais, quando não
houver outros elementos que evidenciem a sinceridade do depoimento”.
A solução não é fácil de ser encontrada. É necessário e imprescindível que
sejam responsabilizados os mentores e os gerenciadores das redes criminosas, ou
seja, aqueles que mais lucram. Uma forma de desaparelhar as organizações
criminosas consiste na efetiva colaboração de um ou mais coautores da conduta
ilícita, pois eles conhecem os meandros e os detalhes que subsidiam a colheita da
prova para futura condenação.
Para tanto, “os juízes e promotores tem utilizado cada vez mais o instituto da
delação premiada” (EISENSTADT apud AVRITZER, ET Al. 2008, p. 456), prevista no
processo penal brasileiro. Por outro lado, apesar de existir um sistema de proteção
às testemunhas, ainda há deficiências que precisam ser sanadas e aspectos a
serem melhorados, para oferecer segurança àqueles que decidam colaborar para a
elucidação de crimes.
Os motivos disso é, segundo Beccaria (1999, p. 52), "o fim da pena, pois, é
apenas o de impedir que o réu cause novos danos aos seus concidadãos e demover
os outros de agir desse modo".
Quanto à delação premiada, Rodrigues (2012) expõe que se trata de outro
instrumento legal necessário no combate ao crime, já aceito por todo país realmente
interessado em combater infrações praticadas por organizações. Certos segredos,
só

quem

pode

bem

informar

é

quem

delas

participou.
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A delação premiada não vale apenas para associações exclusivamente
criminosas, como a Máfia ou a Yakuza japonesa. Serve também como ajuda nas
investigações de prática ilegais de organizações úteis e necessárias aos países,
como é o caso das empreiteiras.
[...] a delação é analisada para exame de sua procedência. Isolada, sem
prova complementar, certamente será descartada quando do julgamento.
Nenhum magistrado, em juízo perfeito, vai condenar um réu porque alguém
jurou de pés juntos que o acusado cometeu um crime, sem qualquer prova
complementar. Assim ocorre com a denúncia anônima, o que vale saber,
bem apurados os fatos, se o delatar disse ou não a verdade. E em dúbio pró
réu (RODRIGUES, 2012, p.124).

Ainda, considerando os apontamentos do autor, acrescenta outro equívoco
comum, o qual trata como sério é dizer que:
[...] a polícia e os juízes que deferem escutas tem que se isentos, privados
do senso natural de justiça. A polícia existe para investigar e se,
investigando, concluiu que um indivíduo é culpado, nada mais normal que
aprimore a investigação. Mesmo porque a polícia não condena ninguém,
tarefa específica do judiciário (RODRIGUES, 2012, p. 124).

Portanto, a delação premiada é muito utilizada, primeiramente pelo que
objetiva, ou seja, a confissão e a revelação dos participantes da ação de delito.
Disso é importante caracterizar o instituto, assunto tratado a seguir.

2.2 Características do Instituto

A legislação brasileira é extensa ao que se refere às características do
instituto, a qual, em diferentes maneiras trata das particularidades, ou seja, da
denúncia espontânea ou voluntária, como fazer uso desse fato e os benefícios que
podem ser concedidos aos casos relatados. Para isso, utiliza-se além da legislação,
obras de autores como Santos (2007), Galvão (2008) entre outros que subsidiam a
pesquisa.
Para Santos (2007) na legislação brasileira se encontra algumas leis que
tratam da matéria, dos quais cita-se: a Lei de n° 8.072/90 (Leis dos Crimes
Hediondos), Lei n° 9.034/95 (Lei do Crime Organizado), Lei nº 9.080/95 (acrescentou
dispositivos à Lei dos Crimes de Colarinho Branco), a Lei nº 9.269/96 (acrescentou o
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art. 159, § 4º ao CP), a de nº 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), Lei n° 9.807/99
(Lei de Proteção das Vítimas e Testemunhas) e a Lei n° 11.343/06 (Nova Lei de
Tóxicos), além da atenuante genérica já inserta no artigo 65, inciso II, alínea b, do
Código Penal e da previsão da lei nº 10.149/00, curiosamente intitulada de acordo
de leniência.
Ao analisar tais leis, pode-se observar que os dispositivos que trazem se
referem aos mesmos institutos em questão, não havendo diferenças, uma vez que
as particularidades são formas diferenciadas de tratar um mesmo item essencial o
favor premial, que segundo Santos (2007) são: a denúncia espontânea / voluntária,
utilidade da mesma e concessão de benefícios penais.
A denúncia, neste caso, não deve ser considerada como espontânea, pois é
notório que a lei concede benesses aos delatores. O ato espontâneo é
desinteressado e, portanto, não objetiva qualquer utilidade (benefício). Assim, se o
réu puder prever que o seu ato de delação resultará em uma redução de pena,
estará agindo com o escopo de obter um favor legal e não de prestação de serviço à
sociedade.
Também se pode observar a utilidade nos requisitos objetivos apresentados
pelas leis que se referem ao tema exposto, os quais se referem à facilitação da
investigação, libertação do sequestrado, localização dos bens, direitos ou valores
objeto do crime, identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa,
à localização da vítima com a integridade física preservada, à recuperação total do
produto do crime, citadas a seguir:
Lei 8.072/90 – Lei dos Crimes Hediondos: Art. 8º, § único "O participante
e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha,
possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois
terços".
Lei 9.034/95 - Dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a
prevenção

e

repressão

de

ações

praticadas

por

organizações

criminosas: Art. 6º "Nos crimes praticados em organização criminosa, a
pena será reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços), quando a colaboração
espontânea do agente levar ao esclarecimento de infrações penais e sua
autoria".
Lei 9.080/95 - Acrescenta dispositivos à lei que define os crimes contra o
sistema financeiro nacional e também à lei que define os crimes contra a
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ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo: Art. 1º
"Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o
coautor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à
autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena
reduzida de um a dois terços".
Lei 9.269/96 - Dá nova redação ao § 4° do art. 159 do Código Penal: Art.
1º "Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à
autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena
reduzida de um a dois terços".
Lei 9.613/98 - Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de
bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro
para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de
Atividades Financeiras – COAF: Art. 1º § 5º "A pena será reduzida de 1
(um) a 2/3 (dois terços) e começará a ser cumprida em regime aberto,
podendo o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena restritiva de
direitos, se o autor, co-autor ou partícipe colaborar espontaneamente
com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à
apuração das infrações penais e de sua autoria ou à localização dos
bens, direitos ou valores objeto do crime".
Lei 9.807/99 - Estabelece normas para a organização e a manutenção
de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas
ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a
Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou
condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à
investigação policial e ao processo criminal: Art. 13 "Poderá o juiz, de
ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a
conseqüente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário,
tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o
processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado: I - a
identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa; II a localização da vítima com a sua integridade física preservada; III - a
recuperação total ou parcial do produto do crime".
Lei 10.149/00 - Altera e acrescenta dispositivos à Lei 8.884/94 que
dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem
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econômica e dá outras providências: Art. 2º "A União, por intermédio da
SDE, poderá celebrar acordo de leniência, com a extinção da ação
punitiva da administração pública ou a redução de um a dois terços da
penalidade aplicável, nos termos deste artigo, com pessoas físicas e
jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que
colaborem

efetivamente

com

as

investigações

e

o

processo

administrativo e que dessa colaboração resulte: I - a identificação dos
demais coautores da infração; e II - a obtenção de informações e
documentos que comprovem a infração noticiada ou sob investigação".
Lei 11.343/06 - Estabelece normas para repressão à produção não
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras
providências:

Art.

41

"O

indiciado

ou

acusado

que

colaborar

voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na
identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na
recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de
condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços" (SANTOS,
2007).
Dessa forma, a legislação apresenta requisitos para que se compreenda a
importância da colaboração voluntária na elucidação de crimes.
Há que se considerar que existem diferenças entre a delação premiada e a
colaboração premiada, a primeira refere-se a confissão e apontamento dos
participantes e a segunda não necessariamente aponta os participantes, mas o
membro do grupo pode levar a polícia ao produto do crime em que “toda delação é
colaboração, mas nem toda colaboração seria delação” (GALVÃO, 2008, p. 36).
De acordo com o autor, não há dúvida que a maioria da doutrina defende a
manutenção do instituto como forma de combate a alguns crimes.
No entanto, nada mais fundamental do que se considerar o que regra a
legislação sobre o instituto, pois é por meio do conhecimento amplo que se pode
fazer uso correto das regras válidas para o caso, quando da colaboração voluntária
para

a

elucidação

de

crimes.
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Nesse sentido, há que se considerar os fatores benefícios e requisitos para a
concessão da delação premiada, tratados na sequência.

2.3 Benefícios e Requisitos para à Concessão

Ao tratar-se de benefícios considera-se como os de perdão judicial e
redução de pena, e que os requisitos para a concessão dos benefícios referem-se
às justificativas, e à colaboração nas investigações. Como pode ser verificado no
desenvolver do texto a seguir.
Consta, na Lei n.º 9.807/99 da proteção às vítimas, testemunhas e réus
colaboradores, concedendo duas benesses ao réu colaborador que são: o perdão
judicial e a redução de pena de um a dois terços.
[...] perdão judicial é medida de política-criminal por meio da qual,
reconhecida a existência de todos os pressupostos de existência do delito, e
com fundamento na prevenção especial e geral de crimes, considera-se
extinta a punibilidade do delito, para o qual a pena se mostra desnecessária
e inútil. Trata-se, como adverte Mario Duni, de um desvio lógico do
magistério punitivo, que deixará de punir uma conduta que preenche todos
os requisitos legais de punição (AZEVEDO, 1999, p. 06).

Nesses termos Nucci (2002, p. 346) admite que se trate da clemência do
Estado para algumas situações previstas em lei, “quando não se aplica a pena
prevista para determinados crimes, ao serem preenchidos certos requisitos objetivos
e subjetivos que envolvem a infração penal”.
O que leva a compreensão de que o perdão judicial é a regra pela qual o
juiz, mesmo comprovada a prática do delito pelo acusado, não aplica a pena em
face de justificadas particularidades. O Estado deixa de aplicar a pena, por meio da
declaração do magistrado, fazendo constar na sentença o benefício alcançado pelo
réu.
É possibilitado ao julgador não conceder o perdão judicial, mesmo que
existam todos os requisitos necessários a tal concessão, porém, cabe ao juiz
substituir

pela

redução

da

pena.
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A colaboração efetiva deve ter sido eficaz, ou seja, permitindo os efeitos
exigidos pela norma (identificação dos demais coautores ou partícipes da
ação criminosa, a localização da vítima com sua integridade física
preservada, ou a recuperação total ou parcial do produto do crime) (JESUS,
1999, p. 05).

Para König (2000, p. 06) muitos compreendem que “não existe uma
cumulatividade, tampouco uma alternatividade propriamente dita e sim condições
cumulativas restritas ao tipo penal, isto é, uma cumulatividade temperada ou
condicionada”. Para o autor,
[...] se houver coautores e partícipes todos deverão ser identificados, se,
além disso, houver vítimas também deverão ser libertadas todas as vítimas
com sua integridade física preservada. Por fim, nos crimes em que há
coautores ou partícipes, vítimas e produtos do crime, devem todos ser
identificados, todas as vítimas localizadas e com sua integridade física
preservada e os produtos do delito recuperados total ou parcialmente.
(KÖNIG, 2000, p. 06).

Salienta-se que para que o acusado goze do direito ao perdão judicial, deve
satisfazer todos os incisos do artigo 13, da Lei nº 9.807/99, voluntariamente. No
entanto, não trata-se de uma opinião dominante, pois os pré-requisitos de ordem
objetiva já citados, devem ser alternativamente considerados. Contudo “os requisitos
do art. 13 não são compulsoriamente cumulativos, mas são alternativos, assim
sendo não é preciso sempre permitir a identificação dos demais autores, mas a
recuperação do produto do crime e mais a libertação da vítima” (KOBREN, 2003, p.
16).
Dessa forma, segundo a autora, a voluntariedade da colaboração; a
primariedade e personalidade favorável do beneficiado (art. 13, caput e parágrafo
único, da Lei nº 9.807/99) são as condições pessoais ou subjetivas. E quanto a
voluntariedade, a doutrina é unânime ao asseverar que é desnecessária a
espontaneidade do ato.
Haja vista que a lei requer, de forma única, que o ato seja voluntário e,
nesse sentido, a exigência da espontaneidade para aplicação do benefício torna-se
ilegal, ou seja, o ato espontâneo deve, obrigatoriamente, conter o arrependimento do
acusado.
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E disso, Kobren (2003) salienta que para a existência do ato voluntário não
pode conter a coação, no qual a idéia inicial pode ou não ter partido do agente,
sendo irrelevante o motivo que o fez tomar tal atitude.
Outro requisito pessoal a ser analisado pelo magistrado é o da primariedade,
em que “Entende-se por primário aquele que não possui sentença penal
condenatória transitada em julgado contra si. Assim, não basta que o colaborador
possua bons antecedentes, a lei exige que ele seja primário” (KOBREN, 2003, p.17).
Por derradeiro, tem-se a apreciação da personalidade do acusado, e a
natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do delito. Todas
essas questões estão diretamente ligadas à atividade estatal de avaliar
adequação, oportunidade e conveniência de se aplicar o perdão judicial
mediante a apreciação da culpa do agente e da finalidade da resposta
jurídica da qual se vai abdicar. Aí repousa a coerência legislativa de permitir
ao magistrado a aplicação ou não do instituto (AZEVEDO, 1999, p. 06).

De acordo com Kobren (2003) o perdão judicial é aplicado na sentença de
mérito, não sendo admissível no inquérito policial e sua natureza jurídica, conforme
orientação jurisprudencial é declaratória da extinção da punibilidade (art. 107, IX, do
Código Penal) (RT 608/352, 607/319, 604/359, 610/367, 624/369, 626/310, dentre
outras).
Constituindo,

portanto,

instrumento

de

despenalização,

tornando-se

impossível a inclusão do nome do réu no rol dos culpados e sua condenação em
custas, conforme pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça.
Como já citado, o artigo 14, da Lei nº 9.807/99 prevê a diminuição da pena
dispondo que, se o indiciado ou acusado colaborar voluntariamente com a
investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou
partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou
parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 01 (um)
a 02 (dois) terços.
E, caso o acusado tenha colaborado voluntária e eficientemente com a
justiça, mas sem eficácia, ou seja, um dos resultados legalmente previstos, o juiz
poderá reduzir a reprimenda de 01 (um) a 02 (dois) terços. Pois o requisito para a
diminuição da pena é a colaboração voluntária e efetiva. Como bem esclarece
Azevedo,
Como requisito traz a contribuição voluntária e efetiva, efetividade não
obstante omitida do texto legal, contudo requisito conatural à concessão do
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benefício. Não há referência, como se viu à efetividade de tal colaboração,
mas esse dado é da natureza do instituto. Não se refere também o
legislador à consecução do resultado consistente na identificação dos
„comparsas‟, na localização da vítima ou na recuperação total ou parcial do
produto do crime. (AZEVEDO, 1999, p. 07).

Caso o legislador ordinário não tenha estabelecido requisitos para a redução
da pena, nem mesmo mencionado à primariedade, existe, em alguns casos, certa
relatividade à sua concessão, quando não se fizer presente a efetividade das
informações prestadas pelo réu colaborador. Assim,
[...] se o réu colaborar na investigação voluntariamente, mas sem muito
esforço, ou seja, sem o real fornecimento de informações e sem caráter
contínuo, a colaboração não terá efetividade, mas mesmo assim permitirá a
redução da reprimenda (AZEVEDO, 1999, p. 07).

Porém, se houver colaboração voluntária e efetiva, mas sem eficácia, de
rigor a diminuição da pena. Ou seja, se não houver efetividade na colaboração, pode
haver a redução. Porém se apenas não se fizer presente a eficácia e o réu se
dedicou, auxiliando no deslinde do fato fornecendo informações e auxiliando a
polícia ou o juízo, a diminuição deverá ser concedida ao réu colaborador (delator)
(KOBREN, 2003).
Portanto, os benefícios citados são o perdão judicial e a redução da pena de
uma a dois terços. Para isso, o réu deve colaborar nas investigações.
No entanto, o perdão judicial é regra utilizada pelo juiz quando comprovada
a prática do delito pelo acusado, mas que não significa que seja aplicada, porque
cabe ao juiz analisar as particularidades do caso, ou seja, o julgador pode não
conceder o perdão judicial. Disso, as particularidades que envolvem a delação
premiada serão tratadas a seguir.

2.4 Momento da Delação

A delação é utilizada com frequência no direito penal e como tal, possui
regras específicas para que o réu possa usufruir desse benefício, como pode ser
compreendido,

na

sequência,

o

momento

da

delação.
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Para Jesus (1999, p.5) “a oportunidade para a colaboração se dá durante a
investigação criminal ou a ação penal”. Porém, perante a legislação há alguns
pontos relevantes quanto ao momento apropriado para que a delação seja aplicada.
[...] pelo fato das leis regulamentadoras da delação premiada não fixarem
qualquer limite temporal para o oferecimento das informações delatoras, a
delação pode ser oferecida em qualquer fase da persecutio, sendo possível
até mesmo posteriormente ao trânsito em julgado da sentença, estando ou
não o condenado submetido à execução penal (OLIVEIRA JUNIOR, 2001,
p. 281).

No entanto, segundo Nascimento citado por Kobren (2003) expõe que a
colaboração do réu após o trânsito em julgado não se encontra expressamente
contemplada na lei, no entanto, a ausência de disposição explícita a esse respeito
não autoriza a negação da validade dessa argumentação jurídica.
O autor destaca também, que o Direito Penal permite analogia de normas
não incriminadoras, e que os dispositivos relativos ao Direito Premial não descrevem
qualquer figura típica, tratando-se, na verdade, de normas não incriminadoras de
caráter permissivo (NASCIMENTO APUD KOBREN, 2003).
Dessa forma a analogia para beneficiar o réu é sempre bem vinda ao Direito
Penal, como destaca Bruno (1967, p. 211):
A proibição da analogia, que vigora para as normas de incriminação, resulta
de um princípio que se insere no próprio contexto da lei penal. A analogia é
inadmissível se dela resulta definição de novos crimes ou de novas penas,
ou, se, de qualquer modo, se agrava a situação do agente. [...] Nas normas
não incriminadoras, que escapam ao absoluto rigor desse princípio, e onde
não há também que falar em excepcionalidade ou não excepcionalidade,
porque essas normas não são exceções às normas incriminadoras, mas
expressões, por si mesmas, de princípios gerais que se aplicam à matéria
de que elas se ocupam, o processo de integração, por analogia, de
possíveis lacunas tem todo cabimento, desde que não conduza a agravar a
situação do delinqüente. É a chamada analogia in bonam partem. Não se
apóia, portanto, essa aplicação da analogia em razões sentimentais, mas
em princípios jurídicos, que não podem ser excluídos do Direito Penal, e
mediante os quais situações anômalas podem escapar a um excessivo e
injusto rigor.

Nota-se no ordenamento pátrio que as normas não incriminadoras podem e
devem ser aplicadas analogicamente “in bonam parte”, ou seja, em beneficio do réu.
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Conforme o disposto no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal,
em que admite a revisão criminal quando, após a sentença, forem descobertas
circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição especial da pena, Kobren
(2003) afirma que se torna clara a interpretação da norma com a aplicação da
analogia para autorizar ao réu que colabore com a justiça e receba o favor premial,
entendendo mesmo até o trânsito em julgado da sentença, lançando mão da revisão
criminal.
Enfim, o momento da delação se dá durante a investigação, e/ou em
qualquer fase, até mesmo após o trânsito em julgado da sentença, em que o
condenado esteja ou não submetido à execução penal.

2.5 A Delação como Meio de Prova

As formas de adquirir as provas para os delitos mudaram muito, pois era
comum, no passado, usar a tortura coo meio de obter a confissão, o que não se
utiliza mais. Porém, há outros meios legais de se chegar ao culpado ou culpados,
um destes é a delação, a qual possibilita ao acusado a diminuição da pena quando
apresenta os demais participantes do ato ao qual está em julgamento.
Prova, do latim probatio, trata-se do conjunto de atos praticados pelas
partes, pelo juiz e por terceiros visando levar ao juiz a certeza sobre a
existência ou não de um fato, da falsidade ou veracidade de uma afirmação.
Trata-se de qualquer meio de compreensão empregado com a finalidade de
demonstrar a veracidade de uma alegação (CAPEZ, 2003, p.251).

É, segundo o autor, por meio da prova que se busca confirmar as diferentes
teses apresentadas ao Magistrado. No Processo Penal a persecução criminal
objetiva através da prova encontrar a Verdade Real, a qual é entendida como algo
que realmente aconteceu, diferentemente da Verdade Formal, especialmente no
Processo Civil, em que o julgador se abstém em julgar as provas trazidas aos autos
através

das

partes.

32
32

Assim como, o Magistrado formará a sua convicção e prolatará sentença
motivada através de um ou mais tipos de prova, configurado através da persuasão
racional. De acordo com Kobren (2003) em sua atividade, o Magistrado dispõe
desse sistema ou princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, no qual
consiste no fato de que o juiz só pode decidir de acordo com as provas existentes no
bojo dos autos. Porém, tem a inteira liberdade de valorá-las.
No ordenamento jurídico brasileiro não existe hierarquia entre provas, no
passado dava-se maior valor a prova testemunhal, em especial, a confissão. Há
mais tempo ainda, se permitia até a tortura como forma de obter a confissão. Porém,
não se usam tais formas no presente. O julgador poderá lançar mão de provas
técnicas, documentais e testemunhais, como já citado, nenhuma tem maior valor do
que a outra, por inequívoco entendimento é que o Magistrado deverá fundamentar
suas decisões tomando por base em uma ou no conjunto delas, sob pena de ver, em
fase de recurso, reformada sua decisão.
De acordo com o sistema adotado pelo Código de Processo Penal, é válido
que o Juiz forme sua convicção através de prova indireta, ou seja, a partir de
indícios veementes que induzam àquele convencimento de maneira induvidosa. (RT
673/357)
Aranha (1999, p. 122) consigna que o “elemento essencial da delação é a
confissão, pois admite que com a escusa de modo algum possa atingir a pessoa
apontada”.
Há que salientar que a confissão não poderá ter sido obtida por meios
ilegais, como a tortura ou outra forma usada no passado. Haja vista que as normas
de direitos em um sistema democrático tornam os cidadãos responsáveis no
combate às ilegalidades, a violência, em que não se dá oportunidade de defesa, seja
jurídica, física ou mental, forjando assim, uma verdade induzida, pois a tortura leva a
confissão de atos não praticados pelo acusado, que na situação em que se
encontra, acaba assumindo o que não é de sua culpa.
Contudo, a delação como vista neste estudo, é um meio comumente
utilizado como prova, que se dá pelo livre convencimento ou da persuasão racional,
quando comprovado a participação dos denunciados por este meio, cabe ao julgador
a decisão de fazer uso ou não, assim como aprovar o premio que a delação propicia,
ou

seja,

a

redução

da

pena.
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3. METODOLOGIA
A produção do trabalho terá como princípio básico a pesquisa bibliográfica
através da qual se busca abordar a temática proposta valorizando alguns conceitos
básicos, ideias principais encontrar propostas plausíveis para o problema proposto:
a delação premiada como instrumento legal para desestimular a prática de crimes.
Utiliza-se como pesquisa a exploratória e a bibliográfica. A pesquisa
exploratória tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta
de instituições. Seu planejamento é flexível, possibilitando a consideração dos mais
variados aspectos relativo ao fato estudado. Nesta pesquisa, normalmente utiliza-se
levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de exemplos (GIL, 2008).
Para Gil (2008), a pesquisa exploratória, proporciona maiores informações
sobre determinado assunto, facilita a delimitação do tema, portanto, a pesquisa
exploratória, constitui um trabalho preliminar ou preparatório para a pesquisa.
A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2008), é realizada a partir de materiais
já publicados, como livros e artigo científicos. A principal vantagem da pesquisa
bibliográfica é permitir ao investigador uma gama de fenômenos muito mais ampla.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Trabalho de Conclusão de Curso objetivou demonstrar a relevância do
tema para a atividade policial e jurisdicional, bem como os aspectos sociais da
delação, no meio criminoso da alcaguetagem (cagueta, delator, traira).
Tema bastante controverso, que vai da seara jurídica e atinge diretamente
bens tutelados pelas sociedades em geral, qual seja, o dever de lealdade que uns
devem ter com os outros, notório observa-se essa “lealdade” no meio criminoso, que
por vezes quando um “comparsa” entrega o outro, por vezes, acaba pagando tal
informação,

às

autoridades,

com

a

própria

vida.
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Através dos estudos apontados pode-se concluir que embora a delação não
seja bem vista, por uma boa parcela da sociedade, todavia, pela legislação ela
encontra guarida e, mais do que isso, é incentivada através de varias leis que tratam
da matéria.
Não restou duvida de que esse diploma legal ganha grande relevância em
crimes de difícil elucidação, pois com algumas benesses pessoas envolvidas em
delitos podem diminuir suas penas e em alguns casos até serem absolvidos de suas
penas por completo, objetivando dessa maneira o espírito do instituto e mais ainda,
aproxima-se em muito do real objetivo do Processo Penal, a verdade real.
Através desses benefícios comprava-se a tese de que, embora rechaçada
por uma parcela da sociedade e até por alguns juristas, o instituto da delação
premiada contribui para desestimular a prática criminosa.
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IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: DESONESTIDADE DO AGENTE
PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA

OLIVEIRA, Cláudio Gonçalves de2
FRANCO, Débora Machado Bueno 3

Resumo: A finalidade do presente trabalho é abordar a desonestidade do agente
público no exercício da função pública à luz da Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992. Agente público pode ser definido como qualquer pessoa que
presta serviço público, ainda que brevemente ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo: mandato, cargo, emprego ou função. De maneira objetiva é caracterizado
como a pessoa física que executa, planeja e gerencia as atividades públicas que
satisfazem o interesse coletivo. O agente público deve manter conduta compatível
com os princípios da administração pública, sob pena de sofrer sanções
administrativas e penais. A improbidade administrativa é um instituto pessoal que
evidencia a ilegalidade de atos contrários aos princípios basilares da administração
pública, a partir da caracterização de desonestidade e deslealdade do agente
perante o órgão público que está vinculado. Diante da observação sobre a
bibliografia pesquisada, resta comprovado que qualquer atividade prática da função
pública exige pleno exercício consciente dos agentes públicos.
Palavras-Chave: Administração pública; agente público; improbidade administrativa.
Abstract: The purpose of the present work and address a dishonesty to make any
public exercise agent of the function in the light of Administrative Misconduct Law Law nº 8.429/1992. Public agent can be defined as any person who pays public
service, even que briefly uo without compensation, in election, appointment,
assignment, hiring or any other form of or endowment contract: office, job, job or
function. And objectively characterized way as an individual que runs, plans and
manages public activities which satisfy the collective interest. The public agent devel
keep conduct compatible with os principles of public administration, sobbing pity to
suffer administrative and criminal sanctions. The Administrative Misconduct and a
personnel institute que highlights illegality of acts contrary to basic principles of public
administration, from the characterization of dishonesty and disloyalty before the
agent of the public body that is linked. Before the note about researched
bibliography, remains proven que any activity practice of public service demands full
exercise aware of public officials.
Key-words: Public administration; public agent; administrative misconduct.
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1. INTRODUÇÃO
Através de uma rápida consulta na literatura especializada é possível
determinar que a definição de administração pública é bastante ampla e
diversificada. Em função da proposta deste trabalho será empregada a subjetividade
conceitual de administração pública, concebida como conjunto de órgãos,
instituições e agentes estatais que prestam diversos serviços públicos para
satisfazer as necessidades da população em geral.
Os agentes públicos possuem fundamental importância para a função
administrativa do estado, pois de maneira geral são as pessoas físicas responsáveis
pelo gerenciamento, planejamento e execução das atividades públicas. O conceito
de agente público engloba os agentes políticos, servidores públicos, servidores
temporários e particulares que colaboram com a administração.
Como se sabe, o mandamento constitucional determina que a administração
pública direta e indireta de qualquer esfera de poder deverá obedecer aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios
são elementares e indissociáveis para o exercício da função administrativa,
compondo-se de diretrizes basilares para os órgãos e agentes públicos.
Não raras vezes é possível identificar no âmbito dos poderes públicos o
descumprimento ou inobservância a esses princípios administrativos por parte das
pessoas que conduzem os serviços públicos. O ultraje à moralidade administrativa é
uma das formas mais típicas de não observância dos mencionados princípios, pois
se relaciona com a conduta das pessoas no exercício da função pública.
A despeito de qualquer interesse particular, no desenvolvimento das
atividades públicas qualquer agente público deve agir com probidade administrativa.
Em outras palavras, o indivíduo deve se revestir de honestidade, retidão e caráter
para não comprometer a moralidade guardada pelos organismos estatais. O inverso
desse prisma ideológico é a improbidade administrativa, definido como conjunto de
atos

ilegais

que

atentam

contra

os

princípios

administrativos.
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A Lei nº 8.429/1992 ou Lei da Improbidade Administrativa tem como
essência zelar pela integridade moral da administração pública a partir do combate a
desvios de conduta dos agentes públicos. As sanções previstas nesse instrumento

legal são aplicadas aos agentes públicos que ordinariamente ou ocasionalmente
prestam serviços na administração pública.
Diante

de

tais

considerações,

pretende-se

por meio

de pesquisa

bibliográfica, abordar a desonestidade do agente público no exercício da função
pública a luz da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido é plenamente
justificável a exploração do referido tema em função da necessidade de manutenção
de conduta compatível dos agentes públicos com a moralidade administrativa.

2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
2.1 Pessoas Físicas da Administração Pública
Uma abordagem etimológica na literatura especializada sugere duas versões
para a origem da palavra administração. O vocábulo tanto pode ser formado a partir
de ad (preposição) mais ministro, as, are (verbo), que significa servir ou executar,
como também de ad manus trahere, que envolve a ideia de direção ou gestão. A
partir dessas concepções, administrar significa não somente prestar ou executar
serviços, mas dirigir, governar e exercer a vontade com o objetivo de obter um
resultado útil (MELLO, 2007, p.59).
Em síntese, a palavra administração abrange a atividade superior de
planejar, dirigir, comandar, como a atividade subordinada de executar. Na atividade
pública essa percepção não é diferente, uma vez que os serviços são prestados por
órgãos e agentes em favor de interesses coletivos.
Genericamente denomina-se administração pública o conjunto dos órgãos e
entes administrativos quem tem como objetivo desempenhar a função administrativa
do Estado, realizando atividades e politicas que concretizem os seus objetivos
(HACK, 2008, p.49).

A expressão administração pública pode ser empregada sob dois sentidos:
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a) em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os
entes que exercem a atividade administrativa; compreende
pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de
exercer uma das funções em que se triparte a atividade estatal:
a função administrativa; b) em sentido objetivo, material ou
funcional, ela designa a natureza da atividade exercida pelos
referidos entes, nesse sentido, a administração pública é a
própria
função
administrativa
que
incumbe,
predominantemente, ao Poder Executivo (DI PIETRO, 2011,
p.51).

O agente público é protagonista na administração pública, pois é o
responsável pela execução dos serviços e atividades de interesse da população. Em
razão disso a administração precisa de pessoas físicas para funcionar, pois são elas
que desempenham suas funções e lhe dão vida (HACK, 2008, p.175). Mais
especificamente, o órgão não atua por si só, depende da pessoa humana para
realizar as atribuições de sua competência (FARIA, 2007, p.234).
A expressão agente público é uma concepção genérica e indistinta a todos
os sujeitos que servem ao poder público como instrumentos expressivos de sua
vontade ou ação, ainda quando o façam apenas ocasional ou esporadicamente
(MELLO, 2008, p.243).
Em sua obra Mazza (2009, p.158) possibilita melhor compressão acerca da
diversidade das formas de vinculação profissional entre pessoas físicas e Estado ao
apresentar com bastante minúcia as principais características das funções públicas
exercidas por indivíduos no universo da administração pública:
a. agentes políticos: ingressam na função em geral por meio de
eleições, para cumprimento de mandatos fixos. Respondem
pela alta direção política do Estado (ex: governadores,
prefeitos, parlamentares, etc);
b. servidores públicos: ingressam por concurso público para
ocupar cargos públicos. Possuem vinculo estatutário e
adquirem estabilidade após dois anos se os cargos forem
vitalícios (magistrados, membros dos Tribunais de Contas e
membros dos Ministérios Públicos), ou depois de três anos,
para
cargos
efetivos
(demais
cargos).
[...]
;
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c. empregados públicos: ingressam por concurso público para
ocupar empregos públicos. Possuem vinculo contratual e
trabalhista regido pela CLT. Trata-se de regime obrigatório nas
empresas publicas e sociedades de economia mista;
d. servidores temporários: ingressam mediante processo
seletivo simplificado, por tempo determinado, para fazer frente
a necessidade temporária de excepcional interesse público, por
exemplo, o combate de epidemias e a realização de
recenseamentos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). [...];
e. particulares em colaboração com a Administração:
desempenham episodicamente funções públicas, não tendo
vinculação permanente com o Estado (ex: requisitados para os
serviços militar e eleitoral, gestores de negócios, etc).
Assim sendo, não resta dúvida acerca da importância da pessoa física no
desempenho das atividades de administração, planejamento e execução dos
serviços públicos dispostos para a população. Não obstante, no exercício da função
pública o agente não detém vontade própria, uma vez que deve cumprir fielmente os
interesses da coletividade.
Na administração pública a vontade do agente não pode ser outra senão a
vontade da lei, devendo ser pautada nos limites legais, mesmo quando age segundo
faculdade discricionária

(FARIA, 2007, p.234). Nesse

sentido os poderes

assinalados aos sujeitos não se apresentam como situações subjetivas a serem
consideradas pelo ângulo ativo e sim como implicações no dever de atuar sempre
em favor do interesse alheio (MELLO, 2008, p.143).

2.2 Princípio da Moralidade Administrativa

Qualquer estudo relacionado à atuação da administração pública e de seus
componentes suscita uma breve análise sobre os princípios administrativos que
regulam a atividade pública. Em especial será destinada atenção especial ao
princípio da moralidade administrativa haja vista o cumprimento da proposta do
presente

trabalho.
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Os princípios são alicerces da ciência, ou seja, proposições básicas e
fundamentais que tipicamente condicionam todas as estruturações subsequentes
em dado universo (CRETELLA JÚNIOR, 1997, p.07).

Não há ciência sem princípios teóricos próprios, ordenados e que possam
ser verificados por meio da prática (MEIRELLES, 2008, p.35).
Como se sabe o direito administrativo é uma unidade cientifica que possui
como foco a administração pública, construída a partir de diversos mandamentos
que devem consolidar o cumprimento do interesse coletivo.
O modo de agir da administração pública são postulados a partir de
princípios administrativos (CARVALHO FILHO, 2009, p.17). Originalmente os
princípios são concebidos como normas de caráter geral realçados com elevada
carga valorativa que fundamentam as regras jurídicas (NOHARA, 2009, p.13).
Como a própria expressão sugere, princípios são as causas primárias que
direcionam ações ou efeitos no mundo concreto. No âmbito da administração pública
essa condição não é desavinda, uma vez que os princípios constituem-se de
mandamentos que regulam o funcionamento geral das atividades públicas.
A concepção acerca do direito administrativo enquanto ciência que se ocupa
do estudo sobre a administração pública pode ser sintetizado como conjunto
harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades
públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo
Estado (MEIRELLES, 2008, p.35).
Os princípios administrativos ou da administração pública são definidos
como valores, diretrizes ou mandamentos gerais que orientam a elaboração da
legislação administrativa, além de direcionar a atuação e condicionar a validade de
todos os praticados na esfera pública (BARCHET, 2008, p.33).
Como se sabe a Constituição Federal de 1988 expressamente determina a
observância obrigatória de princípios basilares para a execução da função
administrativa do Estado, os quais devem ser objeto de cuidado e zelo por todas as
esferas de poder que compõem o universo público brasileiro.
A expressão descritiva no capitulo constitucional dedicado à administração
pública revela diretrizes fundamentais para o gerenciamento da atividade pública, de
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modo que somente se considera válida a conduta administrativa compatível
com aqueles princípios em espécie (CARVALHO FILHO, 2009, p.18).
A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve obedecer aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (BRASIL, 1988,
s.p.). Contraditoriamente, essa submissão normativa compõe-se de novidade
introduzida no ordenamento jurídico apenas a partir da carta constitucional em
vigência (DI PIETRO, 2001, p.64).
A despeito de outros tempos, na atualidade irrestritamente todos os agentes
que compõem o universo público devem manter a integridade desses princípios
como forma de perpetuar o respeito pela função pública, erigida a partir do
cumprimento do interesse comum.
Na administração pública, existem princípios cuja observância é dever do
agente público, sob pena de incorrer em sanções administrativas e, conforme o
caso, judiciais (FARIA, 2007, p.44).
O agente público é o operador das funções administrativas estatais que
devem satisfazer as necessidades da coletividade. Por esse motivo possui deveres
que coadunam as normas gerais da administração pública.
Ao mesmo tempo em que a administração pública deve agir
sustentada por princípios, ela possui, na figura da instituição
em si e de seus agentes, poderes parar agir de maneira efetiva
e com foco na coletividade. Contudo, estes poderes não
caminham de forma independente e estão sempre
acompanhados de deveres (CASTRO; DZIERWA, 2013, p.93).
Diante do exposto, percebe-se que as pessoas que prestam serviços na
administração pública devem interiorizar os princípios basilares como mantras e
aplica-los na execução das atividades públicas, sob pena de colocar em risco a
própria

moralidade

administrativa.
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2.3 Pressupostos da Improbidade Administrativa

Probidade é termo que diz respeito ao que é probo. Ser probo significa ser
de caráter íntegro, honesto, justo, reto. Agir com probidade significa agir com
honestidade, honradez, correção (CASTRO; DZIERWA, 2013, p.106).

A forma antagônica da probidade é a improbidade, existente em larga escala
em diversos segmentos da sociedade. Para desagrado coletivo, essa mazela social
também está estabelecida na administração pública e recebe o nome de
improbidade administrativa por contrariar determinados princípios elementares do
funcionamento estatal.
Em sentido amplo a improbidade administrativa pode ser compreendida
como sinônimo de desonestidade no gerenciamento dos negócios e atividades
públicas, caracterizando conduta nociva do agente em detrimento dos valores éticos
e morais advindos do princípio da moralidade administrativa (GOMES, 2006, p.193).
Um dos marcos normativos de regulação e controle da conduta dos agentes
públicos no ordenamento jurídico é a Lei nº 8.429/1992, que em razão de sua
finalidade é denominada Lei da Improbidade Administrativa.
Em essência, a Lei de Improbidade Administrativa consolida o princípio de
que o Direito não compactua com práticas que acarretam enriquecimento indevido e
ilícito. Essa lei busca defender os cofres públicos e, também, resguardar os
princípios basilares da Administração pública (HORVARTH, 2011, p.90).
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta
ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de
empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da
receita anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta
lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de
entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal
ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com
menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita
anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à
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repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos
(BRASIL, 1992).
A ocorrência do ato de improbidade administrativa, em consonância com a
disciplina da Lei nº 8.429/1992, pressupõe a existência de três elementos distintos
entre si: sujeito passivo, sujeito ativo e ato danoso previsto como ato de improbidade
(FREIRE; MOTTA, 2006, p.158).

Por meio de leitura interpretativa da mencionada legislação é possível
constatar que os atos de improbidade administrativa encontram-se concentrados em
três grupos distintos. Dessa forma estão tipificados com natureza distinta, sendo os
atos que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízos ao erário e que
atentam

contra

os

princípios

da

administração

pública,

respectivamente

disciplinados pelos artigos nono, décimo e décimo primeiro da Lei nº 8.429/1992.
No que tange aos sujeitos ativos desse mandamento legal, considera-se
agente público todo aquele que exerça, ainda que de forma transitória ou sem
remuneração, por meio de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas
entidades pertencentes ou ligadas à administração pública (GOMES, 2006, p.197).
As disposições da Lei de Improbidade Administrativa também são aplicáveis,
no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra
para a prática do ato de improbidade administrativa ou dele se beneficie sob
qualquer forma direta ou indireta (GOMES, 2006, p.197).
Como se sabe os diversos órgãos públicos estabelecem contratos
administrativos para a execução de atividades estatais em prol da coletividade. De
maneira geral, essas pessoas jurídicas são consideradas como terceiros na relação
jurídica

com

o

ente

público

contratante.

Em

função

disso

adquirem

responsabilidades que devem ser mantidas em conivência com a moralidade
administrativa.
Ao tipificar os atos de improbidade administrativa no caput dos artigos 9º, 10
e 11, o legislador utilizou conceitos jurídicos indeterminados e, a seguir, nos incisos
dos respectivos artigos, enumerou situações que comumente consubstanciam a
improbidade administrativa. Ressalte-se que a enumeração contida na legislação
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em questão é meramente exemplificativa, percepção jurídica extraída da expressão
“notadamente” (FREIRE; MOTTA, 2006, p.159).
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato,
função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no
art. 1° desta lei [...] (BRASIL, 1992, s.p.).
O termo enriquecimento ilícito é definido no dicionário jurídico brasileiro de
letras jurídicas como o acréscimo de bens que, em detrimento de outrem, se
verificou no patrimônio de alguém, sem que para isso tenha havido fundamento
jurídico (SIDOU, 1990, apud HORVARTH, 2011, p.91).
Em síntese, o enriquecimento ilícito importa em auferir qualquer tipo de
vantagem patrimonial de maneira indevida, em razão do cargo, mandato, função ou
emprego. De maneira geral, trata-se de aumento de patrimônio que ocorre sem
causa jurídica, mas também tudo o que se deixa de perder sem causa legítima.
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei [...] (BRASIL, 1992, s.p.).
Os atos causadores de lesão ao erário, previstos no artigo 10, são
decorrentes de qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referenciadas na lei (HORVARTH, 2011, p.91).
Ao se analisar os incisos contidos nos artigos nono e décimo da legislação
em relevo é possível constatar que uma conduta improba possa ser caracterizada
como enriquecimento ilícito e ao mesmo tempo importar prejuízo ao erário.
Deve-se observar que, em regra geral, as condutas descritas
no art. 9º preveem o enriquecimento ilícito do próprio agente
público, não obstante a ocorrência de dano ao patrimônio
público. Por outro lado, nas hipóteses elencadas no art. 10, os
danos causados ao erário, em regra, acarretam enriquecimento
de terceiros e não do agente público (FREIRE; MOTTA, 2006,
p.158).
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Nos termos do artigo 11 constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições (BRASIL, 1992, s.p.).
Predominantemente o mencionado artigo objetiva zelar pela manutenção da
boa fé no exercício da função pública, tanto na forma omissiva quanto comissiva.
Dessa maneira os atos praticados ou não pelos prestadores de serviço público
devem ser condizentes com os valores defendidos pela administração pública.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A definição de agente público preconizado pela literatura especializada é
bastante amplo, sendo toda pessoa que presta um serviço público, ainda que
brevemente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação
ou qualquer forma de investidura ou mesmo vinculado por meio de mandato, cargo,
emprego ou função.
Objetivamente, são as pessoas físicas que prestam os serviços públicos
para a coletividade. Por esse motivo possuem fundamental importância para a
função administrativa do Estado, pois são os responsáveis pelo gerenciamento,
planejamento e execução das atividades públicas que satisfazem as necessidades e
interesses da população em geral.
Em razão dessa prerrogativa, todos os indivíduos que compõem esse
quadro profissional devem manter conduta íntegra e alinhada aos princípios da
administração pública, sob pena das sanções administrativas e penais.
Por mais contraditório que pareça é dever de qualquer agente público ser
probo. Em outras palavras, deve ser honesto, reto e íntegro no exercício da função
ou em qualquer relação que haja envolvimento do ente público que faça parte. O
ultraje a essas características significa o rompimento com o principio da moralidade
administrativa e cometimento do crime de improbidade administrativa.
A improbidade administrativa é um instituto pessoal que evidencia a
ilegalidade de atos contrários aos princípios basilares da administração pública, a
partir da caracterização de desonestidade e deslealdade do agente perante o órgão
público que está vinculado. A lei nº 8.429/1992 subdivide os atos em três
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modalidades distintas: atos que importam enriquecimento ilícito, que causam
prejuízo ao erário e que atentam contra os princípios da administração pública.
Oportuno ressaltar que a mencionada legislação determina a improbidade
administrativa também é crime praticado por pessoas que mantém vínculos
contratuais com os órgãos públicos.
Diante de tais pressuposições, resta comprovado que qualquer atividade
prática da função pública exige pleno exercício consciente dos agentes públicos, a
fim de que a integridade moral da administração pública permaneça integra.
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RESUMO
Este artigo aborda as teorias comportamental, psicanalítica e gestáltica, numa
construção de um paralelo teórico-crítico sobre essas abordagens, tendo por
referência central a contribuição de Edgar Morin. Inclui algumas contribuições para o
aperfeiçoamento contínuo da Educação, a partir das contribuições da Psicologia e
do saber emergido da sociedade do conhecimento.
Palavras chave: educação: comportamento; teorias.
ABSTRACT

This article addresses the behavioral theories, psychoanalytic and gestalt, a parallel
construction of a theoretical-critical on these approaches, with reference to the
central contribution of Edgar Morin. Includes some contributions to the continuous
improvement of education, from the contributions of psychology and knowledge
emerged from the knowledge society.
Keywords: education: behavior theories.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta algumas teorias da Psicologia e uma analise crítica e
comparativa aos Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro, de Edgar
Morin (2001 p.85), tendo como foco principal a complexidade real da Educação nos
dias atuais e no futuro próximo.
A reflexão, finalidade última deste trabalho, teve por questão central a
consistência das várias teorias da Psicologia e da Educação, nos âmbitos da
proposta de Edgar Morin.
O presente trabalho se justifica pela busca constante de conhecimento para o
exercício da docência no ensino superior, norteada pelo compromisso de conduzir a
prática educacional de modo favorável ao desenvolvimento psicossocial e
profissional do aluno e à formação de competências para a vida no futuro.
Os objetivos pretendidos foram destacar as propriedades da proposta de
Morin (2001 p.105) para a Educação do Futuro e refletir sobre as contribuições
clássicas da Psicologia, neste campo, de modo a consistir esses saberes.
Foi adotada a pesquisa bibliográfica sobre a proposta educacional de Edgar
Morin e pesquisa exploratória na revisão bibliográfica de teorias da Gestalt, da
Psicologia Comportamental e da Psicanálise.
Como resultado apresenta-se a contribuição de Morin como oportuna e
significativa para a Educação na época atual e futura, bem como uma consideração
final sobre a importância da revisão de teorias clássicas da Psicologia, de modo a
consistir

a

integração

e

enriquecimento

desses

saberes.
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
2.1 Teoria Comportamental
A teoria comportamental diz que a aprendizagem consiste na mudança do
comportamento manifesto como resposta do indivíduo frente a eventos que ocorrem
no meio e, sendo assim, toda resposta produz conseqüências que atuam como
ganho ou perda, podendo reforçar ou extinguir tal comportamento.
Um reforço ou ganho é qualquer coisa que fortaleça a resposta desejada e
uma perda ou punição sinaliza que o comportamento deve ser extinto ou modificado.
Tais afirmações se baseiam nos estudos sobre as bases neurofisiológicas do
organismo humano, estímulo e resposta, feitos e maturação do SNC, desenvolvidos
por vários neurocientistas como Eskinner. Para este, o homem é uma máquina em
que opera um conjunto organizado de elementos capazes de adaptações e
aprendizagem contínua.
Skinner (1977 p.203) desprezou as explicações subjetivas do comportamento
humano e, portanto, as decorrentes das interações psicossociais e valorativa. Para
ele, o comportamento é determinado pelas interações orgânicas decorrentes da
genética e do ambiente próximo ao indivíduo.
Ao desprezar as demais explicações Skinner afirmava que as explicações
mentais do comportamento provocavam riscos às teorias pelas interpretações do
observador. Desta forma Skinner desconsidera a proposta fenomenológica que
considera fato a interferência do observador no fenômeno observado.
Para Skinner (1977 p.95), expor-se a determinados eventos durante muito
tempo é determinante na consolidação do comportamento e, conseqüentemente,
nas escolhas individuais, pois o ambiente é mais forte que a genética.
No ambiente o indivíduo age através dos comportamentos respondente e operante.
O comportamento “respondente” é um tipo específico de comportamento eliciado por
um tipo específico de estímulo. Indica uma resposta do tipo reflexivo, onde o
estímulo

precede

o

comportamento.
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O comportamento operante é o que opera no ambiente para produzir
conseqüências. O termo operante se refere justamente a uma classe de respostas
que produz certas conseqüências. Exemplos disso: ler, escrever, tocar um
instrumento musical, comer com faca e garfo e dirigir um carro podem ser
compreendidos como

comportamentos operantes. Portanto, comportamentos

operantes constituem a maioria das respostas que nos definem e diferenciam como
indivíduos. São esses comportamentos que explicam as diferentes personalidades.
Segundo Skinner (1977 p.197), o fator mais importante do desenvolvimento
do comportamento operante é o reforço. Se um comportamento é reforçado, ele é
fortalecido, aumentando a probabilidade de ser repetido em circunstancias similares,
o futuro.
Skinner (1977 p.198) também tratou da modelagem do comportamento.
Moldar significa possibilitar respostas cada vez mais próximas à resposta desejada.
Em outras palavras, o comportamento desejado é dividido em pequenas etapas que
tenham complexidade cada vez maior, sempre do simples ao muito complexo. É
dessa maneira que Skinner(1977 p.199)

propõem o manejo da relação ensino-

aprendizagem, pois assim, o aluno não se perde em sua caminhada.
Baseada em tais premissas, a teoria Comportamental sugere métodos e
abordagens em aprendizagem.
As limitações principais desta teoria do comportamento humano são: o fato de
desconsiderar a complexa subjetividade do sujeito individual e social, autor e ator de
sua vida, construtor e construído, co-responsável, portanto, na formação dos
fenômenos sociais; e outra é o conceito de homem e bases morais presentes na
construção dessa teoria. Voltada para o controle do indivíduo e do grupo, tendo por
princípio a modificação do comportamento, o Behaviorismo contribuiu e contribui
para a manutenção da proposta disciplinadora da sociedade pela parcela capitalista
dominante

e

predatória.
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Numa proposta educativa para o presente e futuro os comportamentalistas terão que
avançar e ampliar na concepção de mundo e de homem. Reconhecê-los com mais
complexos e também rever os valores que permearam as ênfases que a teoria
Comportamental empregou em seus achados.
Expandir e avançar, por exemplo, no resgate da moralidade, dos valore
éticos, como o da sustentabilidade. Estas “figuras” do repertório humano saudável
não foram consideradas em suas premissas sobre comportamento e motivação
humana.
Esta seria uma importante contribuição para a qualidade de vida no planeta.

2.2 Teoria Psicanalítica
Freud (1971 p.39) contribui muito para as ciências médica e do
comportamento, ampliando os estudos para o campo da subjetividade humana. Para
ele, a vida é uma constante luta entre o amor e a morte, entre os instintos de vida e
os de destruição. Freud questiona em um de seus trabalhos, se conseguirão, os
processos culturais construídos pela espécie humana, dominar as perturbações da
vida em comunidade, causadas pelo instinto humano de agressão e autodestruição.
Na vida diária o ser humano busca formas de livrar-se do sofrimento. O
conteúdo do seu inconsciente o atemoriza e, frente a isso, lança mão dos
mecanismos de defesa para ajustar-se às demandas sociais e equilibrar suas
pulsões. O fracasso das defesas representa a perda do controle de si mesmo e das
demandas; constitui a condição patológica, que pode variar em conteúdo e
intensidade, desde a neurose à psicose.
Com tais premissas Freud coloca o homem cativo de emoções primárias às
quais dificilmente acessa em condições normais de vida. Ele também desconsiderou
um grande conjunto de variáveis que compõem a personalidade humana e seu
comportamento cotidiano, estabelecendo uma estrutura psíquica formada de Id, Ego
e

Superego.
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Freud (1971 p.75)

não desenvolveu construções teóricas específicas para a

aprendizagem, porém, seus seguidores contribuíram, dando seqüência às suas
teorias, para o aprofundamento no campo relacional presente também na relação
ensino-aprendizagem.
Dentre eles se destaca Erick Erickson (1974 p.137), em cujas obras: “Infância
e Sociedade” e “Juventude e Crise”, no capítulo: “as oito idades do homem”, em que
propõem oito etapas evolutivas, cujos títulos referem o desenvolvimento saudável e
o patológico, do bebê ao idoso.
As etapas caracterizam-se pela formação, no vetor saudável, e no vetor
patológico, iniciando pela Segurança e Confiança ou Insegurança e Desconfiança,
assim sendo para as demais etapas que se seguem:
Autonomia versus Vergonha e Dúvida; Iniciativa versus Culpa; Produtividade versus
Inferioridade; Identidade versus Confusão de Papéis; Intimidade versus Isolamento;
generatividade versus Desesperança e Integridade versus Desespero.
Destas etapas descritas por Erickson (1974 p.137) é possível extrair
“indicadores” de maturidade e evolução psíquica presentes no aluno, no decorrer da
relação ensino-aprendizagem, para orientar e motivar de acordo com a realidade de
cada aluno e de acordo com a predominância psíquica da classe.
Este é um dos exemplos de uso da Psicanálise na aprendizagem, embora a
teoria não tenha aprofundado a questão da aprendizagem formal.
Porém, as contribuições da Psicanálise para a Educação implicam no saber
do professor que busca um maior de conhecimento que adota a interdisciplinaridade
e vê o universo humano de forma integrada.
O seu grande mérito reside no fato de ter modificado o trato das questões
mentais na Medicina antiga, na forma como eram vistos os transtornos mentais e na
inclusão de vetores psíquicos nos estudos da realidade humana. Hoje seria de
grande valia a inclusão das questões morais em relação à “Palavra do Pai” da
atualidade, por exemplo, em que poderiam analisar os diversos “pais” ou instituições
que

exercem

os

limites

negligenciados

pelos

pais

parentais.
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Na Educação estes acréscimos contribuiriam em muito.
2.3 Teoria Gestáltica
Os teóricos da Gestalt propuseram princípios para percepção, tais como:
proximidade, semelhança, direção, disposição objetiva, destino comum, tendo por
foco principal o conjunto de fenômenos visuais, onde puderam construir algumas
afirmativas sobre ocorrências comuns no homem (WOLFGANG p.185). Dentre eles:
O todo e a parte: onde se ressalta a concepção estruturalista desta escola – o
problema para o gestaltista não é como o dado é solucionado, mas como é
estruturado.
Figura e fundo: do todo, parte emerge e vira figura, ficando o restante
indiferenciado ou num fundo.
Aqui e agora: a experiência passada da percepção de um objeto ou forma tem
menor influência na visão de um objeto que se está vendo aqui e agora do
que a experiência da percepção aqui e agora.

Para a Gestalt, a estrutura é o conjunto de elementos que compõem uma
forma e a ordem de organização; com três segmentos de reta pode-se formar a letra
A, desde que se respeite determinada ordem (WOLFGANG p.185).
A forma é a zona do campo que por ter determinada estrutura se destaca das
zonas não estruturadas. Forma, estrutura e campo estão intimamente ligados e
influenciam-se mutuamente; se for mudada a ordem da estrutura, muda a forma; ter
uma pequena mancha no canto inferior esquerdo de uma folha não é equivalente a
ter uma grande mancha no topo da mesma. Posição e escala não são indiferentes,
tanto mais que a visão humana está profundamente influenciada pelo modo de
leitura (WOLFGANG p.189).
Qualquer padrão de estímulos obedece à lei da economia de meios, ou seja,
tende a ser visto de modo a que a estrutura resultante seja a mais simples que as
condições

permitam.
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Proximidade, semelhança e continuidade são princípios a que obedece a
estruturação das formas. Por vezes predomina a relação de proximidade entre
formas adjacentes, outras vezes é a relação de semelhança das partes o elo mais
forte do conjunto de formas. A continuidade acontece quando a figura não está
completa, faltando-lhe apenas uma parte uma pequena, havendo tendência a
perceber a figura como completa, e a falta como lacuna.
Ao postular os Princípios do “Raciocínio Visual”, a Gestalt formulou as
seguintes afirmativas:
Proximidade: em condições iguais, eventos próximos no tempo e espaço
tenderão a permanecer unidos, formando um só todo.
Semelhança: ventos semelhantes se agruparão entre si. Essa semelhança se
dá por intensidade, cor, odor, peso, tamanho, forma etc. e se dá em igualdade
Condições: Semelhança + Proximidade: é a simples adição dos dois
princípios anteriores, se em condições iguais:
Lei da Boa Continuidade: é o acompanhamento de uns elementos por outros,
de modo que uma linha ou uma forma continue em uma direção ou maneira já
conhecidas.
Pregnância: há formas que parecem se impor em relação às outras, nos
fazendo, por muito tempo, não conseguir ver outra forma de distribuição.
Destino Comum: há certos elementos que parecem se dirigir a um mesmo
lugar, se destacando de outros que não o pareçam.
Persistência do Agrupamento Original: em todas as formas, todos os
estímulos, os elementos aproximam-se uns dos outros e tendemos a fazer
com que os grupos continuem os mesmos.
Experiência Passada ou Aprendizagem: é a subjetividade do percebedor:
para cada um a percepção pode ser diferente, de acordo com a experiência
do indivíduo, de acordo com o que ele já viveu ou aprendeu, conheceu.
Clausura ou Fechamento: os elementos de uma forma tendem a se agrupar
de modo que formem uma figura mais total ou fechada.
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A Gestalt é uma teoria de grande importância para a compreensão de
fenômenos que ocorrem na relação ensino-aprendizagem, certos padrões de
percepção e interação com o objeto percebido. Porém, mantendo foco em
fenômenos neuropsíquicos, a Gestalt desconsiderou um conjunto de fatores que
inervem na aprendizagem humana, como os de ordem emocional, interpessoal,
cultural e de valores (WOLFGANG p.192).
Por exemplo, na Educação à Distância pode-se evoluir muito quanto à
elaboração e aplicação dos hipertextos, do tempo de exposição do conteúdo e de
outros aspectos. Porém, tomando por base somente este referencial teórico, não
terá subsídios para identificar e controlar as demais variáveis complexas presentes
na relação professor-aluno como a interatividade; a motivação, flexibilidade e
autonomia do aluno, ou critérios de avaliação da aprendizagem.
A Gestalt mostra, sem dúvida, um caminho profícuo a seguir na Educação do
futuro, em que predominará a EaD, porém, como referência para elaboração e uso
de recursos educacionais, através da TIC, uma vez que detém um vasto repertório
de pesquisa sobre percepção e formação da aprendizagem.
Estudos específicos sobre comunicação visual, memória e aprendizagem
seriam bem vindos, uma vez que permitiriam avanços significativos nesta
modalidade educativa, substituindo ensaios sobre fenômenos que já foram
pesquisados e validados per esta teoria.
O que o educador não poderia fazer é tomar a Gestalt como fundamento
central de sua prática educativa, sob pena de restringir a sua percepção de
realidade humana e educar parte do ser. Erro reducionista! Já o cometemos por
séculos.

2.4 A teoria da Complexidade de Edgar Morin e os Sete Saberes para a Educação
do Futuro.

59
59

Morin (2001 p.54) emprega alguns conceitos de teorias do comportamento e
da aprendizagem, amplia o campo de possibilidades de analise e alerta para a
necessidade do pensar sistêmico e interdisciplinar no trato das questões humanas,
na Educação, portanto.
Morin (2001 p.92), nos “ Sete Saberes Necessários para a Educação do
Futuro” trás uma nova e criativa reflexão no contexto das discussões que sobre a
educação para o Século XXI, com abordagens fundamentais, para a educação, por
vezes ignorados ou desconhecidos por muitos educadores.
O pensamento contemporâneo traz a complexidade pela redescoberta da
unidade humana, que não é dada somente pelos traços biológicos do ser, mas
também pela diversidade formada por traços culturais e sociais globais.
Compreender o ser humano é entendê-lo dentro de sua unidade e de sua
diversidade.
Morin (2001 p.110) vê a complexidade como um paradigma que a define
como um todo indissociável e propõe uma abordagem interdisciplinar para a
construção do conhecimento e da Educação; abordagens dos fenômenos como
totalidade orgânica, viva, mutável, evolutiva e infinita em sua capacidade adaptativa
e criadora.
Educação para Morin (2001 p.120) é complexidade; implica as ciências
antropossociais, que tratam de um domínio multidimensional dos aspectos
psicológico, biológicos, sociais, culturais, ambientais, econômicos, históricos e todos
os demais aspectos, que originam do homem e que interferem na sua constituição e
evolução.
A visão sistêmica praticada por Morin (2001 p. 54) e outros estudiosos da
pós-modernidade implica ver o global, o universal num processo sócio-histórico,
alargando os horizontes da percepção, da analise e das construções teóricas.
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As fronteiras políticas e geográficas se transformam continuamente e as
fronteiras teóricas, disciplinares não podem permanecer fechadas sob pena de
constituírem-se em feudos, cujas premissas resultarão em meras fantasias.
Nesta obra, Morin (2001 p.39) trata de temas fundamentais para vida humana
como sua relação com o universo e a aprendizagem, como se poder perceber em
suas idéias centrais.
O conhecimento, como palavra, idéia, teoria, é fruto de uma tradução e
construção por meio da linguagem e do pensamento e, por conseguinte, está sujeito
ao erro. O conhecimento comporta a interpretação, o que introduz o risco de erro na
subjetividade do conhecedor, de sua visão de mundo e de seus princípios de
conhecimento.
Daí os numerosos erros de concepção e de idéias que sobrevêm a despeito
de nossos controles racionais. A projeção de nossos desejos ou de nossos medos e
perturbações mentais trazidas por nossas emoções multiplicam os riscos de erro.
O desenvolvimento do conhecimento científico é poderoso meio de detecção
de erros e de luta contra as ilusões.
Entretanto, os paradigmas que controlam a ciência podem desenvolver
ilusões, e nenhuma teoria científica está imune para sempre contra o erro. Além
disso, o conhecimento científico não pode tratar sozinho dos problemas
epistemológicos, filosóficos e éticos.
Para Morin (2001 p.47), a educação deve se dedicar à identificação da origem
de erros, ilusões e cegueiras.
Os erros podem ser mentais - pois nenhum dispositivo cerebral permite
distinguir a alucinação da percepção, o sonho da vigília, o imaginário do real, o
subjetivo do objetivo. A própria memória é fonte de erros inúmeros. Nossa mente
tende, inconscientemente, a selecionar as lembranças convenientes e eliminar as
desagradáveis. Há também falsas lembranças, fruto de pura ilusão.
Os erros podem ser intelectuais, pois os sistemas de idéias (teorias,
doutrinas, ideologias) não apenas estão sujeitas ao erro, como protegem os erros
possivelmente

contidos

em

seu

contexto.
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Os erros da razão: a racionalidade é a melhor proteção contra o erro e a
ilusão,

que

quando

se

pervertem

se

transformam

em racionalização.

A

racionalização, nutrindo-se das mesmas fontes da racionalidade, constitui grande
fonte de erros e ilusões.
Para Morin (2001 p.54), começamos a nos tornar verdadeiramente racionais
quando

reconhecemos

a

racionalização

até

em

nossa

racionalidade

e

reconhecemos os próprios mitos, entre os quais o mito de nossa razão toda
poderosa e do progresso garantido.
É necessário reconhecer, na educação do futuro, um princípio de incerteza
racional: pois a racionalidade corre risco constante, caso não mantenha vigilante
autocrítica quanto a cair na ilusão racionalizadora. E a verdadeira racionalidade deve
ser não apenas teórica e crítica, mas também autocrítica.
Os erros paradigmáticos ou modelos explicativos também são sujeitos a erros
de concepção e de interpretação de conceitos. O paradigma cartesiano, por
exemplo, e fundamenta em contrastes binários: sujeito/objeto, alma/corpo,
espírito/matéria,

qualidade/quantidade,

sentimento/razão,

existência/essência,

certo/errado e não encontra, hoje, a fundamentação que parecia possuir no início do
século XX.
Sobre a supremacia do conhecimento fragmentado, Morin (2001 p.64) diz que
as disciplinas devem operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e ser
constituído de modo a promover o conhecimento pela apreensão dos objetos em
seu contexto, sua complexidade, seu conjunto.
É necessário desenvolver a aptidão natural do espírito humano para situar
todas essas informações em um contexto e um conjunto. É preciso ensinar os
métodos que permitam estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas
entre as partes e o todo em um mundo complexo.
A pertinência do mundo enquanto mundo é uma necessidade, ao mesmo
tempo, intelectual e vital.
Para articular e organizar os conhecimentos e, assim, reconhecer e conhecer
os problemas do mundo é necessário a reforma do pensamento. Entretanto, essa

62

reforma não é programática, mais sim, paradigmática - é questão fundamental da
educação, já que se refere à nossa aptidão para organizar o conhecimento.
Esse é o grande problema a ser enfrentado pela educação do futuro é tornar
evidente o contexto em que o conhecimento de dados isolados é insuficiente; é
preciso situar as informações e dados em seu contexto para que adquiram sentido; o
global (relação todo ou partes); é mais que o contexto, é o conjunto das diversas
partes ligadas a ele de modo inter-retroativo ou organizacional; assim, uma
sociedade é mais que um contexto: é o todo organizador de que fazemos parte; o
multidimensional: sociedades ou seres humanos são unidades complexas,
multidimensionais; assim, o ser humano é, ao mesmo tempo, biológico, psíquico,
afetivo, social, racional; a sociedade comporta dimensões histórica, econômica,
sociológica, religiosas; o conhecimento pertinente deve reconhecer esse caráter
multidimensional e nesse inserir todos os dados a ele pertinentes; o complexo: há
complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo e
há um tecido independente: interativo e retroativo entre o objeto de conhecimento e
seu contexto, partes e todo, todo e partes, partes em si. Assim, complexidade é a
união entre unidade e multiplicidade.
Sobre a inteligência geral ou universal, Morin (2001 p.154) cita que quanto
mais poderosa é a inteligência geral, maior é sua faculdade para tratar de problemas
especiais. A compreensão de dados particulares também necessita da ativação da
inteligência geral, que opera e organiza a mobilização dos conhecimentos de
conjunto de cada caso particular.
A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e
problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da inteligência
geral. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais
expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, que com freqüência a
instrução extingue e que, ao contrário, se trata de estimular, caso esteja adormecida,
despertar.
Para o autor, a educação do futuro, em sua missão de promover a inteligência
geral dos indivíduos, deve ao mesmo tempo utilizar os conhecimentos existentes,
superar as antinomias decorrentes do progresso nos conhecimentos especializados
e

identificar

a

falsa

racionalidade.
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Sobre os problemas essenciais, Morin (2001 p.164) cita que: como nossa
educação sempre nos ensinou a separar, compartimentar, isolar, e não unir os
conhecimentos, o conjunto deles constitui um quebra-cabeça ininteligível.
A inteligência compartimentada, parcelada, mecanicista, reducionista, enfim disjuntiva - rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, fraciona os
problemas, separa o que está unido, torna unidimensional o multidimensional. É uma
inteligência míope que acaba por ser normalmente cega. Reduz as possibilidades de
julgamento corretivo ou da visão em longo prazo. Assim, quanto mais a crise
progride, mais progride a incapacidade de pensar a crise; quanto mais os problemas
se

tornam

multidimensionais,

maior

a

incapacidade

de

pensar

sua

multidimensionalidade; quanto mais os problemas se tornam planetários, mais eles
se tornam impensáveis.
Daí, o paradoxo: o século XX produziu avanços gigantescos em todas as
áreas do conhecimento científico, assim como no campo da técnica. Ao mesmo
tempo, produziu nova cegueira para os problemas globais, fundamentais e
complexos, gerando inúmeros erros e ilusões.
Para ensinar a condição humana é importante considerar que o ser humano é
a um só tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico e que esta
unidade complexa na natureza humana é totalmente desintegrada na educação por
meio das disciplinas, tendo-se tornado impossível aprender o que significa ser
humano. É preciso restaurá-la, de modo que cada um, onde quer que se encontre,
tome conhecimento e consciência, ao mesmo tempo, de sua identidade complexa e
de sua identidade comum a todos os outros humanos.
Desse modo, a condição humana deveria ser o objeto essencial de todo o
ensino. É possível, como base nas disciplinas atuais, reconhecer a unidade e a
complexidade humanas, reunindo e organizando conhecimentos dispersos nas
ciências da natureza, nas ciências humanas, na literatura e na filosofia, pondo em
evidência o elo indissolúvel entre a unidade e a diversidade de tudo que é humano.
A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na
condição humana. Conhecer o humano é situá-lo no universo e não separá-lo dele.
Para a educação do futuro, é necessário promover a consolidação dos
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conhecimentos oriundos das ciências naturais, a fim de situar a condição humana no
mundo, dos conhecimentos derivados das ciências humanas para colocar em
evidência a multidimensionalidade e a complexidade humana.
Todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento
conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento
de pertencer à espécie humana.
Cabe à educação do futuro cuidar para que a idéia de unidade da espécie
humana não apague a idéia de diversidade e que a diversidade não apague a
unidade. A educação deverá ilustrar este princípio de unidade / diversidade em
todas as esferas do conhecimento.
Morin (2001 p.92) destaca a importância de se ensinar a identidade terrena,
quando diz que o destino planetário do gênero humano é outra realidade até agora
ignorada pela educação. O conhecimento do desenvolvimento da era planetária e o
reconhecimento da identidade terrena, que se tornará cada vez mais indispensável a
cada um e a todos, devem converter-se em um dos principais objetos da educação.
Para Morin (2001 p.94), será preciso indicar o complexo de crise planetária
que marca o século XX, mostrando que todos os seres humanos, confrontados de
agora em diante aos mesmos problemas de vida e de morte partilham um destino
comum.
Para enfrentar as incertezas, a educação deveria incluir o ensino das
incertezas

que

surgiram

nas

ciências

físicas

(microfísica,

termodinâmica,

cosmologia), nas ciências da evolução biológica e nas ciências históricas.
Para o autor, será preciso ensinar princípios de estratégia que permitiriam
enfrentar

os

imprevistos,

o

inesperado

e

a

incerteza,

e

modificar

seu

desenvolvimento em virtude das informações adquiridas ao longo do tempo. É
preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a arquipélagos de
certeza.
Para ensinar a compreensão, a Educação deve promover a compreensão, em
todos os níveis educativos e em todas as idades, o desenvolvimento da
compreensão pede a reforma das mentalidades. Esta deve ser a obra para a
educação

do

futuro.
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A compreensão mútua entre os seres humanos é vital para que as relações
humanas saiam de seu estado bárbaro de incompreensão. Daí a necessidade de
estudar a incompreensão a partir de suas raízes, suas modalidades e seus efeitos,
que enfocaria os sintomas e as causas do racismo, da xenofobia, do desprezo;
constituiria, ao mesmo tempo, bases mais seguras da educação para a paz, à qual
estamos ligados por essência e vocação.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As teorias comportamental, psicanalítica e gestáltica, apesar das contribuições
prestadas no campo do comportamento humano e da aprendizagem passam a
ocupar lugares específicos no saber da sociedade do conhecimento e na Educação.
Estas teorias traduzem como gerais e permanentes as representações sociais
de épocas, em que os parâmetros antropossociais diferem, em essência e acidente,
dos parâmetros atuais.
Hoje o educador poderá extrair, dessas teorias, substratos teóricos para
melhorar as suas práticas educativas, fundamentando procedimentos de ensino,
escolhendo soluções que melhorem pontos da relação ensino-aprendizagem.
Porém, não poderá compreender o mundo do aluno e de seu contexto atual, as suas
necessidades pessoais e sociais e os valores presentes, empregando apenas tais
referências, pois que não contemplam a diversidade e a unidade humana.
A Psicanálise de Freud (1971 p.138) é uma construção teórica complexa e
rica quanto aos motivos do inconsciente do comportamento humano, seus vetores
sexuais e simbologias presentes em sua construção inicial da vida psíquica.

A cronologia adotada por Freud, na analise das neuroses e do desenvolvimento
psíquico foi atualizada por outros autores, como Erick Erickson nas “As Oito Idades
do Homem”, (1987 p.74).
Através da Psicanálise o educador poderá compreender determinados
fenômenos da conduta humana, identificar as pulsões presentes e abordá-los de

66

modo mais adequado. Porém, deverá cuidar para não tomar por geral o que é
particular, como total o que é apenas parte de uma dinâmica em que outros fatores
agem, fatores não contemplados nesta teoria.
A Gestalt contribui em muito para compreensão da dinâmica da formação do
conhecimento, a partir de estudos sobre o processo de senso-percepção, a
construção das formas mentais na formação do pensamento e da aprendizagem.
Postulou sobre a “forma” em que as relações das variáveis intervenientes e
determinantes na relação ensino-aprendizagem tornam-se globais e mutáveis.
Forma

e

conteúdo

na

sociedade

do

conhecimento,

na

sociedade

informatizada, diferem substancialmente das pesquisadas pelos cientistas que
construíram os postulados da Gestalt. Entretanto, algumas das suas propostas
teóricas, desde que transformadas em referência técnicas, auxiliarão o educador na
obtenção de padrões de comunicação e de ensino, uma vez que possibilitam fixar
através das modificações do já aprendido, por correlações com o dado novo e a
compreensão de novos significados.
A Gestalt, como proposta educativa não é uma simplificação dos processos
comunicacionais

ou

didáticos.

Contém

saberes

sobre

o

funcionamento

neuropsíquico significativos, que permitem ao educador uma maior compreensão
sobre a fixação na aprendizagem, a partir de “descobertas” de significados no ato da
apropriação do dado novo, tratado na relação ensino-aprendizagem (WOLFGANG
p.172).
Porém, como proposta educativa, a Gestalt deve ser empregada pelo
educador como meio e não como fim ou propósito filosófico de orientação do aluno
para a realidade psicossocial da atualidade.

A forma se constitui de elementos

definidores e esses são mutáveis na evolução humana.

As referências que definem a forma, os parâmetros, se ampliam a partir do
universo de informação e padrões em que se vive.
A construção do conteúdo não se limita aos fatores cognitivos ou sexuais. Ela
abrange todos os fatores do âmbito da atividade, da cognição, os fatores da
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formação do conhecimento, como os emocionais, valorativos, relacionais e
circunstanciais ou do contexto e do momento em que se dá a relação ensinoaprendizagem.
A realidade objetiva e seus impactos na realidade subjetiva na atualidade
diferem substancialmente das encontrada nas realidades tratadas na época da
construção dos postulados da Gestalt e da Psicanálise.
As

teorias

comportamentais

contribuíram

significativamente

para

a

compreensão do comportamento humano em suas diversas dimensões: individual,
social, de trabalho para o controle social pelos governos autoritários e de pósguerra.
Os comportamentos precisavam se conhecidos em seus motivos, processos,
resultados e desvios. Assim, a teoria comportamental surgiu forte como serviço da
Psicologia para a manutenção do modelo social disciplinador característico da
época.
A

grande

demanda para

a

construção

das

teorias

e do método

comportamental, conforme a história das ciências sociais, veio das necessidades de
controle do governo dominante. Era preciso fundamentar as ações de controle do
comportamento, do conhecimento e da aprendizagem e obter formas eficazes para
mudar comportamentos considerados desviantes.
A Psicologia serviu por muito tempo o poder dominante, através da
psicometria, baseada nas premissas

do

comportamentalismo, através

das

metodologias skinnerianas e de correntes da Psicologia Experimental, associadas às
descobertas de tais teorias.
Tais teorias desconsideravam a complexidade da vida universal e mutável,
desconheciam a dinâmica sistêmica de interações de fatores “determinantes e
intervenientes” no efeito e na causa.
Com base na reflexologia, o ser humano enquadrava-se na categoria animal
sofisticado, mas animal, cujos significados são próprios das sociedades industriais,
associados

à

força

de

trabalho.
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Hoje, o padrão de dominação predominante não se difere em intenção e
valores, mas em recursos: mais poderosos e eficazes. Entretanto, com a abertura
das fronteiras conceituais, descortinou-se uma realidade não observada antes: una,
complexa e diversa, que sempre existiu, mas que víamos apenas recortada em
pequenas partes, as quais se constituíam em objetos das diversas ciências.
Educação exige do educador, consciência crítica e reflexiva, para analisar,
escolher e aplicar teorias que promovam o desenvolvimento da saúde, da autonomia
do ser humano e da sustentabilidade, como ator e autor do mundo em que vive,
aplicadas através da Educação, que é a sua missão.
Reproduzir padrões, fazer predominar os objetivos pessoais sobre os
instrucionais e educativos descaracterizam a missão do educador e reproduz
histórias já vividas pela humanidade, que não deram certo. É perder tempo e fazer o
aluno perder o pouco tempo para o estudo e a sua esperança, projetada em quem
“sabe mais e pode mais”. Aí está o comprometimento de um valor que, morto,
poderá levar séculos para renascer.
Estudos comparativos das teorias servem, sem dúvida, de revisão do
posicionamento do educador na lida dos desafios educacionais frente à diversidade
mundial.
Como exemplos dessa comparação, destacamos correlações entre os Sete
Saberes para a Educação do Futuro aborda problemas específicos.
O primeiro problema diz respeito ao conhecimento, pois pouco se ensina o
que é o conhecimento, apesar de ser fundamental saber o que é o conhecimento,
uma vez que sabemos que o problema chave do conhecimento é o erro e a ilusão,
que erramos e nos iludimos, constantemente, sobre o mundo e a realidade.
O fenômeno da percepção, em sua natureza psicossocial é uma reconstrução
do objeto ou conteúdo percebido.
Outras causas de erro são as diferenças culturais, sociais e de origem. Cada
um pensa que suas idéias são as mais evidentes e esse pensamento leva à idéias
normativas e as que não estão dentro desta norma, que não são consideradas
normais, são julgadas como um desvio patológico e são rejeitadas como ridículas,
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não somente no domínio das grandes religiões ou das ideologias políticas, mas
também das ciências.
O segundo problema é não ensinarmos um conhecimento pertinente. Porque
nós seguimos em primeiro lugar, um mundo formado pelo ensino disciplinar e é
evidente que as disciplinas de toda ordem é invisível e as conexões entre elas
também são invisíveis. É preciso ter uma visão que possa situar o conjunto. É
necessário dizer que não é a quantidade de informações, nem a sofisticação que
podem dar sozinhas um conhecimento pertinente, é mais a capacidade de colocar o
conhecimento no contexto.
O terceiro problema é a identidade humana. É curioso que nossa identidade
seja completamente ignorada pelos programas de instrução. Podemos perceber
alguns aspectos do homem biológico em Biologia, alguns aspectos psicológicos em
Psicologia, mas a realidade humana é indecifrável.
Somos indivíduos de uma sociedade e fazemos parte de uma espécie. Mas
estamos em uma sociedade e a sociedade está em nós, pois desde o nosso
nascimento a cultura se imprime em nós. Nós somos de uma espécie, mas ao
mesmo tempo a espécie é em nós e depende de nós. Se nos recusamos a nos
relacionar sexualmente com um parceiro de outro sexo nós acabamos com a
espécie. Sabemos que é possível fazer convergir todas as ciências sobre a
identidade humana, através do agrupamento disciplinar, por exemplo.
É necessário reconhecer que na segunda metade do século XX, houve uma
revolução científica, reagrupando as disciplinas em ciências pluridisciplinares.
Por outro lado, as ciências da terra nos inscrevem neste planeta que é
formado por fragmentos, fragmentos cósmicos de uma explosão de sóis anteriores e
resta saber como estes fragmentos reunidos, aglomerados puderam criar tal
organização, uma auto-organização para nos dar este planeta. É necessário mostrar
que ele gerou a vida, e a nós somos; filhos da vida.
A biologia, a teoria da evolução, nos prova como nós trazemos dentro de nós
efetivamente o processo de desenvolvimento da primeira célula vivente que se
multiplicou

e

se

diversificou.
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Portanto, é preciso ensinar a unidade dos três destinos, porque somos
indivíduos, e, como indivíduos, cada um é um fragmento da sociedade, da espécie a
qual pertencemos, e o importante é que somos uma parte da sociedade, uma parte
da espécie, seres desenvolvidos, sem os quais a sociedade não existe. A sociedade
só vive dessas interações.
È importante, também mostrar que, ao mesmo tempo em que o ser humano é
múltiplo existe a sua estrutura mental que faz parte da complexidade humana. Isto é,
ou vemos a unidade do gênero e esquecemos a diversidade das culturas, dos
indivíduos, ou vemos a diversidade das culturas e não vemos a unidade do ser
humano.
O quarto problema é a compreensão humana. Como nunca se ensina sobre
compreender uns aos outros, como compreender nossos vizinhos, nossos parentes,
nossos pais?
Há os verdadeiros inimigos da compreensão, porque não existe a
preocupação de ensiná-la. Na realidade, isto está se agravando, cada vez o
individualismo aparece mais, estamos vivendo numa sociedade individualista, que
favorece o sentido de responsabilidade individual, que desenvolve o egocentrismo, o
egoísmo que, consequentemente, alimenta a autojustificação e a rejeição ao
próximo.
Outro aspecto da incompreensão é a indiferença que nos bloqueia a
compreensão. Estamos adormecidos, apesar de despertos, pois diante da realidade
tão complexa, mal percebemos o que se passa ao nosso redor. Por isso, é
importante este quarto ponto: compreender não só os outros como a si mesmo, a
necessidade de se auto-examinar, de analisar a autojustificação, pois o mundo está
cada vez mais devastado pela incompreensão que é o câncer do relacionamento
entre os seres humanos.
O quinto problema é a incerteza, apesar de ensinarem-se só as certezas.
É necessário mostrar em todos os domínios, sobretudo na história o surgimento do
inesperado. O homem vem de uma dessas ramificações e conseguiu chegar à
consciência e a inteligência, mas não somos a meta da evolução, fazemos parte
desse processo, o que quer dizer que a história da vida foi marcada por catástrofes.
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O sexto problema é a condição planetária, sobretudo na era da globalização
no século XX, que começou, na verdade no século XVI com a colonização da
América e a interligação de toda a humanidade, esse fenômeno que estamos
vivendo hoje em que tudo está conectado, é outro aspecto que o ensino ainda não
tocou, assim como o planeta e seus problemas, a aceleração histórica, a quantidade
de informação que não conseguimos processar e organizar.
É preciso ensinar que não é suficiente reduzir a um só a complexidade dos
problemas importantes do planeta como a demografia, ou a escassez de alimentos,
ou a bomba atômica ou a ecologia. É preciso mostrar que a humanidade vive agora
uma comunidade de destino comum.
O último problema é o antropo-ético, porque os problemas da moral e da ética
diferem entre culturas e na natureza humana.
Existem aspectos individuais, sociais e genéticos, de espécie, ligados à ética,
autonomia pessoal, responsabilidade social, participação no gênero humano em que
compartilhamos um destino comum.
A Educação para a humanidade do século XXI e do futuro requer, sem
dúvida, que todos os saberes convirjam e consistam um legítimo caminho de resgate
da dignidade humana, para o desenvolvimento norteado pelo bem comum, com
respeito à diversidade, priorizando oportunidades aos que seguem à margem, até
que o equilíbrio social seja resgatado em forma de oportunidades de conhecimento,
Educação e saúde, consequentemente.
Para tanto, todas as ciências que tratam da vida humana devem ser
consistidas e suas aplicações na Educação devem ser revistas, considerando a
complexidade e necessidades da sociedade. Assim, cabe bem pensar na urgência
da reciclagem dos docentes, em que possam aprofundar o conhecimento dessas
ciências e revisar conceitos de desenvolvimento humano e de bem comum.
Morin trata a diversidade com muita propriedade e nos permite fazer recortes
de aspectos teóricos do Behaviorismo, da Gestalt e da Psicanálise, que
permanecem,

ainda,

como

contribuições

significativas

para

a

Educação.
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Evidentemente, estas contribuições não podem enclausurar o educador, o
qual terá que extrair de cada teoria o que servirá para o desenvolvimento do aluno,
conforme o seu estágio de desenvolvimento e de acordo com as necessidades da
realidade social em que está inserido.
O conjunto das teorias já escritas é e será sempre insuficiente para identificar
e abordar o universo humano em toda a sua complexidade natural em uma dinâmica
psicossocial instável como a que tornou evidente após o advento da tecnologia da
informação e comunicação.
Morin evidenciava a necessidade de um olhar e de uma atitude de inclusão do
universo humano no saber acadêmico, quando postulou a interdisciplinaridade.
Nesta, novos arranjos teóricos surgirão forçosamente, para que possamos sair da
ignorância teórica em que vivemos por séculos.
O educador terá que desenvolver cada vez mais a humildade, voltar aos
estudos, neles permanecer, enquanto quiser educar, dar aulas; mudar a missão,
repassar conhecimento que tantas vezes é aviltante para o aluno e descaracteriza a
Educação. Terá que assumir a missão de socializar o conhecimento, respeitando a
diversidade e tomando consciência de que o saber, que ele detém, origina-se na
vida de toda a humanidade e forja-se em todos os tempos.
O educador cumprirá essa missão se aplicar os princípios da co-autoria e da
co-responsabilidade; se desenvolver a consciência crítica e reflexiva, que não se
encerram num conjunto teórico, mas na sabedoria e na sustentabilidade, que devem
lhe valer de norte ao longo da sua vida e em todas as suas aulas.
Toda teoria que pretenda enclausurar o ser humano em seus postulados fere
a natureza humana, a natureza do contexto complexo e infinito em que a vida
humana existe.
Entretanto, para as abordagens que exigem especializações, como as do
funcionamento do cérebro, das capacidades psíquicas do aluno, dos seus modelos
relacionais e motivações para a vida, por exemplo, é recomendável a consolidação
de

todas

as

teorias

clássicas

da

Psicologia.
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Entretanto, quanto à relação do aluno com o mundo atual e futuro e sua
complexidade e incertezas é fundamental que a Educação promova a ambiência
para novas propostas, fundamentos e métodos; que recupere a natureza ímpar do
ser humano, como ser relacional em um contexto universal, de modo a reconhecer
nele, a sua real e legítima autoria pela vida individual e coletiva.
Nesta ambiência cabem, muito bem, os Sete Saberes propostos por Edgar
Morin.
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FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO COMO FLEXIBILIZADOR DO PRINCÍPIO DA
LIBERDADE DE CONTRATAR
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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise da concepção contemporânea
de contrato, sob a perspectiva da boa fé objetiva, probidade, equilíbrio
contratual, dignidade da pessoa humana e na função social do contrato,
alijando o dogmatismos clássico, relativizando os princípios da autonomia da
vontade e da força obrigatória dos contratos. Tendo por ensejo a nova conotação
sócio- econômica, que exige a superação do individualismo que inspirou a
concepção tradicional de contrato, para, então adotar um caráter social, valorizando
a ética, promovendo a igualdade substancial, coibindo qualquer espécie de
desequilíbrio na relação contratual, por meio da imposição, aos contratantes, de uma
conduta proba, leal, transparente, ou seja, a própria boa fé objetiva, expressamente
prevista no Código Civil de 2002, reconhecendo a supremacia do interesse coletivo
sobre o individual. Instituindo, destarte, ferramentas para reprimir a onerosidade
excessiva e o desarrazoado prejuízo a um dos contratantes, tais como os institutos
da lesão, da teoria da imprevisão, do estado de necessidade, dentre outros
exemplos de contemplação da socialização do Direito. A concepção contemporânea
de contrato prima por uma harmonia concreta e dinâmica entre os valores sociais
e coletivos com os individuais, objetivando promover efetiva tutela da dignidade da
pessoa humana, conferindo ao contrato uma função social.
Palavras-chave: Contrato. Função Social. Dignidade da Pessoa Humana. Boa-fé
Objetiva.

Abstract: This paper presents an analysis of the contemporary conception of

contract, from the perspective of objective good faith, fairness, contractual
equilibrium, human dignity and social function of the contract, jettisoning the classic
dogmatism, diminishing the principles of freedom of will and strength mandatory
contracts. Having the opportunity for new socio-economic connotations that requires
the overcoming of individualism that inspired the traditional conception of the
contract, to then adopt a social character, valuing ethics, promoting substantial
equality, curbing any kind of imbalance in the contractual relationship, by imposing,
contractors, a proba conduct, fair, transparent, ie, the very objective good faith,
expressly provided for in the Civil Code of 2002, recognizing the supremacy of the
collective interests over individual interests. Instituting, Thus, tools to crack down on
excessive burden and unreasonable prejudice to one of the contractors, such as the
institutes of the injury, the theory of unpredictability, the state of necessity, among
other
examples
of
socialization
contemplation
of
law.
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The contemporary design of the contract press for a concrete and dynamic harmony
between social and collective values with the individual, aiming to promote effective
protection of human dignity, giving the contract a social function.
Keywords: Contract. Social function. Dignity of the Human Person. Objective
good faith.
1. INTRODUÇÃO
O contrato tem perseverado ao longo do tempo, adaptando-se as diversas
modalidades de sociedades e valores, na antiguidade, na idade média, no mundo
capitalista e até mesmo no regime comunista. A atual concepção de contrato,
apresentada pelo Código Civil de 2003, se distancia do direito contratual clássico.
O Contrato teve sua origem no direito romano, possuindo como apanágio o
formalismo e, posteriormente, se converteu em instrumento válido, ante a
manifestação de vontade dos contratantes, vinculando as partes, fazendo, então, lei
entre elas, no âmbito da concepção canonista, para futuramente inspirar a
Revolução Francesa, o Código de Napoleão e o legislador brasileiro de 1916.
Conferiu-se status elevado ao instituto da autonomia da vontade, como meio
de exteriorização dos princípios da liberdade e igualdade, concedendo aos
indivíduos amplo poder de regulamentação contratual, com escassa interferência
estatal, exceto para manter a ordem pública e os bons costumes.
Por refletirem a liberdade individual, se compreendia que os pactos eram
inalteráveis ou imutáveis, consagrando o princípio da força obrigatória dos contratos,
pacta sun servanda. Com efeito, os contratos deviam ser cumpridos a todo custo,
exceto quando atingidos pela força maior e o caso fortuito.
Com o advento do Estado Social, volvido a tutelar direitos sociais, retorna a
necessidade de uma atuação estatal dirigida ao desenvolvimento e bem estar da
sociedade.
Aos poucos, surgiram restrições ao princípio da liberdade de contratar,
especialmente em relação ao poder de estipular o conteúdo do contrato, tomando
em conta, o contemporâneo quadro de contratação em massa, dos contratos de
adesão e, a constatação de que a liberdade pregada pelo Estado Liberal é, apenas,
uma

pseudo-liberdade,

quando

não

garante

condições

equivalentes

aos
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contratantes para estipularem o conteúdo contratual, ensejando num desequilíbrio
sócio-econômico da relação contratual, restando o contratante mais débil em
manifesto prejuízo face ao contratante mais forte, que obtém maior proveito, pois é
quem dita as regras do pacto.
E, não são raras as circunstâncias em que a parte mais fraca necessita
contratar e acaba por se submeter às cláusulas a ele impostas pelo contratante mais
robusto. Daí a importância da intervenção estatal no âmbito privado para sanar os
efeitos dessa desigualdade por meio, mormente, do legislador, criando novas
normas de ordem pública para limitar a autonomia da vontade.
Instituíram novos paradigmas, alicerçados na eticidade, probidade, boa-fé
objetiva, a fim de que o contrato cumpra sua função social, promovendo a almejada
justiça social.
Prevalecendo os interesses coletivos sobre os privados, ocorreu o início de
uma transformação e relativização da concepção clássica de contrato. Com efeito, o
Código Civil dispõe, em seu art. 421, que a liberdade de contratar será exercida em
razão e nos limites da função social do contrato.
Destarte, valendo-se de uma revisão bibliográfica específica, este artigo visa
conceituar função social, dimensionar o seu grau de aplicabilidade e seus efeitos
sobre o princípio da liberdade de contratar e, conseguintemente, sobre a força
obrigatória dos pactos. Escrutar, ainda, a influência da função social do contrato no
âmbito da segurança jurídica.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Concepção Tradicional do Contrato
Na ciência jurídica do século XIX, a autonomia da vontade era a “pedra
angular do Direito”, segundo Cláudia Lima Marques (MARQUES, 1999, p. 37). A
concepção de relação contratual está concentrada na ideia de valor da vontade,
como única fonte e como legitimadora para a origem de direitos e obrigações. Em
outras palavras, a concepção clássica de contrato está diretamente ligada à doutrina
da autonomia da vontade e ao seu reflexo mais importante, o dogma da liberdade
contratual.
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É a época do liberalismo na economia e do voluntarismo no direito, portanto,
a função das leis relacionadas a contratos era somente a de proteger esta vontade
criadora e de assegurar a realização dos efeitos almejados pelos contratantes. A
tutela jurídica restringia-se a possibilitar a estruturação pelo indivíduos dessas
relações jurídicas próprias assegurando uma teórica autonomia, igualdade e
liberdade no momento de contratar, e desconsiderando a situação econômica e
social dos contratantes.
Logo na concepção clássica as regras contratuais deveriam construir um
quadro de normas supletivas, de cunho interpretativas, para assentir e assegurar a
plena autonomia da vontade dos indivíduos, bem como a liberdade contratual. Esta
concepção voluntarista e liberal influenciou as grandes codificações do Direito e
repercutiu no pensamento jurídico do Brasil, sendo aceita e positivada pelo Código
Civil de 1916.
Este corpo legislativo retrata a ideologia dominante no século XIX, amparado
no liberalismo marcante de um período de estabilidade social, política e econômica.
O contrato foi, nessa época, fundamental ao grande progresso econômico mundial,
mormente para os países ocidentais, ao garantir maior segurança nos negócios,
embora não tenha protegido os mais fracos socialmente. O liberalismo do século
passado tornou o contrato o mais importante dos negócios jurídicos, vinculando as
partes juridicamente, mas nem sempre de forma justa, ética e equânime.

2.1.1 A liberdade de Contratar
O direito romano antigo era essencialmente formal, o negócio jurídico para ser
dotado de validade deveria observar com rigor todos os ritos estabelecidos, para
então, gerar vínculo entre os contratantes, a autonomia da vontade e a liberdade de
contratar eram tidos como elementos secundários. Um acordo de vontades somente
teria eficácia se houvesse uma espécie de contrato adequado à vontade das partes.
Com o advento do liberalismo o contrato perdeu totalmente seu formalismo e
a autonomia da vontade atinge sua época áurea, fundada na liberdade.
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Num momento histórico em que o Estado estava proibido de influenciar no
âmbito privado, inclusive nos contratos, exceto para manter a ordem pública e os
bons costumes. A doutrinadora Renata Mandelbaum (1996) se refere a esse período
da seguinte forma:
A autonomia da vontade foi útil nesse período para dar explicação à força
que se atribuiu aos contratos, suas origens e seu desenvolvimento são
resultantes das análises filosóficas, individualistas e da doutrina econômica
liberal. (Renata Mandelbaum, 1996, p. 50)

O Código de Napoleão foi o primeiro corpo legislativo a adotar, em toda a sua
extensão, o dogma da autonomia da vontade, influenciando outros países na
elaboração de suas codificações, Como é o caso do Código Civil de 1916. Mais uma
vez no valemos dos relatos históricos de Renata Mandelbaum (1996):
A teoria das obrigações dos códigos individualistas apóiam-se na
autonomia da vontade, a qual situava seu fundamento no princípio político
de liberdade e igualdade. (Renata Mandelbaum, 1996, p. 55)

Nas lições do professor Silvio Rodrigues (2012) a autonomia da vontade:
Consiste na prerrogativa conferida aos indivíduos de criarem relações na
órbita do direito, desde que se submetam às regras impostas pela lei e que
seus fins coincidam com o interesse geral, ou não o contradigam. Desse
modo, qualquer pessoa capaz pode, pela manifestação de sua vontade,
tendo objeto lícito, criar relações a que a lei empresta validade. (Silvio
Rodrigues, 2012, p. 15)

A realidade sócio-econômica contemporânea mostra-nos a propagação das
contratações em massa, dos contratos de adesão, com sensível redução dos
contratos paritários, que possibilitavam a discussão das cláusulas uma por uma,
entre os contratantes. Desta forma, a autonomia da vontade perdeu sua evidência,
para assumir um caráter suplementar, portanto, vem progressivamente o Estado
intervindo diretamente na relação contratual, ante as repercussões do exercício da
liberdade contratual na vida econômica e social.
Orlando Gomes (2008) relata três reflexos dessa perspectiva:
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1º - a descentralização da produção jurídica pela liberdade de contratar
entregou aos fortes o poder de dominar os fracos (economicamente,
circunstancialmente) – Max Welwer;
2º - a massificação das relações contratuais eliminou a possibilidade de sua
constituição pelo contrato clássico, tornando-o impotente “para fazer face as
exigências de uma sociedade que não se esteia mais no individuo isolado –
Meucci;
3º - a organização da economia em grandes empresas e concentrações
econômicas lhes assegurou um poder tão forte que “o ato do seu exercício
se realiza pelas formas de coerção e autoridade próprias das atividades
públicas” – Lisserre. (Orlando Gomes, 2008, p. 30)

O efeito negativo do exercício da liberdade de contratar foi condensado numa
frase de Lacordaire: entre o fraco e o forte e a liberdade que escraviza a lei e a lei
que liberta. (Lacordaire, apud Orlando Gomes, 2008, p. 30)
2.1.2. A força Obrigatória dos Contratos
O Princípio da força obrigatória dos contratos é a base do direito contratual,
também denominado como pacta sunt servanda, princípio da intangibilidade,
princípio da obrigatoriedade da convenção e dos contratos.
O princípio do pacta sunt servanda consiste na assertiva de que os contratos
fazem lei entre as partes. Uma vez celebrado e preenchendo todos os seus
requisitos de validade e eficácia, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não
defesa em lei e o consentimento real dos contratantes, o contrato deve ser
executado como se fosse preceito coercitivo. Para tanto, leciona Orlando Gomes
(GOMES, 2008, p.36), “estipulado validamente seu conteúdo, vale dizer, definidos
os direitos e obrigações de cada parte, as respectivas cláusulas têm, para os
contratantes, força obrigatória”.
O princípio da força vinculante dos pactos, segundo Silvio Rodrigues (2012),
Consagra a ideia de que o contrato, uma vez obedecidos os requisitos
legais, torna-se obrigatório entre as partes, que dele não se podem desligar
senão por outra avença, em tal sentido. Isto é, o contrato vai constituir uma
espécie de lei privada entre as partes, adquirindo força vinculante igual à do
preceito legislativo, pois vem munido de uma sanção que decorre da norma
legal, representada pela possibilidade de execução patrimonial do devedor.
(Silvio Rodrigues, 2012, p. 18)
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Por sua vez Caio Mário da Silva Pereira (PEREIRA, 2005, p.6) aduz que “uma
vez celebrado o contrato, com observância dos requisitos de validade, tem plena
eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos participantes, que não tem mais
a liberdade de se forrarem às suas conseqüências, a não ser com a cooperação
anuente do outro”.
O contrato adquire força obrigatória quando atende a todos os seus requisitos
de validade e eficácia, portanto, ele não poderá ter suas cláusulas alteradas por
simples liberalidade unilateral e nem mesmo por determinação estatal, estando, isto,
inerente ao princípio do pacta sun servanda.
Assevera, Maria Helena Diniz (DINIZ, 2013, p. 37) que “se os contratantes
ajustaram os termos do negócio jurídico contratual, não poderá alterar o seu
conteúdo, nem mesmo judicialmente, qualquer que seja o motivo alegado por uma
das partes”.
Logo, se os contratantes, segundo os ensinos de Marcus Cláudio Acquaviva
(ACQUAVIVA, 1999, p. 34), “pactuaram livremente, renunciando a uma parcela de
sua liberdade, devem arcar com as conseqüências, ainda que com prejuízo
considerável”.
Quem descumpre o avençado torna-se inadimplente, infringindo assim o
princípio da força obrigatória, sofrendo as sanções estabelecidas na lei, além das
inclusas no contrato. Entre as penalidades advindas do inadimplemento do
contratado, está no poder do credor, em executar o patrimônio do devedor
invocando o Poder Judiciário.
Nesse mesmo sentido dispõe Maria Helena Diniz (DINIZ, 2013, p. 37), “as
estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas (pacta sun
servanda), sob pena de execução patrimonial contra o inadimplente”, eis que uma
vez concluído livremente o contrato, incorpora-se ao ordenamento jurídico, mais
uma vez segundo os ensinos de Maria Helena Diniz (DINIZ, 2013, p. 37),
“constituindo uma verdadeira norma de direito, autorizando portanto, o contratante a
pedir intervenção estatal para assegurar a execução da obrigação porventura não
cumprida

segundo

a

vontade

que

a

constitui”.
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A justificativa à força obrigatória dos contratos, originaria do liberalismo do
século XIX, está na ideia de que, conforme Silvio Rodrigues (RODRIGUES, 2012,
p.18), “se as partes alienaram livremente sua liberdade, devem cumprir o prometido,
ainda que daí lhes advenha considerável prejuízo”, pois se na concepção clássica
de contrato, a vontade é o elemento essencial, a fonte, a legitimação da relação
contratual e como o homem é livre para manifestar sua vontade e para aceitar
somente as obrigações que sua vontade cria, fica claro que, por trás da teoria da
autonomia da vontade, está a ideia de superioridade da vontade sobre a lei. Assim,
o direito deve moldar-se à vontade e protegê-la, reconhecendo sua força criadora.
Entrementes, a nova concepção de contrato conduz a uma atenuação do
princípio da força obrigatória dos pactos, com vistas a oprimir a falta de equivalente
liberdade entre as partes contratantes, o proveito injustificado, a onerosidade
excessiva, sempre com o objetivo maior de corrigir as cláusulas contratuais quando
houver desequilíbrio contratual.

2.2 A Nova ordem Jurídica Contratual
A equidade e a justiça, na nova concepção de contrato, ocupam o centro da
gravidade e remetem a autonomia da vontade e a força obrigatório dos pactos para
a periferia. É o que o atual Código Civil denomina de função social, novo limite ao
exercício da autonomia da vontade.
Essa renovação na concepção de contrato, na busca da equidade, da boa-fé e
da segurança nas relações contratuais é denominada pela doutrina de socialização
da teoria contratual. Na prática, importa em um poderoso intervencionismo do
Estado na vida dos contratados e na mudança de paradigmas, impondo-se o
princípio da boa-fé objetiva na formação e na execução das obrigações, bem como
criando mecanismos de intervir nos campos antes reservados para a autonomia da
vontade, dentre estes mecanismos se encontram a Teoria da Imprevisão, Lesão
Contratual, Estado de Perigo, entre outros, de modo a assegurar a justiça e o
equilíbrio

contratual

na

nova

sociedade

de

consumo.
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2.2.1 Dirigismo Contratual
A autonomia da vontade está a ser contida pela intervenção estatal nas
relações contratuais, o que já ocorria antes à Revolução Industrial, e tomou maior
amplitude entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, surgindo a expressão
dirigismo contratual.
Esta expressão, segundo Maria Helena Diniz (2013), é aplicável às medidas
restritivas estatais que invocam a supremacia dos interesses coletivos sobre os
meros interesses individuais dos contratantes, vide:
Com o escopo de dar execução à política do Estado de coordenar os vários
setores da vida econômica e proteger os economicamente mais fracos,
sacrificando benefícios particulares em prol da coletividade, mas sempre
conciliando os interesses das partes e os da sociedade. (Maria Helena
Diniz, 2013, p. 34)

O Poder Judiciário representa um dos meios para a intervenção estatal nas
relações contratuais, visto que o ordenamento jurídico atribui às partes poderes
amplos para contratar, no entanto, em determinado momento, o Estado intervém a
fim de limitar a liberdade de contratar para assegurar o bem comum, o interesse
social e a função social dessa relação contratual, minorando as desigualdades entre
os contratantes.
Caio Mario da Silva Pereira (2005) ensina que:
O jurista não pode desprender-se das idéias dominantes no seu tempo, é a
redução da liberdade de contratar em benefício do princípio da ordem
pública, que na atualidade ganha acendrado reforço, e tanto que Josserand
chega mesmo a considerá-lo a “publicação do contrato”. Não se recusa o
direito de contratar, e não se nega a liberdade de fazê-lo. O que se pode
apontar como a nota predominante nesta quadra de evolução do contrato é
o reforçamento de alguns conceitos, como o da regulamentação legal dos
contratos, a fim de coibir abusos advindos da desigualdade econômica; o
controle de certas atividades empresariais; a regulamentação dos meios de
produção e distribuição; e sobretudo a proclamação efetiva da preeminência
dos interesses coletivos sobre os de ordem privada, com a acentuação
tônica sobre o princípio da ordem pública, que sobreleva ao respeito pela
intenção das partes, já que a vontade destas obrigatoriamente tem de
submeter-se àquele. (Caio Mario da Silva Pereira, 2005, p. 19 e 20)

São exemplos da intervenção do Estado, as normas atinentes aos contratos de
trabalho, de locação, ao Código de Defesa do Consumidor, tanto que enuncia em
seu artigo 47 que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira favorável
ao

consumidor.
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O Estado Social verificou a falsidade das premissas defendidas pelo Estado
Liberal, constatando não haver igualdade entre os homens. Então, passou a
procurar ideais de justiça, paz e segurança social e de igualdade material, por meio
da intervenção estatal nas relações privadas.
Entretanto, tais ideais não são atingidos nem com a absoluta autonomia
individual, nem com a irrestrita atuação, intervenção do Estado, seja pelo legislador,
pelo juiz, mas no equilíbrio entre os interesses públicos e sociais, conjuntamente,
com os direitos e liberdades individuais.

2.2.2. Função Social do Contrato
Como novo paradigma consolidado no direito contratual, a função social do
contrato, engloba todas as formas de proteção à relação contratual equilibrada e
equânime, abrange e ressalta a boa-fé objetiva, o dever de guardar conduta proba,
leal e transparente nas diversas fases de formação e execução do contrato,
possibilitando a revisão e rescisão do negócio jurídico, com base na teoria da
imprevisão, da lesão, do estado de necessidade, como exceções do princípio da
obrigatoriedade do contratado.
A nova concepção de contrato é uma concepção social, não importa, apenas, a
manifestação da vontade, mas também os efeitos do contrato na sociedade, levando
em consideração a condição econômica e social dos contratantes.
Como resposta a esta nova concepção contratual, o Código Civil, em seu artigo
421, dispõe que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da
função social do contrato.
Maria Helena Diniz (2013) expõe alguns parâmetros para escrutar a função
social do contrato, a fim de termos o justo processo legal substantivo:
Assim, os contratantes deverão sujeitar sua vontade: a) às normas de
ordem pública, que fixam, atendendo os interesses da coletividade, as
bases jurídicas fundamentais em que repousam a ordem econômica e moral
da sociedade, uma vez que são atinentes ao estado e à capacidade das
pessoas; à organização da família; aos princípios básicos da ordem de
vocação hereditária, da sucessão testamentária, do direito de propriedade,
da responsabilidade civil, da liberdade de trabalho, de comércio e de
indústria; e a organização política, administrativa e econômica do Estado; b)
aos bons costumes, relativos à moralidade social, de forma que sejam
proibidos, p. ex., contratos que versem sobre exploração de casas de
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tolerância, corretagem matrimonial, usura, por contrariarem os bons
costumes. (Maria Helena Diniz, 2013, p. 33)

O conceito de função social do contrato deve ser construída sob a direção dos
ideais do Estado Social, volvidos a tutelar os direitos sociais. Estão no rol dos
direitos sociais: educação, saúde, trabalho, lazer, consumo, segurança, previdência
social, economia, proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados e outros.
O Estado Social se apresenta pela intervenção legislativa, administrativa e
judicial no campo privado, recolocando o ser humano no bojo da preocupação do
direito, tanto que a dignidade da pessoa humana foi eleita princípio fundamental da
Carta Magna.
Maria Helena Diniz (2013) vê a instituição da função social do contrato, como:
Mecanismo para revitalizá-lo, para atender os interesses sociais, limitando o
arbítrio dos contratantes, para tutelá-los no seio da coletividade, criando
condições para o equilíbrio econômico contratual, facilitando o reajuste das
prestações e até mesmo resolução. (Maria Helena Diniz, 2002, p. 33)

A função social do contrato efetiva a devida e necessária harmonização dos
interesses individuais dos contraentes com os interesses de toda a coletividade, ou
seja, a adequação do princípio da liberdade com o princípio da igualdade, vez que
um conceito mais justo e exato de liberdade, extraído das tendências sociais,
pretende que a liberdade não seja capricho, nem o exercício da força individual, nem
uma faculdade ilimitada de satisfazer suas próprias utilidades e de fazer do homem
um espoliado, mas sim o inverso, que se subordine sempre aos interesses sociais,
às relações de vida em comum e, reconheça o valor absoluto à dignidade da pessoa
humana. Para tanto, a função social do contrato repousa na harmonia entre a
autonomia privada e a solidariedade social.
No Projeto do Código Civil, Miguel Reale (1986) destaca que:
O contrato é um elo que, de um lado, põe o valor do individuo como aquele
que cria, mas, de outro lado, estabelece a sociedade como o lugar onde o
contrato vai ser executado e onde vai receber uma razão de equilíbrio e
medida. (Miguel Reale, 1986, p. 10)

Marcus Cláudio Acquaviva (1999) preceitua que;
O movimento de socialização do direito que sucedeu aos excessos da
doutrina liberal veio a revelar uma reação ao individualismo, implantando na
doutrina, de forma inafastável, a prevalência do interesse público sobre o
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particular, relegando a um plano meramente relativo o dogma da autonomia
da vontade como elemento formativo dos contratos. (Marcus Cláudio
Acquaviva, 1999, p. 34)

Entre os motivos do Projeto do Novo Código Civil estão:
Tornar explícito, como princípio condicionador de todo o processo
hermenêutico, que a liberdade de contratar só pode ser exercida em
consonância com os fins sociais do contrato, implicando valores primordiais
da boa-fé e da probidade. Trata-se de um preceito fundamental, dispensável
talvez sob o enfoque de uma estreita compreensão positivista do Direito,
mas essencial à adequação das normas particulares à concreção ética da
experiência jurídica. (Miguel Reale, 1975, p. 10)

Como reflexo da função social do contrato e da socialização do direito privado
destaca-se o princípio da interpretação contra proferentem, contemplada pelo artigo
423 do Código Civil que estabelece expressamente a interpretação das cláusulas
ambíguas ou contraditórias dos contratos de adesão em favor do aderente.
Extraí-se, portanto, que a função social dos contratos tem a finalidade
essencial de, por meio da humanização das relações socioeconômicas, consagrar a
efetiva fraternidade e solidariedade sociais, ou seja, a inserção dos direitos de
terceira geração, em nossa sociedade.

3. METODOLOGIA
Objetivando atingir os resultados almejados com esta pesquisa acadêmica
optou-se

por

uma

revisão

bibliográfica

sobre

o

tema,

concentrando-se

principalmente nos autores mais renomados da doutrina civilista, abarcando
inclusive nomes como do inesquecível Professor Miguel Reale, precursor da nova
concepção do direito contratual e supervisor da comissão revisora e elaboradora do
Código Civil. A análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, última
instância na interpretação da legislação civil, também compôs o processo de
elaboração deste artigo. Inicialmente, focou-se mais em delinear os conceitos,
contexto histórico e princípios norteadores da concepção tradicional de contrato. Na
sequência, em contraponto, foi explanado sobre a evolução histórica e econômica
que ensejaram a nova concepção de contrato, principalmente a respeito do dirigismo
contratual e a função social do contrato. Finalizando com a definição do conceito de
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função social, dimensionando o seu grau de aplicabilidade e seus efeitos sobre o
princípio da liberdade de contratar e sobre a força obrigatória dos pactos, bem como
sua influência sobre a segurança jurídica
4. RESULTADOS

Constatou-se, por meio desta pesquisa acadêmica, que os princípios gerais
do contrato receberam uma nova conotação valorativa, conferindo maior ênfase aos
preceitos sociais, face ao abandono do modelo de Estado Liberal para adoção do
Estado Social, com imenso destaque para os direitos de 3ª geração. Desta forma, a
função social do contrato consubstancia nas relações contratuais a proteção às
partes, especialmente aos hipossuficientes, ante sua debilidade social, econômica e
cultural, impondo aos contratantes uma conduta proba, leal, transparente,
ressaltando a dignidade humana, além de proporcionar maior segurança nos
negócios jurídicos. Entrementes, os princípios da autonomia da vontade e da força
obrigatória dos contratos não foram aniquilados, apenas deixaram de ocupar o
centro da teoria contratual para migrarem para a periferia e se integrarem aos novos
princípios que atualmente constroem a concepção de contrato.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ante as alterações de cunho social, econômico e político, tornaram-se
imperativas as mudanças e atualizações do direito contratual, sendo necessário a
criação de um complexo de normas flexíveis e adequadas à realidade
socioeconômica vigente, sem contudo, abalar a segurança jurídica.
Influenciado por essas exigências, o atual Código Civil instituiu a função social
do contrato e o princípio da boa-fé como norteadores do contrato e, principalmente,
do interprete do direito na solução dos conflitos decorrentes das relações
contratuais.
Há muito, o contrato, instrumento de circulação de riquezas, deixou de ser
compreendido como exercício absoluto da autonomia da vontade, e sim, como
representação da conciliação de interesses antagônicos, passando os contratantes
da posição de adversários para a de parceiros leais e probos, com o intuito de
aferirem

vantagens

equitativas

e

equilibradas.
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O conceito de boa-fé deixou de ser apenas a ausência de má-fé, para
transformar-se em um imperativo comportamental, devendo as partes agir, tanto na
formação como na execução do contrato, em conformidade com a ética, probidade,
lealdade, a fim de conduzir a relação contratual aos seus fins socioeconômicos.
Consenso na doutrina que é vedado às partes tirar vantagem maior do que o
razoavelmente aceitável, tendo em vista o abandono da ilimitada liberdade idividual
como manifestação do contrato.
A obrigatoriedade dos contratos que garantia as partes imutabilidade das
prestações pactuadas diante de fatos imprevistos, inclusive quando ocasiona-se
manifesta desvantagem e prejuízo a uma das partes, hoje está limitada ante o direito
contemporâneo, por meio da aplicação da Teoria da Imprevisão, permitindo, no caso
de transformações imprevisíveis em fatos diretamente influentes no contrato, a
revisão ou a sua resolução.
Entrementes, a moderna concepção de contrato não anulou a autonomia da
vontade, mas deu lhe outro enfoque, com o fim de aviventar a verdadeira liberdade
de contratar, entre indivíduos economicamente e socialmente tão desiguais.
Portanto, assegura a manifestação de vontade livre, firmando um pacto válido, o
contrato torna-se obrigatório, apenas quebrando sua imutabilidade se houver
vantagens desproporcionais a uma das partes em detrimento da outra, autorizando o
Estado intervir.
Nesse diapasão, a função social do contrato visa conciliar interesses dos
contratantes e da sociedade, bem como consiste em, o Estado, conferir aos
contratantes medidas e mecanismos jurídicos capazes de coibir quaisquer
desigualdades na relação contratual que importe desequilíbrio, a fim de garantir
igualdade substancial e valorizar a dignidade da pessoa humana.
Concretiza, assim, uma segurança jurídica, por meio da paz social, na certeza
da manutenção da igualdade substancial entre os contratantes. Indispensável,
encontrar um ponto de equilíbrio entre o justo e a segurança jurídica, conciliando o
direito, a economia e a ética. Não devendo prevalecer o excesso de
conservadorismo, nem o radicalismo, mas sim a função social do contrato.
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O APEGO EMOCIONAL NO CONTEXTO DAS DESPROPRIAÇÕES PÚBLICAS
DE IMÓVEIS

Maria Janine de Camargo Sgarbe4

Resumo: Em São José dos Pinhais,Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, as
desapropriações de imóveis em virtude das demandas por desenvolvimentos no
município são correntes. Contudo, as questões litigiosas são demoradas e entravam
o processo. As causas para o entrave, que em princípio aparentavam ser
exclusivamente de ordem econômica, mostraram-se no decorrer da pesquisa serem
ainda mais complexas do que as hipóteses iniciais poderiam supor. Dessa forma, é
o apego ao lugar como componente ontológico que se sobrepõe à questão. Essa
pesquisa busca compreender esse processo das relações humanas no que se refere
à administração pública, em face da necessidade da emergência de um novo
paradigma do Direito que leve em consideração a relação de afetividade humana
com o ambiente, ou seja, a identidade de lugar que é intrínseca à pessoa ou à
família desalojada, e dessa forma prever uma indenização específica pelos danos à
memória dos sujeitos.
Palavras-chave:Administração pública. Direito Administrativo. Desapropriação de
imóveis. Apego ao lugar. Psicologia Ambiental.
Resumo: In Em São José dos Pinhais, Metropolitan Region of Curitiba, Parana, the
compulsory purchases of buildings under the demands for developments in the city
are underway. However, the contentious issues are time consuming and hinder the
process. The causes for the obstacle, which in principle appeared to be exclusively
economic, showed up during the research are even more complex than the initial
hypotheses might assume.Thus, it is the attachment to place as ontological
component that overlaps the issue.This research seeks to understand the process of
human relations in regard to public administration, in the face of the need for the
emergence of a new paradigm of law that takes into account the relationship of
human affection with the environment, ie, the identity of place is intrinsic to the
person or family displaced, and thus provide special compensation for damage to the
memory of the subjects.
Palavras-chave: Public Administration. Administrative Law. Expropriation.
Attachmenttoplace. Compulsorypurchases.Environmental Psychology.

4

Aluna da Pós-Graduação em Direito Administrativo, Licitações e Contratos.
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1. INTRODUÇÃO
Em princípio, ao começar a pesquisa sobre o processo de desapropriação
pública de imóveis familiares no município de São José dos Pinhais, a hipótese
inicial – que objetivava dar conta de analisar e compreender a demora na
oficialização das desapropriações e a consequente insatisfação das famílias
desalojadas – seria elaborada pelo viés econômico. Sem dúvida a economia é um
fator importante nessas negociações haja vista o tipo de sociedade em que vivemos,
isto é, a sociedade capitalista. Contudo, foi interessante notar uma reviravolta
inesperada que reconduziu o olhar dessa pesquisa para um novo foco que revelou a
outra ponta da insatisfação das famílias desalojadas, ou seja, o apego emocional
aos imóveis como um fator que se sobrepõe ao fator econômico.
O apego emocional aos imóveis é apontado pela prefeitura da cidade como
fator proeminente no processo de desapropriação pública. As informações foram
coletadas através de entrevistas abertas a servidores públicos do Setor de
Patrimônio. Os aprimoramentos nesse processo passam, portanto, pelo modo como
se legislará acerca da afetividade do indivíduo, passando possivelmente pela
constatação da necessidade de reinterpretações do direito, que tangencia, no caso
específico, o que hoje se entende por dano moral. Isso somente se consolidaria na
democracia participativa brasileira se houvesse reforma nos textos constitucionais,
para que dessem sustentação jurídica a uma recompensa financeira hoje não
prevista.
A construção dessa pesquisa foi possível, por um lado, através da consulta ao
Setor de Patrimônio da Prefeitura que foi realizada pelo método de entrevistas
abertas aos servidores – haja vista que a avaliação que se fez é administrativa. Por
outro lado, a pesquisa apoiou-se numa literatura específica sobre o tema, em
especial a que trata da identidade com o lugar. Longe de uma “cama de Procusto”5,o

5

Procustoé um personagem que moldava as vítimas dele em uma cama, fazendo-as caber
obrigatoriamente, ao amputar ou esticar os corpos. Esse personagem tem sido mencionado
frequentemente na Academia, analogamente, pela semelhança que há com trabalhos de pesquisa
científica em que os resultados são forçados teoricamente até que combinem com as hipóteses que
se
pretendem
comprovar.
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que mais atrasa o trabalho do setor, segundo essas entrevistas, não é nada ligado
ao dinheiro, mas o apego emocional aos imóveis.

2. DESENVOLVIMENTO
Do ponto de vista operacional, administrativo e jurídico, a desapropriação de
imóveis é uma prática consolidada no Brasil, conforme regulamento previsto da
Constituição Federal, artigo 5º:
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados
os casos previstos nesta Constituição (BRASIL, 1988).
Isso se dá por causa das políticas de implementação de infraestrutura e pelas
necessidades de gestão da urbanização, sobretudo aquelas ligadas à habitação e à
mobilidade urbana. Recentemente, processos exaustivos de desapropriação dessas
pastas estiveram na agenda pública, com a revitalização do Rio Ressaca e a
construção de uma trincheira no cruzamento das avenidas das Torres e Rui
Barbosa,

respectivamente.

É

desse

município

que

partem

as

principais

considerações desta pesquisa. A partir dela se apresentam, espontaneamente, as
principais necessidades de aprimoramento no processo de desapropriação.

IMAGEM 1: Obras no rio Ressaca. Fonte: http://www.guiasjp.com, 2013.
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IMAGEM 2: Trincheira entre as Avenidas das Torres E Rui Barbosa. Fonte: http://www.pautasjp.com,
2013.

Ao se mencionar uma agenda pública de desapropriações, diz-se também de
um plano nacional no qual os últimos governos presidenciais articularam a promoção
de competições esportivas que acumularam inúmeras aparições no noticiário. Das
reclamações mais recorrentes entre expropriados está o que é pago pelo Estado,
geralmente considerado baixo, mesmo que a avaliação seja feita com base nos
valores de mercado, quando não por peritos designados pelo Judiciário, em caso de
discordância inicial.Há ainda uma particularidade nesta transação: se o valor pago é
comprovadamente abaixo do valor real de mercado, ou, se foi desconsiderado
algum atributo de valor, é provável que a diferença não chegue a ser paga em
dinheiro – o que redundava a primeira hipótese desta pesquisa, a de que a demora
nas desapropriações públicas se davam, também em São José dos Pinhais, por
uma questão econômica. O próprio enunciado do país sobre o assunto menciona
uma forma de pagamento.
As questões relativas à tomada de imóveis pelo Estado estão descritas no
artigo 5º da Constituição, junto aos direitos e deveres coletivos mais elementares da
sociedade brasileira. O inciso XXIV, já destacado, traz a forma que a questão é
tratada no Brasil. E dessa forma a lei tem sido aplicada em São José dos Pinhais.
O tipo mais laborioso de desapropriação de imóveis é o que envolve a
realocação de pessoas, relatam os servidores do Setor de Patrimônio da Prefeitura
de São José dos Pinhais. Segundo eles, as questões afetivas são aquelas que mais
dificultam

o

andamento

prático

do

processo.
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Isso porque há de se convencer alguém que não tinha nenhum interesse
prévio em desfazer-se de uma propriedade, ou ainda, contra a sua vontade –que ele
(a) perderátal propriedade para o Estado, na maioria das vezes a preço estipulado
pelo Estado, o que não contempla nenhuma indenização pelos danos à memória
familiar ou qualquer outra segmentação desse tipo.
Mas como compreender esse fenômeno social intrínseco às desapropriações
de imóveis empreendidas pela prefeitura municipal em questão?Esse fenômeno
social será analisado a partir de um campo de estudos em desenvolvimento no meio
científico, a saber, a Psicologia Ambiental. Sua área de pesquisas trata do
relacionamento bilateral entre comportamento e ambiente físico, e estabelece um
diálogo com a sociologia, a antropologia,a arquitetura, o urbanismo, a geografia, em
suma, utiliza-se da interdisciplinaridade. No presente trabalho, a Psicologia
Ambiental estabelecerá um diálogo com o Direito. Sobre esse campo de estudos
pode-se corroborar que:
A Psicologia Ambiental é uma sub-área da Psicologia que se
interessa pelo homem em seu contexto físico e social, e tem
como objetivo o estudo das inter-relações daí provenientes,
considerando aspectos individuais e coletivos de tais
interações (SOUZA, 2006, p. 83).
Definir o conceito de apego ao lugar não é tarefa fácil, pois há muita
complexidade ao tratar desse objeto de estudos. Contudo, diversos autores têm
discutido essa questão nas últimas décadas e, segundo Felippe e Kuhnen (2012),
pode-se definir o apego ao lugar “como ovínculo emocional firmado com cenários
físicos, envolvendosentimentos derivados da experiência espacialreal ou esperada”
(FELIPPE; KUHNEN, 2012, p. 510). Há um conjuntode cognições que é
construídopelos sujeitos sobreo espaço físico em que vivem, e a este conjunto de
cogniçõesos diversos teóricos em consenso o chama de “identidade de
lugar”(PROSHANSKY, FABIAN e KAMINOFF, apud FELIPPE; KUHNEN, 2012,
p.510).
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Em relação ao caso em questão, adesapropriação desses espaços que os
munícipes acreditavam serem consolidados deixa marcas na memória das pessoas,
e a impossibilidade de permanecer rompe seus laçosde afeto, conforto e segurança
referenteso lugar.

A sensação de que seus sentimentos não são de forma alguma considerados
pela prefeitura são demasiado fortes, e geram um profundo descontentamento
nessas pessoas.
São ignorados o simbolismo e a cultura que poderiam se manifestarna vida
dessas pessoas através de fortes elementos de solidariedade e de espírito de
vizinhança. O lugar de grande apego que pode ser em relação aos cômodos da
casa, como cozinha, quarto, sala e varanda, ouao entorno da casa, ou seja, o
quintal, nada disso é levado em conta na hora de prever uma indenização ou de
conduzir um reassentamento familiar.
Em relação aos aspectos cognitivos, sem dúvida há uma ampla capacidade
dos moradores no sentido de se orientar no espaço físico a que estavam
acostumados, de conhecer o comércio com mais intimidade, assim como as vias de
acesso a esse ou àquele lugar, além da sensação de conforto e da segurança que
têm com a paisagem local, e que de uma forma ou de outra, precisa em virtude da
mudança ser uma página virada na vida individual ou familiar.
Na história recente do país, há diversas ocorrências de populações
desapropriadas e realocadas em virtude da demanda do Estado por infraestrutura,
em especial, por construções de barragens e hidroelétricas. O caso mais conhecido
e desastroso é o da hidroelétrica de Balbina, construída na Bacia do rio Uatamã, no
município de Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas, construção concluída
ainda

no

final

da

década

de

1980.
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IMAGEM 3: Natureza morta no lago artificial produzido pela hidroelétrica, que inundou 2,6 mil
quilômetros de florestas nativas e desalojou 6.563 pessoas. Foto: Ed Ferreira, 2007.

Desde o começo se sabia que era um projeto extremamente questionável.
Passados 24 anos desde a construção da usina, permanecem as discussões sobre
como minimizar danos ambientais da empreitada. A construção da hidroelétrica de
Balbina é considerada um erro histórico. Pior para a população que foi removida de
seu lugar de origem e foi realocada em reservas construídas às pressas pelo
Governo Federal, bem como para parte da fauna e toda a flora local que foi alagada.
Caso parcialmente semelhante ocorreu com os moradores das comunidades
de Areia Branca e Rio do Salto, no município de Timbé do Sul (SC). Arcaro e
Gonçalves (2012), que realizaram um estudo de caso nesses locais, mostraram o
processo de ruptura da identidade de lugar que ocorreu com esses sujeitos que
foram desalojados de suas propriedades para a instalação de uma barragem no Rio
do Salto. O estudo de abordagem qualitativa, inserido no campo da psicologia
ambiental e da geografia cultural, caracterizou-se por um método onde a história de
vida

foi

fundamental,

além

da

entrevista

narrativa.
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É interessante constatar que a pesquisa revelou um sentimento de temor e
insegurança nos entrevistados sobre suas perspectivas futuras. Sem dúvida, essa
questão incide sobre uma reflexão que engendra um novo paradigma do Direito
sobre o processo de desalojamento de populações e de indivíduos.
No caso do Setor de Patrimônio, agentes administrativos lidam com histórias
imprevistas. Uma dessas histórias se passou no Centro da cidade e é bastante
emblemática quanto ao atraso em um processo de desapropriação causado por
apego emocional. A eleita a expropriada teria dito que somente sairia do imóvel
morta –o projeto se arrastou tempo suficiente para que isso acontecesse, tamanha
insistência da dona do imóvel em permanecer. Há de pontuar, nesse caso, também,
o bom senso da Prefeitura – leia-sedos operadores da administração pública, ao não
empreender força jurídica contra a idosa.
As áreas das ciências classificadas como biológicas e da

saúde,

especialmente as especialidades médicas, passam pela criteriosa e difícil
“humanização” dos atendimentos pessoais, ao passo que a administração – que
tangencia também a administração pública – é uma especialidade das ciências
humanas

e,

portanto,

deverá

encontrar

com

ainda

mais

naturalidade

o

aprimoramento no tratamento dos conflitos decorrentes das desapropriações. E o
que diferencia esses conflitos dos que diariamente se apresentam nos tribunais éa
fatalidade da decisão: o cidadão perderá, repete-se aqui, com grandessíssima
chance, a propriedade que tem, e ao preço decidido pelo Estado.
Em projetos de realocação, como na revitalização do Rio Ressaca6, cujas
margens tiveram de ser desapropriadas para o plantio de mata ciliar7, houve
importante suporte de assistentes sociais, e isso durante a primeirafasee segunda
fase de execuções que se consolidaramno segundo semestre de 2013.
Quando

anteriormente

se

disse

sobre

plenitude

no

processo

de

desapropriação, a referência foi justamente acerca das garantias de os expropriados
6

Até novembro de 2013 haviam sido reassentadas 153 famílias em localidades diversas, mas em
geral em bairros mais afastados e inferiores em termos estruturais e em comparação de valorização
imobiliária. O reassentamento foi subsidiado por recursos do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social (FNHIS). Fonte: http://www.sjp.pr.gov.br
7
Vegetação ripária, também chamada mata ciliar, vegetação ribeirinha ou vegetação ripícola, é a
designação dada à vegetação que ocorre nas margens de rios e mananciais. O termo refere-se ao
fato de que ela pode ser tomada como uma espécie de "cílio" que protege os cursos de água do
assoreamento.
Elas
estão
sujeitas
a
inundações
frequentes.
Fonte:
W ikipédia.

97
97

receberem indenizações coerentes que leve em conta o apego ao lugar,e também,
no caso de reassentamento, de serem levados para lugares equivalentes aos que
viviam anteriormente. Mas os níveis dos conflitos não ficam restritos às lamentações
pelas memórias perdidas ou pelo inconveniente da mudança que não será
remunerado.
Os operadores da administração pública, não raro, têm de lidar com situações
de hostilidade – uso da posição social para intimidação ou até mesmo ameaças de
agressão física ou ameaças de morte. Entre as frases reproduzidas em entrevistas
está: “quem pisar lá no meu terreno, morre” (Entrevistado A, 2014). Outro
entrevistado da Prefeitura disse:
É bem complicada a situação. Não há caso fácil. Sabemos que
quando precisamos entrar numa situação dessas, na verdade,
vamos mexer com quem está quieto. Principalmente porque o
valor que vamos oferecer não supre o inconveniente pelo qual
as famílias têm que passar (Entrevistado B, 2014).
Felippe e Kuhnen (2012) presumiram que o apego ao lugar é intrínseco ao
sujeito e, portanto, não existe relação de afetividade humana que esteja isenta da
relação com aspectos de lugar. Dessa forma, concluem que não há dúvidas de que
para os indivíduos cuja identidade de lugar envolve suas cognições o que mais tem
valor para eles é sua relação com o meio ambiente.
Assim, é possível supor que em casos de desapropriação de imóveis
familiares a relação com o lugar seja hierarquicamente superior à relação
econômica. Isso fica claro a partir da fala de um dos entrevistados da Prefeitura, que
disse:
Sobre esse assunto não há dúvidas de que tudo tem sido muito
desgastante para as famílias. Não é nada fácil pra gente
também. Isso porque a gente tem que ser advogado, assistente
social, psicólogo, tudo ao mesmo tempo. (CHEFE DO SETOR,
2014).
O contexto dessa frase é de que o processo de doutrinação e convencimento
é geralmente muito longo e tende a ser mais longo quando o apego emocional à
propriedade é maior. De qualquer modo o Estado sairá, cedo ou tarde, em uma
maioria

irrevogável

dos

casos,

proprietário

do

registro

do

imóvel.
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Portanto, o que se evoca a partir desse trabalho é que o eixo central do
aperfeiçoamento administrativo das desapropriações públicas deva passar pela cara
questão da afetividade do indivíduo, ou da família, e isto porque nas outras questões
relativas ao processo se têm plenitude.
Há no direito um caráter universal e abstrato que o apresenta como um
“projeto global de sociedade” (BOURDIEU, 2001, p. 107). E persiste, embora cada
vez com força menos intensa, a crença arraigada à interpretação do direito de que o
sistema jurídico seja portador de uma “completude”, ou seja, considera-se o sistema
como isento de falhas, pois toda e qualquer situação encontra guarida na ordem
jurídica existente (SHIRAISHI NETO, 2009, p. 21). Essa tendência revela na
realidade um descaso com as particularidades pessoais, específicas, locais, e o
desprezo da pluralidade como noção básica da sociedade.
Uma das consequências desses esquemas universais e
abstratos no âmbito do direito foi a criação de “ficções
jurídicas”, como a do “sujeito de direito”, que se encontra
destituído de suas raízes profundas. A primazia da forma em
detrimento do conteúdo tem levado os “sujeitos de direito” a
uma espécie de invisibilidade, destituindo-os de quaisquer
elementos que possam qualificá-los, o que leva à perda de
suas especificidades enquanto tal(SHIRAISHI NETO, 2007, p.
34, 35).
Embora Shiraishi (2007, 2009) esteja discutindo sobre os direitos das
comunidades tradicionais no Brasil, ele começa por uma proveitosa discussão geral
do Direito onde apresentaos debates acerca dos fundamentos do pluralismo jurídico,
que envolvem a tarefa de relativizar a compreensão de completude do sistema a
partir do reconhecimento de circunstâncias não consideradas pelo Direito. Esta
situação se apresenta como uma estratégia para introduzir o pluralismo jurídico no
debate sobre a democracia pluralista, que diz respeito a um “princípio consagrado
na Constituição Federal de 1988” (SHIRAISHI NETO, 2009, p. 21, 22).
Dessa forma, evoca-se nesse trabalho que venha a público, discuta-se e se
desenvolva

um

novo

paradigma

do

Direito

que

se

incline

às

necessidadesparticulares das famílias desalojadas de seus lares por demandas de
desenvolvimento

econômico-social

de

interesse

público.

99
99

É necessário levar em conta o apego ao lugar como um fator que incida sobre
as indenizações monetárias e que se busque equiparar, em caso dereassentamento,
o novo local de moradia com o anterior em termos de ambiente, infraestrutura e
valores imobiliários.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse estudo foi possível perceber que através das ações legais da prefeitura
de São José dos Pinhais para promover a desapropriação dos espaços necessários
ao desenvolvimento urbano local, fica patente na fala dos entrevistados que há por
parte dos munícipes que precisam deixar suas casas um grande sentimento de
pertença ao lugar que é violado pela prefeitura.
Todas as falas dos entrevistados denotam que há nos munícipes que
precisam passar pelo processo de desapropriação um forte sentimento de
pertencimento ao lugar, o que revela que o conceito de cultivação da psicologia
ambiental aí se faz presente. No vínculo afetivo, percebe-se um forte sentimento de
pertencer àquela casa, à rua, ao bairro. O amor é significativo no cuidado com a
cultura. É possível que o relacional dessas pessoas construiu-se com fortes vínculos
com a vizinhança e, principalmente, com tudo que se refere ao lugar.
Essa constatação desconstruiu a hipótese inicial de que o motivo para os
embates acerca das desapropriações em São José dos Pinhais – entre prefeitura e
munícipes que vivenciam esse processo – acontecia exclusivamente, ou de modo
hegemônico, em virtude de aspectos econômicos.
Corporativamente, o Setor de Patrimônio da Prefeitura de São José dos
Pinhais considera que a legislação vigente é boa para os dois lados – pois confirma
a previsão constitucional no artigo de direitos e deveres mútuos. Até porque, quando
não há ocupação, imóveis são desapropriados em até 15 dias, quando pode haver
emissão de posse.
Parte desse aprimoramento pode passar, porém, por reinterpretações do
Direito – o que poderia assemelhar as perdas afetivas às indenizações de dano
moral,

com

recompensas

em

dinheiro.
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Mas isso evidentemente requer consulta de jurisprudência e aprofundado
debate público, porque seria necessário levar proposta às câmaras públicas, mexer
em textos nacionais. Além disso, há de se criar dispositivos contrários às práticas de
especulação imobiliária.
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BIOLÓGICO – PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS

Jeferson Ceratto8
Débora Machado Bueno Franco9

Resumo: Este artigo apresenta de uma forma direta os riscos envolvidos na
Atividade de Operação em Estação de Tratamento de Efluentes Industrial e
Biológico, determinando assim os cuidados que o profissional deve tomar, bem
como os equipamentos e máquinas existentes no ambiente de trabalho.
Palavras-Chave:Estação de Tratamento de Efluentes; Prevenção e Controle de
Riscos em ETE.
Abstract: This paper presents a direct way the risks involved in Operation Activity in
Industrial Effluent Treatment Plant and Bio, thus determining the care professionals
should take as well as existing equipment and machinery in the workplace.
Key-words: Wastewater Treatment Plant; Prevention and ETE risk control.

1.INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é avaliar os riscos ao qual o profissional está exposto
em uma Estação de Tratamento de Efluentes, determinar as máquinas e
equipamentos utilizados e desta forma verificar os cuidados, inspeções, operação
segura do equipamento e garantia da prevenção de acidentes.
Seguindo as Normas existentes de segurança, podem-se aumentar a vida útil
dos equipamentos envolvidos no processo de forma a evitar acidentes e riscos
desnecessários ao Operador.
Conhecendo e avaliando os riscos em uma Estação de Tratamento, observase que para evitar acidentes é necessário aplicação de Instruções de Trabalho,
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procedimentos de Segurança (acionamento do chuveiro químico, entre outros),
Treinamento, Qualificação do Profissional e utilização de Equipamentos de Proteção
necessários para a atividade em estudo.

1. OPERAÇÃO EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
As estações de Tratamento de Efluentes são utilizadas para as atividades que
após a fabricação do produto final através de uma ou mais matérias-primas geram
efluentes líquidos, que se dispostos in situ em rios ou córregos podem afetar
diretamente a qualidade hídrica e suas iterações no meio aquático.
Os efluentes industriais são aqueles advindos do processo produtivo e pode
ser constituído de produtos químicos entre outros, estes afetam diretamente a vida
marinha se dispostos diretamente no corpo hídrico. O sistema de tratamento de
efluente biológico é inserido quando há necessidade de tratamento dos efluentes
gerados nos sanitários da indústria (dejetos humanos).
De acordo com BUDA, J.F (2004), a tabela 01 demonstra a Relação entre os
Agentes Ambientais, os tipos de agentes (Agentes Físicos, Agentes Químicos,
Agentes Biológicos, Agentes Ergonômicos e Agentes Mecânicos), sua descrição e
Normas Regulamentadoras que determinam os procedimentos mínimos de
segurança.
Tabela 01 – Relação entre Agentes Ambientais, sua descrição e correspondente Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
TIPO DE AGENTE

DESCRIÇÃO DO AGENTE

NORMAS
REGULAMENTADORAS

Agentes Físicos

Formas

de

trabalhador

energia
está

que

exposto,

o NR 15 – atividades e operações
tais insalubres – anexos 1, 2, 3, 4, 5,

como ruído, vibrações, pressões 6, 7, 8, 9, 10.
anormais, temperaturas extremas, NR 16 –atividades e operações
radiações ionizantes, radiação não perigosas.
ionizantes, bem como o infrasom e
ultrasom.

Substâncias,

compostos
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ou NR 15 – atividades e operações

produtos que possam penetrar no insalubres – anexos 11, 12, 13.
organismo pela via respiratória nas NR 25 – Resíduos industriais.
Agentes Químicos

formas de poeiras, fumos, névoas,
neblinas, gases ou vapores, ou
que possam ter contato ou ser
absorvidos pelo organismo através
da pele ou por ingestão.
NR 15 – atividades e operações

Bactérias, fungos, bacilos,
Agentes Biológicos parasitas, protozoários, vírus, entre

insalubres – anexo 14.

outros.
NR 17 – Ergonomia

Relacionados à postura
Agentes
Ergonômicos

inadequada, a trabalhos
repetitivos, a equipamentos mal
adaptados ao trabalhador, ao peso
excessivo.
Relacionados
máquinas,
ferramentas
defeituosos
ineficiente.

à

arranjos

equipamentos
inadequadas
e

de NR 8 – Edificações.
e NR 10 – Instalações e serviços
ou em eletricidade.

iluminação NR

–

11

Transporte,

movimentação, armazenamento
e manuseio de materiais.
NR

–

12

Máquinas

e

Equipamentos.
NR 13 – Caldeiras e Vasos de
Agentes
Mecânicos

Pressão.
NR 14 – Fornos.
NR 16 – Atividades e operações
perigosas.
NR 19 – Explosivos.
NR 20 – Líquidos combustível e
inflamáveis.
NR 21 – Trabalho a céu aberto.
NR

22

–

Trabalhos

subterrâneos.
NR

23

Incêndio.

–

Proteção

Contra
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NR 24 – Condições sanitárias e
de

conforto

nos

locais

de

Sinalização

de

trabalho.
NR

26

–

segurança.
Fonte: Buda, J. F. Segurança e Higiene no Trabalho em Estações de Tratamento de Esgoto. Sinergia,
São Paulo v. 5, n. 2, páginas 142-146, jul. 2004.

A tabela 02 determina os riscos envolvidos diretamente com a Operação da
Estação de Tratamento de Efluentes Industrial e Biológico (BUDA, 2004).

Tabela 02 – Riscos Ambientais envolvidos na Operação da Estação de Tratamento de
Esgoto.
Tipo de
Risco

Descrição


Riscos
Físicos






Riscos de
Acidentes ou
Mecânicos

Riscos
Biológicos











Riscos
Químicos


Radiação não-ionizante pela exposição do trabalhador ao sol nos trabalhos a céu
aberto durante manutenção e fiscalização;
Ruídos de máquinas e equipamentos;
Umidade;
Situações em que o IBUTG pode estar acima do limite de tolerância, conforme a NR
15, nos locais de trabalhos a céu aberto e ambientes com pouca ventilação.
Explosões em locais que apresentam concentrações de H2S e metano CH4, como nos
reatores anaeróbios, tanques de sedimentação e espaços confinados. O perigo de
explosão também foi observado nas oficinas de manutenção durante a utilização de
soldas nos equipamentos sem a manutenção adequada;
Operação de máquinas;
Contusões e quedas;
Choques elétricos em máquinas sem aterramento;
Picadas de animais peçonhentos;
Afogamento por queda no tanque de tratamento;
Traumas por quedas de equipamentos e ou materiais.
Riscos decorrentes da exposição amicroorganismos presentes nos resíduos. Quando
da utilização de tratamentos aeróbios estes podem estar dispersos no ar
representando riscos de contaminação. Estes agentes podem ser vírus, bactérias,
fungos que podem causar doenças infecciosas diarréicas, hepáticas e respiratórias.
Pelo uso de cloro, liquido(HCl) ou gasoso(Cl2), utilizados no
processo de
coagulação, condensação, desinfecção e tratamento de lodos. O cloro gasoso pode
ocasionar alterações em vias aéreas em decorrência da formação do acido clorídrico.
A exposição a este tipo de cloro pode ser falta se a exposição for superior a 1 hora a
concentrações de 50 a 100 ppm. Vapores provenientes do cloro liquido pode causar
lesões ocular conjuntivite, queimaduras cáustica e necrozante, ocasiona alterações
digestivas, emagrecimento, anemia e vertigens e cefaleias;
O uso da ozona nos processos de tratamento de lodos pode provocar irritações
oculares, nasais e de pulmões.
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Riscos
Químicos

Riscos
Ergonômicos

A exposição ao H2S, gás sulfidrico e metano CH4 - O H2S pode causar irritações
oculares, conjuntivite, perda do olfato e em concentrações muito altas (acima de 900
ppm pode levar a morte); O CH4 este compete com o oxigênio provocando asfixia,
bem como o perigo de explosão;

produtos químicos dos laboratórios presentes nas Estações de Tratamento;

Contato com óleos, graxas e solventes presentes nas atividades de manutenção;
Exposição a inseticidas presentes nas tarefas de limpeza e manutenção de redes e da
planta industrial.




Esforço físico excessivo e de forma repetitiva na limpeza de equipamentos;
Trabalho noturno nas centrais de controle.

Fonte: Buda, J. F. Segurança e Higiene no Trabalho em Estações de Tratamento de Esgoto. Sinergia,
São Paulo v. 5, n. 2, páginas 142-146, jul. 2004.

Após listar os principais cuidados com o Operador é necessário conhecer um
Sistema de Tratamento de Efluentes Industrial e Biológico, suas etapas e
equipamentos envolvidos.

1. PROJETO DE SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
INDUSTRIAL E BIOLÓGICO – SISTEMA CONTÍNUO
1.1 Determinação do Sistema

1
2
3

5
4

8
6
7
9
10
11

106
106
106

1

Tanque Tensoativo: Recebe efluente das pias da indústria e do refeitório

(produtos químicos com presença de surfactantes).
Equipamentos: É composto por uma bomba de recalque e acionamento
manual (através do painel elétrico) ou automático (através de boia de nível).
Riscos: choque-elétrico.
Tanque Ácido: Efluente do processo produtivo (pH entre 1 e 2). Presença de

2

Metais Pesados.
Equipamentos: É composto por uma bomba de recalque anticorrosiva, sendo
seu acionamento manual (através do painel elétrico) ou automático (através de boia
de nível).
Riscos: choque-elétrico; efluente corrosivo; vapores tóxicos.
3

Tanque de Sedimentação Preliminar: Recebe o efluente bruto oriundo dos

banheiros da indústria.
Equipamentos: Peneiras utilizadas para separação de sólidos grosseiros
através de fossas anteriores ao tanque, todo o processo é por gravidade.
Riscos: fortes odores; sprays.
4

Tanque de Equalização: Recebe o efluente pós-tratamento primário advindo

do tanque de Sedimentação Preliminar e efluente industrial tratado.
Equipamentos: Soprador; Bomba de recalque com controle de níveis através
de boias.
Riscos: fortes odores; sprays; choque-elétrico.
5

Leitos de secagem: Recebe parte do lodo advindo do processo (efluente

doméstico) com presença microbiana e lodo físico/químico.
Equipamentos: Removedores de lodo para secagem.
Riscos: fortes odores; sprays; riscos de agentes patogênicos.
6

Tanque de aeração: Recebe o efluente do tanque de equalização e através

dos difusores que injetam ar no processo propicia condições favoráveis para o
desenvolvimento das colônias de bactérias que servem para degradar a carga
orgânica do efluente.
Equipamentos: difusores.
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Riscos: fortes odores; sprays; riscos de agentes patogênicos; riscos de
queda.
7

Decantador: Após a degradação da carga orgânica do efluente é realizado o
processo físico de separação do efluente tratado e da massa biológica.
Equipamentos: não há equipamentos neste processo.
Riscos: riscos de queda; sprays.
8

Casa de Química: Local onde é realizado a diluição dos produtos químicosem

seus respectivos tanques, possui em seu interior o painel elétrico de comando e
chuveiro químico.
Equipamentos: bombas dosadoras, painel elétrico, chuveiro químico.
Riscos: riscos químicos; choque-elétrico.
9

Filtros: filtros de carvão ativado e pedra brita que são responsáveis pelo

polimento do efluente após o tratamento.
Equipamentos: não há equipamentos presente nesta etapa do processo.
Riscos: riscos de queda.
10

Tanque de Efluente Tratado: o efluente final recebe dosagem de cloro para

desinfecção e manter os níveis bacteriológicos entre os limites toleráveis.
Equipamentos: não há equipamentos presente nesta etapa do processo.
Riscos: riscos químicos; sprays.
11

Tanque de Acúmulo: Tanque onde o efluente final está pronto para o reuso na

planta industrial.
Equipamentos: bomba de recalque;
Riscos: riscos de queda.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A NR-12, reformulada no final do ano de 2010, possibilitou um avanço positivo
quanto às exigências em máquinas e equipamentos, envolvendo todo ciclo de vida
útil, do projeto ao sucateamento. A compreensão dos problemas provocados pela
comercialização e utilização de máquinas inseguras esta associada à incidência de
acidentes de trabalho graves e incapacitantes, ocasionando um impacto negativo
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sobre a saúde e o bem estar dos trabalhadores e sobre o Instituto Nacional de
Seguro Social – INSS.
Para a aplicação da NR-12 em uma Estação de Tratamento de Efluentes é
necessário as seguintes medidas e precauções:
1. Risco Presente: Curto circuito ocasionando um choque elétrico
Medidas Preventivas: Identificar o painel elétrico quanto ao acionamento e
parada das bombas dosadoras e de recalque; Identificar os sinais luminosos;
Instalar dispositivo de parada de emergência.
2. Risco Presente: Possibilidade de choque elétrico
Medidas

Preventivas:

Aterrar

os

equipamentos

de

acordo

com

as

especificações da NR-10; Cabos de energia devem ter condutores isolados;
Identificação e isolamento do painel elétrico.
Analisando as orientações acima se pode verificar que os dispositivos de
segurança e a sua correta instalação somando-se um sistema de rotina diária, com
manutenções preventivas e corretivas, desenvolver soluções em conformidades com
os requisitos de segurança exigidos pela NR-12.
É necessário que haja uma fiscalização nos dispositivos de proteções visando
sistematizar medidas preventivas capazes de minimizar ou eliminar o perigo. Estas
medidas podem ser aterramento da máquina e equipamentos, treinamento dos
operadores quanto a novos dispositivos de segurança e a instalação de dispositivos
de parada de emergência.
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RESUMO
O trabalho apresentado tem por objetivo analisar as estratégias de marketing
da academia Life Energy, a fim de verificar se as mesmas são suficientes para
assegurar a fidelização de seus alunos, visto que há uma grande competitividade de
academias de ginástica na região da Cidade Industrial, onde há uma incessante
busca pela satisfação e consequentemente pela fidelização dos alunos. Sendo
assim, foram considerados aspectos teóricos a respeito do marketing e da
satisfação. Trata-se de uma pesquisa descritiva qualitativa, onde a metodologia
utilizada foi baseada na aplicação de 1 questionário direcionado ao proprietário e
formulários direcionados aos alunos. Através da coleta de dados, foi possível
concluir que a academia Life Energy assegura a fidelização de seus alunos
principalmente pelo atendimento diferenciado e pelo atendimento dos professores.
Entretanto, para que a academia possa adquirir e garantir uma maior fidelização
através da prestação de seus serviços é necessário que alguns pontos sejam
revistos, onde foram efetuadas sugestões de melhoria na área de marketing,
implantações e revisões estruturais e introdução de programas de descontos.
Palavras-chaves: marketing; estratégias de marketing; satisfação; fidelização.

INTRODUÇÃO
Desde antigamente, o homem possuía suas necessidades e desejos, e
como não existiam organizações naquela época, eles praticavam trocas entre si de
produtos e a oferta de serviços. E foi a partir disto que se iniciou o marketing, pois foi
identificada a necessidade de se dedicar para melhorar os produtos e serviços
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oferecidos, com o objetivo de suprir os desejos e as necessidades de seus
consumidores, propiciando um melhor padrão de vida. (LAS CASAS, 2012).
O mercado tem se mostrado cada vez mais competitivo, independente do
segmento que a empresa atua. O diferencial da empresa é oferecido através de
produtos, serviços, atendimento, prazos de entrega e entre outros. Estes aspectos
são importantíssimos e pode determinar a satisfação de seus clientes. Tornar um
cliente leal não é uma tarefa fácil, e exige esforços e dedicação da organização,
trazendo como resultados a fidelização de seus clientes e o distanciamento dos
mesmos dos seus concorrentes. (KOTLER, 1999).
Esta alta competitividade também é visível nas academias de ginásticas,
visto a busca pela saúde e pelo condicionamento físico. Com isso, a concorrência
vai ficando cada vez mais forte e é importante a preocupação dos donos da
academia, em diferenciar-se das demais, reavaliando suas estratégias competitivas
e seus compostos de marketing, para não haver a perda de seus clientes fieis, visto
insatisfação.
Atualmente, determinadas academias não oferecem muitas opções em
serviços de qualidade, além de preços altos e poucas opções de descontos e
pacotes mensais e promocionais, provocando alta rotatividade de alunos, pois
quando aumenta muito o preço, muitos alunos acabam procurando outras
academias que ofereçam mais opções de pacotes e mais variedades de serviços.
Porém, quando o aluno é fiel àquela academia, ele não irá trocá-la, mesmo se por
ventura receber uma proposta ou um desconto interessantíssimo, mesmo assim, ele
acredita que não será atendido e suas necessidades não serão supridas como a
atual vem lhe atendendo. (KOTLER, 1999).
Segundo Kotler (1999, p.232), “a pior situação é quando a empresa perde
seus clientes de longa data [...]”. Clientes antigos costumam comprar mais,
recomendam mais a empresa a terceiros, são servidos por ela com maior economia
e aceitam mais facilmente um aumento de preço [...].
Diante disto, surgiu interesse em efetuar uma pesquisa, do tipo descritiva,
com aplicação de formulários junto aos alunos, para identificar, a partir das
estratégias de marketing utilizadas pela Academia Life Energy, se as mesmas estão
sendo suficientes para assegurar a fidelização de seus alunos.
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Esta pesquisa possui como objetivo verificar as estratégias de marketing
utilizadas da Academia Life Energy e atrelada com os dados obtidos e análise do
formulário aplicado, identificar a fidelidade de seus alunos.
Traz uma contribuição tanto para os gestores da Academia Life Energy,
como também para quem possa interessar, visto possibilidade na reformulação das
estratégias de marketing utilizadas, como também, optarem por alternativas que
serão sugeridas.
A presente pesquisa tem como objetivo identificar as ações que a academia
Life Energy possui para assegurar a fidelização de seus alunos.

REFERENCIAL TEÓRICO

MARKETING
Desde que o primeiro homem passou a existir, suas necessidades e desejos
passaram a existir também; e como antigamente não existiam empresas e
estabelecimentos comerciais, todos os produtos e serviços eram adquiridos na base
da troca, ou seja, alguém trocava um produto que produzia por outro produto ou
serviço que necessitava. E foi através dessas trocas, que o marketing passou a
existir, onde aqueles que sabiam fazer produtos/serviços de qualidade começaram a
se dedicar mais, e se especializar para produzir melhor; e assim oferecer seus
produtos/serviços com sucesso, satisfazendo e melhorando o padrão de vida dos
consumidores. (LAS CASAS, 2012).
Segundo Kotler (1998, p. 27), “marketing é um processo social e gerencial
pelo qual indivíduos e grupos obtém o que necessitam e desejam através da
criação, oferta e troca de produtos de valor com outros”.
É utilizado hoje, para auxiliar muitas empresas no seu processo de vendas;
na correção de mercado; e também para apresentar aos consumidores a qualidade
de determinados produtos, sobre adquirir ou não tais produtos.
“Marketing é o processo de planejamento e execução da concepção, preço,
promoção e distribuição de ideias, bens e serviços, organizações e eventos para
criar trocas que venham a satisfazer objetivos individuais e organizacionais” (LAS
CASAS, 2012, p. 9).
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São várias as possibilidades para o uso da ferramenta de marketing:
“Esses conceitos tem um grande valor, pois permitem perceber que o
marketing é usado, além da venda, para várias outras situações” (LAS CASAS,
2012, p. 4).
É possível notar que o marketing desempenha um papel importante, não
somente de vendas, mas também para estimular o aumento da demanda, o
crescimento do mercado, oferta de produtos que satisfaçam as necessidades do
consumidor, criação e melhoramento de novos produtos/serviços, estratégias de
vendas e comercialização desses produtos.

Estratégia de Marketing
A definição da estratégia de marketing é um processo considerado fácil,
entretanto, se os passos não forem seguidos corretamente, é bem provável que não
se obtenha dados consistentes.
Alguns autores definiram várias formas da composição dos elementos das
estratégias de marketing onde pode-se considerar: identificação dos segmentos de
mercado, identificação do mercado alvo, posicionamento, definição e implementação
dos compostos mercadológicos.
Identificação dos segmentos de mercado: a organização, a partir das suas
características, possui necessidades e desejos distintos comparados às demais
organizações deste mesmo segmento, e a partir desta constatação, a empresa deve
buscar um segmento que os demais concorrentes possuam uma ou mais
características iguais, mas mesmo assim, a empresa possa mostrar seu diferencial
em relação às características distintas que esta possui;
Identificação do mercado alvo: normalmente os estrategistas já possuem
noção de qual mercado almejam atingir, pois segundo Las Casas (2012, p. 91) “A
determinação do mercado alvo é um dos primeiros passos para uma estratégia bem
sucedida”.
O resultado desta busca pode ser alcançado através da análise ambiental,
onde é possível identificar o segmento que está em crescimento, ou então, realizar
uma pesquisa mais detalhada para definir os clientes alvos.
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Posicionamento: é um atributo diferencial que o produto possui comparado
ao da concorrência onde possibilita que o serviço ou o produto ocupem uma posição
na preferência do cliente.
Muitas vezes, as táticas de posicionamento devem ser reavaliadas vistas
variáveis ambientais;
Definição e implementação dos compostos mercadológicos: considerado
também como marketing mix, trata-se das decisões relacionadas sobre os aspectos
de preço, produto, comunicação e distribuição. Normalmente são chamadas de 4P‟s,
sendo: Produto, Preço, Praça e Promoção.
Produto/serviço: aquilo que é desenvolvido ou oferecido para atender as
necessidades dos clientes, visando promover benefícios aos mesmos;
Preço: é o valor agregado pelo produto ou serviço fornecido;
Praça (distribuição): é a prática de fornecedores ou prestadores de serviços
chegarem até seus clientes, trazendo facilidade na aquisição dos produtos e/ou no
usufruto dos serviços, através dos canais de distribuição.
Promoção: é a comunicação transmitida ao cliente, brindes, descontos e/ou
amostras grátis disponibilizados aos consumidores. (LAS CASAS, 2012) (RIBEIRO;
FLEURY, 2006) (ARANTES, 2011).

Estratégias de Marketing para Vantagem Competitiva
Para que a empresa possa satisfazer os consumidores alvo da melhor
maneira possível, é necessário que possua diferenciais em relação ao concorrente.
Desta forma, para que se esteja à frente das estratégias do concorrente, a empresa
deve verificar como irá se posicionar, a fim de conquistar as mais diversas
vantagens competitivas possíveis.

A elaboração de estratégias de marketing competitivo começa
com uma análise completa da concorrência. A empresa deve
comparar constantemente produtos, preços, canais e
promoções com os de seus concorrentes mais próximos, a fim
de poder discernir pontos de vantagens e desvantagens. Deve
monitorar, de modo formal ou informal, o ambiente competitivo
[...] (KOTLER, 1998, p. 31).
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A estratégia competitiva pode depender também da posição da empresa no
mercado. A empresa do tipo líder do mercado é caracterizada pelo domínio do
mercado, podendo possuir uma ou várias estratégias. Já as desafiantes de mercado
são aquelas empresas que estão em crescimento e que atacam rigidamente os
concorrentes para conquistarem uma melhor fatia do mercado.
Para ganhar uma vantagem competitiva, os fornecedores
precisam estar familiarizados com seus clientes e com o que
eles desejam e necessitam; por isso, a prática da fonte única,
associada à tendência normal dos seres humanos de resistir à
mudança, pode fazer com que seja especialmente difícil para
os profissionais de marketing atrair clientes dos concorrentes.
Para isso, precisam estar atentos para o que a concorrência
está fazendo. Em alguns casos, eles ficam sabendo que os
concorrentes não estão de fato criando valor para seus
clientes. (CHURCHILL E PETER, 2000, p. 183).
Algumas das empresas em crescimento decidem seguir a líder de mercado,
ao invés de atacá-las, visto que podem atacar também seus concorrentes locais,
regionais, menores ou do mesmo tamanho. Esta alternativa de pausa favorece com
que as empresas obtenham lucros mais rentáveis, por meio de ofertas de produtos,
preços e estratégias de marketing que não crie um conflito com as que o
concorrente utiliza. No entanto, as empresas de menor porte ou com posição não
estabelecida, utiliza a estratégia de nichos de mercado, onde atendem pequenos
segmentos que não são notados pelos concorrentes, evitando assim conflitos diretos
com concorrentes maiores e obtendo uma melhor especialização dos produtos e
processos. Por meio desta estratégia, as organizações com uma posição menor no
mercado podem se tornar tão lucrativas comparadas com as demais concorrentes.
(KOTLER, 1998).

Marketing de Serviços
A prestação e o marketing de serviços ocupam cada vez mais espaço
quanto aos bens tangíveis.

O setor de serviços cresceu por duas razões. Primeiro, a
demanda dos consumidores e compradores organizacionais
aumentou, e, em segundo lugar, as novas tecnologias tornaram
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os serviços mais acessíveis. (CHURCHIL E PETER, 2000,
p.291).
Os serviços estão presentes em qualquer parte do nosso dia a dia, podendo
ser ao ser atendido numa padaria ou marcando um horário em um salão de beleza.

Segundo Arantes (2011, apud Razzoline Filho, 2010, p.30)
Serviços é “uma atividade ou conjunto de atividades através da
qual pretendemos que um produto, ou conjunto de produtos,
satisfaça as necessidades, desejos e/ou expectativas do
cliente/consumidor”.
O serviço “é toda atividade ou benefício, essencialmente intangível, que uma
parte pode oferecer à outra e que não resulte na posse de algum bem”. (PHILIP
KOTLER citado por FLEURY E RIBEIRO, 2006, p.97).
Os serviços são mais utilizados quando as pessoas dispõem de mais
dinheiro do que o necessário para cumprir com seus afazeres domésticos. Pois com
a quantidade de afazeres, não se tem uma pessoa que possa cuidar dos afazeres
domésticos em tempo integral, então as mesmas contratam serviços para as
ajudarem em suas casas.
No ramo de negócios, é comum que os empresários contratem consultores
para ajudar a programar a reestruturação, reengenharia e outros esforços que
ajudaram na melhora da eficiência.
O marketing de serviços possui quatro características: intangibilidade,
inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade.
Intangibilidade: são serviços que não podem ser utilizados antes da compra,
os clientes possuem apenas informações, ou seja, são intangíveis. Para deixar os
clientes mais seguros, as empresas procuram inserir sinais de evidências da
qualidade do serviço, inserindo aspectos tangíveis ao serviço. Ao tempo que os
gerentes de produtos são incentivados a acrescer ideias abstratas, os fornecedores
de serviços são instigados a inserir evidências físicas e imaginárias as suas ofertas.
(CHURCHILL; PETER, 2000) (KOTLER, 1998) (RIBEIRO E FLEURY, 2006).
Inseparabilidade: são os serviços que não podem ser separados de seu
fornecedor. Os produtos são produzidos para posteriormente serem consumidos,
porém, os serviços são produzidos e consumidos no ato. Fazendo dos clientes parte
do processo de produção e a qualidade é dependente do fornecedor e do cliente.
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Por conta da inseparabilidade, os clientes escolhem tanto o serviço quanto o
profissional específico para realização do mesmo. (CHURCHILL; PETER, 2000)
(KOTLER, 1998) (RIBEIRO E FLEURY, 2006).
Variabilidade: são serviços que são dependentes de quem o faz, de como e
quando faz. Essa característica de serviço dificulta a padronização, pois cada
prestador de serviço tem seu modo de atuação e muitas variáveis podem interferir,
como o dia, a hora, entre outros fatores. A variabilidade pode ser contida com
treinamentos, inserção de padrões e pesquisa de satisfação do cliente. (KOTLER,
1998) (RIBEIRO E FLEURY, 2006).
Perecibilidade: São serviços que devem ser utilizados naquele momento e
não posteriormente. São serviços que não podem ser estocados ou acumulados. Os
administradores de serviços devem moldar a oferta e a demanda. Ônibus que viajam
com alguns assentos desocupados, não o podem vender posteriormente, ou seja,
essa receita foi perdida. (CHURCHILL; PETER, 2000) (KOTLER, 1998) (RIBEIRO E
FLEURY, 2006).

PROMOÇÃO DE VENDAS
As mudanças tecnológicas que vem acontecendo influenciam na oferta dos
serviços. Muitas empresas que ofereciam produtos tangíveis incluíram os serviços
em seu composto de produtos. Assim, além de oferecer o produto, as empresas
ofereciam informações e suporte técnico a seus clientes. (CHURCHILL E PETER,
2000).
A promoção de vendas é uma atividade que visa estimular a compra do
produto ou serviço em curto prazo e que não seja venda face a face.

A estratégia de promoção pode influenciar os consumidores em
todos os estágios do processo de compra. Suas mensagens
podem lembrar aos consumidores que eles têm um problema,
que o produto pode resolver o problema e que ele entrega um
valor maior do que os produtos concorrentes. Ademais, ouvir
tais mensagens após uma compra, pode reforçar a decisão de
compra. (CHURCHILL E PETER, 2000, p. 166).
Os vendedores utilizam das promoções de vendas como incentivos para
atrair novos experimentadores. Fazendo com que os experimentadores tornem-se
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possíveis usuários leais. Porém se a promoção for duradoura ou ocorrer com
frequência pode fazer com que os possíveis compradores a ignorem por não ser
eventual. (KOTLER, 1998).

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
As organizações não se enxergam mais como apenas vendedoras de
produtos ou prestadoras de serviços, elas têm a necessidade de se aprofundar
incessantemente por um relacionamento que supere as necessidades de seus
clientes, obtendo o máximo de satisfação. (KOTLER, 1999).
Para conquistar um cliente e torná-lo fiel é necessário desenvolver a
fidelidade através das seguintes etapas:
Comprador: adquirindo um relógio, um celular ou um serviço de uma
academia de ginástica, ficará com uma imagem da expectativa que criou embasada
em opiniões de terceiros, mas ainda não pode ser considerado um cliente efetivo,
pois este enquadra a organização em uma segunda alternativa (caso seu principal
fornecedor ou prestador de serviços não possa atendê-lo). Após a compra e/ou a
realização do serviço, o cliente estará se relacionando com um entre os cinco níveis
de satisfação: Muito satisfeito, satisfeito, indiferente, insatisfeito, muito insatisfeito.
(KOTLER, 1999; PAIXÃO, 2009).
A experiência de consumo é determinada a partir de um composto de
conhecimentos e sentimentos que o consumidor vivenciou durante a aquisição ou
uso do produto ou serviço. O retorno desse novo cliente depende da primeira
impressão. Será um cliente que não retornará se ficar insatisfeito ou muito
insatisfeito ou indiferente, mas retornará se sentir satisfeito ou muito satisfeito.
(KOTLER, 1999; MOWEN E MINOR, 2003).
É comprovado que clientes satisfeitos podem ir para o concorrente, se este
garantir a mesma satisfação ou maior do que o outro fornecedor ou prestador de
serviços. Entretanto, é muito menos provável que um cliente altamente satisfeito
acredite que outro fornecedor ou prestador de serviços possa atender suas
necessidades como o atual costuma atender. (KOTLER, 1999).
É recomendado que as empresas efetuassem frequentemente uma pesquisa
de satisfação a fim de verificar em qual nível de satisfação a maioria de seus clientes
se encontra. Se a pesquisa demonstrar um alto grau de insatisfação, devem ser
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investigadas as razões, até mesmo para evitar perdas de clientes pelos mesmos
motivos, onde:

Acredita-se que 96% dos clientes insatisfeitos jamais fazem
qualquer reclamação; 60% a 90% desses consumidores
“silenciosamente” insatisfeitos não voltaram a serem seus
clientes outra vez; 90% daqueles que fazem reclamações
também não serão mais seus clientes [...]. (AAKER; KUMAR;
DAY, 2004, p. 700).
Clientes que efetuaram reclamações e que tiveram suas queixas altamente
atendidas podem tornar-se mais fieis comparados a aqueles que nunca foram
insatisfeitos. (KOTLER, 1999).

FIDELIZAÇÃO DE CLIENTE
Fidelidade significa que os clientes permanecem comprando os seus
produtos ou usufruindo dos serviços, pois acreditam nesta, não querendo trocá-la
por qualquer outra e estando dispostos até a ajudá-la se for preciso e possui um
vínculo total com a satisfação e a insatisfação de seus clientes. A fidelização deve
envolver todos de uma empresa, não apenas clientes que compram com frequência
por acreditarem que adquiriram produtos ou serviços de qualidade. A fidelidade na
empresa deve ser total, começando pelos executivos, que contratam funcionários
com o mesmo foco de valores e habilidades que contribuíram para a fidelização.
(LAS CASAS, 2012; MOWEN E MINOR, 2003).
Além do mais, é sempre mais barato manter, do que conquistar novos
clientes, por isso é necessário considerar a fidelidade como uma estratégia, e não
como uma simples tática de conquista.
As empresas não satisfazem totalmente as carências dos clientes, sendo
assim, é necessário priorizar os clientes lucrativos, desenvolvendo programas para
conservá-los, criando políticas de preço, produtos e serviços para estimular a
fidelidade.
De acordo com Las Casas (2012, p.29), “para saber se uma empresa conta
com clientes fieis ou não, a indicação para se medir a fidelidade é a de observar
quantos clientes voltam a comprar e quantos compram mais, ano após ano.” [...]
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Outra forma é estabelecer o canal de comunicação com os clientes para saber a sua
opinião.
Uma maneira de fazer com que os clientes continuem sendo seus clientes é
através do programa de fidelidade, entretanto, a fidelização não pode ser garantida
unicamente nesta ferramenta.
Ao superar as expectativas dos clientes a probabilidade de fidelizá-los é
maior, desta forma, a satisfação é um estado que pode não durar por muito tempo, e
a principal questão é de que forma pode-se transformar este estado provisório em
fidelidade contínua. (KOTLER, 1999; MOWEN E MINOR, 2003).
Segundo Peppers (1994), conquistar a fidelidade de um cliente, é mais
simples do que parece; pois a fidelidade é uma atitude consciente e natural por parte
dos consumidores. As empresas, sejam grandes ou pequenas, não podem
atrapalhar essa fidelidade consciente com suas formalidades, e devem, mais o que
nunca, adequar-se para descobrir quem são os fantasmas que as fazem
permanecer no mercado.
Para se conquistar um cliente, é preciso mais do que uma simples
propaganda e produto ou serviço a ser oferecido; é preciso investir em tempo;
dedicação; pesquisa; melhoria; promoção e propaganda, qualidade e persistência,
pois sem anunciar um produto, o mesmo não se torna conhecido, e se o mesmo não
apresentar qualidade, com certeza o cliente não mostrará interesse em obter ou
consumir, e se o fizer uma vez, sem qualidade, ele não o fará novamente.
Atualmente as empresas precisam de clientes fieis e satisfeitos, ansiosos por
conhecer, obter e consumir seus produtos, mas para que isso aconteça de forma
permanente, é preciso mais do que simplesmente oferecer seus produtos, é preciso
acreditar e vestir a camisa do produto que se está oferecendo.
Assim, pode-se afirmar que a fidelização acontece depois de um
planejamento em ações e investimentos entre parceiros comerciais, além de busca
contínua de informações para se manter atualizados sobre os interesses dos
clientes e últimas tendências em produtos e serviços. (LAS CASAS, 2009, p.39).

METODOLOGIA CIENTIFICA
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PESQUISA QUALITATIVA
A pesquisa qualitativa traz análises abrangentes e reais, que se baseiam na
interpretação dos dados, mesmo não usando gráficos, tabelas e amostragem.
(SILVA 2005).
Na construção de uma pesquisa qualitativa o recolhimento das
informações e sua análise ocorrem no mesmo momento, exigindo alta capacidade,
experiência, determinação e principalmente atenção do pesquisador.
Estipular o foco da pesquisa permite um recolhimento de informações mais
direcionadas e uma análise mais fiel do objeto de estudo. Fazer um comparativo
com o que já foi pesquisado com o que se pesquisou é uma forma de se tomar
decisões mais confiantes. (SILVA, 2005).

PESQUISA DESCRITIVA
A pesquisa descritiva tem como objetivo registrar, observar e analisar fatos
sem modificá-los, sem a interferência do pesquisador. No entanto, a pesquisa
descritiva busca entender o ambiente que o ser humano esta inserido.
“Procura descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um
fenômeno ocorre,

sua

relação

e

conexão

com

outros,

sua

natureza

e

características”. (CERVO E BERVIAN, 1983, p.55).
Esse tipo de pesquisa é utilizado para descrever as características do objeto
de estudo abordando o comportamento dos pesquisados ate características de
seguimento de mercado.

AMOSTRAGEM
A amostragem é utilizada quando se deseja coletar uma grande quantidade
de dados e informações de um tema ou estudo específico, onde com a análise
destes, possibilite chegar a uma conclusão a partir dos dados obtidos.
O tipo de amostragem utilizado nesta pesquisa foi amostragem intencional.

COLETA DE DADOS
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A entrevista é considerada um dos principais instrumentos para coleta de
dados e é definida pelo encontro de duas pessoas (entrevistador e entrevistado),
com a finalidade do entrevistador obter informações de um assunto específico,
auxiliando no diagnóstico da pesquisa ou problema. (LAKATOS E MARCONI, 2004).
A presente pesquisa é descritiva e qualitativa, e o instrumento utilizado para
a coleta de dados se deu por meio de duas entrevistas, sendo uma através de
questionário e a outra através de formulário.
A primeira fase da entrevista foi realizada com o proprietário através de um
questionário, contendo sete questões e para uma melhor obtenção de dados, a
entrevista foi gravada através de um aparelho celular, objetivando identificar as
ações de marketing da academia e a opinião do mesmo quanto a investimentos
neste segmento. A segunda fase do questionário foi aplicado junto aos alunos,
contendo nove questões, para verificar suas percepções quanto ao atendimento
prestado pela academia, estrutura, promoções, equipamentos e aspectos quanto à
fidelização.
No primeiro momento, a coleta de dados dos alunos seria realizada através
de questionários que seriam disponibilizados no balcão da academia para que os
alunos os respondessem e os colocassem em uma urna que se encontrava na
recepção. Entretanto, não houve êxito nesta ferramenta de coleta de dados. Optouse então em aplicar formulários junto aos alunos, onde os mesmos foram abordados
pelo entrevistador assim que terminassem seu treino ou aula, onde foram efetuadas
perguntas pelo entrevistador aos alunos conforme formulário.

ANÁLISE DOS DADOS
A análise dos dados de uma pesquisa qualitativa compreende analisar e
esclarecer aspectos mais complexos da ação humana. É mais detalhada, pois a
grande quantidade de dados que foram coletados é separada em quantidades
menores e logo após, são reagrupadas em tópicos que possuem relação entre si, de
modo a destacar temas, padrões e conceitos. (MARCONI E LAKATOS, 2004)
(MARTINS E THEÓPHILO, 2009).
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ACADEMIA LIFE ENERGY
Com base na pesquisa documental efetuada, a Academia Life Energy foi
fundada em setembro de 2010 pelo atual proprietário, visto que o mesmo viu ali, na
academia que treinava, a oportunidade de abrir seu próprio negócio visto sua
formação em Administração e a intenção do antigo dono em vendê-la. Ele então
alterou o nome da academia e colocou em prática novas ideias e soluções,
baseadas em seu conhecimento e experiências, almejando se tornar a maior e mais
completa academia da Cidade Industrial de Curitiba.
Conta com 14 modalidades, dentre elas: Musculação; Ergometria; Spinning
– bike in door; Jump; Step; Hiit; Dança de Salão; Pilates de solo; Muay-Thai; MuayThai kids; Jiu-jitsu; Hapki-Do; Boxe Chinês; Zumba Fitness.
Além das modalidades oferecidas, também possuem uma loja de
suplementos, a Energy Suplementos, que trabalha com as melhores marcas
nacionais e internacionais de suplementos e uma loja de moda fitness, a Life Moda
Fitness, que trabalha com roupas para a prática de atividades físicas, com marcas
que visam o conforto e o estilo do cliente. Ambas as lojas encontram-se situadas ao
lado da academia Life Energy Matriz, visando propiciar uma melhor comodidade aos
alunos.
As mensalidades d a Academia Life Energy conta com 2 planos, o Plano
Livre e o Plano Light, para melhor se enquadrar na quantidade de modalidades que
o aluno deseja fazer, podendo ter horários fixos para treinar ou não e podendo
ocorrer diferenciação nos valores das mensalidades. Como também, pode optar no
pacote trimestral, semestral ou anual, onde com o fechamento do pacote, acaba
acarretando em um bom desconto, comparado ao pagamento da mensalidade
mensalmente.

ANÁLISE QUESTIONÁRIO DO PROPRIETÁRIO
Através da entrevista realizada com o proprietário da academia Life Energy,
William, foi possível concluir que os meios de divulgação dos serviços da academia
ocorrem por meio da internet: marketing digital; redes sociais – Facebook - e
Youtube.

Segundo William, a divulgação da academia, por meios de mídias
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impressas: anúncio de jornais, guia de bairros e horário de ônibus é meio que não
tem dado muito retorno.
Ele comenta sobre a intenção de contratar professoras mulheres para
atuarem em sua academia, pois acredita que esse tem sido motivo de maior
sucesso, atualmente, em academias concorrentes.
O bom atendimento é identificado a partir da qualidade do serviço oferecido
pela Academia Life Energy, onde são consideradas a qualidade real e a qualidade
de percepção do cliente. Essa situação está acordo com Las Casas (2012) que
observa que a qualidade está ligada a satisfação, de acordo com a perspectiva do
cliente.
Desta forma, quando questionado sobre as ações de marketing utilizadas na
academia para assegurar a fidelização dos alunos, William se diz confiante e
acredita que o bom atendimento prestado na academia (flexibilidade quanto ao
pagamento das mensalidades, atenção e bom relacionamento com o proprietário e
professores especializados), a estrutura e os equipamentos existentes no ambiente,
preço, além da divulgação por meio da internet, são atrativos que fazem com que os
alunos se sintam mais valorizados, satisfeitos e assim se mantenham fieis à
academia.
Por esse motivo, William, como proprietário da academia, afirma que apesar
de não desenvolver indicadores de marketing atualmente, ele reconhece sua
importância, e fala sobre seus planos em novos investimentos, a partir do ano que
vem. Pois tem a preocupação de oferecer qualidade nos serviços prestados,
garantindo a satisfação dos alunos que frequentam a academia, pois para ele, não
basta apenas ter alunos, mas é preciso mantê-los fieis, oferecendo o melhor
atendimento, dentro de um ambiente adequado e satisfatório o suficiente, para
atender às expectativas dos seus alunos.
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PERFIL DOS ENTREVISTADOS

8%
6,40%
13 à 24 anos

38,80%

25 à 34 anos
35 à 44 anos
A partir de 45 anos
46,80%

GRÁFICO 1 – IDADE DOS ENTREVISTADOS – FAIXA ETÁRIA
FONTE: Pesquisa do estudo, 2015. Autores do trabalho
Verificou-se que 38,80% dos entrevistados estão na faixa etária de 13 à 24
anos, de 25 à 34 anos tem-se 46,80% dos entrevistados, de 35 à 45 anos tem-se
6,40 % dos entrevistados e a partir de 45 anos tem-se 8 % dos entrevistados. A
média de idade é: 28 anos. Percebeu-se que a idade da maioria dos alunos da
academia é entre 25 e 34 anos.

42%
MULHERES
HOMENS %
58%

GRÁFICO 2 - SEXO
FONTE: Pesquisa do estudo, 2015. Autores do trabalho
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Foram entrevistados 62 pessoas sendo 36 mulheres e 26 homens.

4,80% 6,40%
Menos de 1 mês
11,20%

1 à 3 meses
17,50%

4 à 6 meses
7 à 9 meses

17,50%

10 à 1 ano
12,90%

1 ano
2 anos
3 anos

17,50%

9,00%

Mais de 3 anos

3,20%

GRÁFICO 3 – TEMPO QUE É ALUNO
FONTE: Pesquisa do estudo, 2015. Autores do trabalho
O gráfico 3 demonstra o tempo que os alunos frequentam a academia. Entre
os alunos entrevistados, 6,40 % dos alunos estão a menos de 1 mês na academia,
17,50 % dos alunos estão de 1 á 3 meses, 12,90% dos alunos estão de 4 a 6
meses, 9% dos alunos estão de 7 à 9 meses, 3,2% dos alunos estão de 10 à 12
meses na academia. Com 1 ano temos 17,50% dos alunos, com 2 anos temos
17,50% dos alunos, com 3 anos temos 11,20% dos alunos e com mais de 3 anos
foram identificados 4,80% dos alunos. A média de tempo 1 ano, apresentando o
mínimo de 1 semana e o máximo de 12 anos (considerando a administração do
antigo proprietário).

Foi questionado sobre o perfil dos alunos, quantas vezes na semana eles
frequentam a academia, quais modalidades praticam e qual o motivo de frequentar a
academia. Os dados coletados demonstram que muitas pessoas começam a
frequentar a academia cedo, não tendo uma tolerância mínima ou máxima de idade
para fazer exercícios, pois há modalidades e exercícios específicos oferecidos para
cada idade. Desde aula de Muay-Thai kids até condicionamento físico.
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3 à 4 vezes
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GRÁFICO 4 – QUANTAS VEZES FREQUENTA A ACADEMIA POR SEMANA
FONTE: Pesquisa do estudo, 2015. Autores do trabalho
Através da análise do gráfico 4 foi possível verificar a frequência que os
alunos entrevistados costumam frequentar a academia na semana. Com os dados
acima, percebeu-se que 4% dos alunos vão a academia até 2 vezes na semana,
16% dos alunos vão a academia de 3 à 4 vezes na semana, 67% dos alunos
frequentam a academia 5 vezes na semana e 13% dos alunos vão a academia 6
vezes na semana. A média de dias é: 4,61 dias.
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GRÁFICO 5 – QUAIS AS MODALIDADES PRATICADAS
FONTE: Pesquisa do estudo, 2015. Autores do trabalho
Com a análise do gráfico foi possível verificar que a modalidade mais
praticada é a musculação, em segundo lugar a aula de zumba e em terceiro a aula
de spinning. Essa análise não considera uma modalidade por alunos, pois os alunos
podem fazer mais de uma modalidade na academia.
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GRÁFICO 6 – MOTIVO DE FREQUENTAR A ACADEMIA
FONTE: Pesquisa do estudo, 2015. Autores do trabalho
Foi possível verificar com a análise do gráfico que o motivo pelo qual os
alunos frequentam a academia é saúde, após eles disseram que frequentam a
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academia por estética e em terceiro lugar a academia é frequentada para eliminação
de peso.
Com base na questão 2 sobre o que impulsionaria os alunos a trocarem de
academia a maioria dos entrevistados não teriam motivos que os impulsionassem a
trocar de academia. Porém o preço seria um dos fatores que motivaria algum dos
entrevistados a trocar de academia, como também, a falta de atenção dos
professores.
Quando abordados a respeito do que não os agrada dentro da academia, a
maioria dos alunos responderam que não há nada na academia que os
desagradassem. Porém, houveram reclamações quanto ao pouco espaço físico da
academia e poucos horários para prática das modalidades.
Ao falar dos fatores presentes na academia, como atendimento, estrutura,
preço e etc., os alunos informaram quais deles são fundamentais para que em
hipótese alguma os alunos trocassem de academia, houve uma grande incidências
de respostas justificando que o atendimento é um fator que faz com que os mesmos
não troquem de academia, sob hipótese nenhuma. Outros motivos seriam pelos
professores e pela estrutura.
Na questão a qual foi perguntada aos alunos o que eles gostariam que
tivesse na academia grande parte dos alunos respondeu que não há nada que não
tenha na academia, considerando então que não falta nada. Entretanto, alguns
alunos citaram que deveria ocorrer melhora na ventilação e ter mais horários
alternativos de aulas.
Na questão 6, que tem objetivo de identificar o comportamento dos alunos
caso o instrutor de atividades físicas trocasse de academia, a maioria dos
entrevistados ficariam chateados com a saída de seu instrutor, mas não mudariam
de academia por este motivo. Outros afirmaram que consideram essa mudança
normal e não fariam nada, porém alguns informaram que sairiam da academia.
Quando questionados no caso da concorrência oferecer uma promoção
qualquer para atrair mais alunos, grande parte dos entrevistados informaram que
não trocariam de academia, mesmo se a concorrência oferecesse uma promoção ou
descontos, entretanto, a segunda maior incidência de respostas indica que
buscariam por mais informações. Nas respostas com menos incidência, houveram
declarações de que pediriam desconto na academia Life Energy e se o desconto
fosse vantajoso iriam trocar.
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Na questão para saber a respeito das experiências anteriores dos alunos em
outras academias, foi observado que a grande maioria dos entrevistados não
tiveram a experiência de usufruir dos serviços de outras academias, sendo a
Academia Life Energy a única academia que frequenta. Já para aqueles que já
frequentaram outras academias, as justificativas de suas saídas foram devido a
localização, mal atendimento, preço, aparelhos antigos, entre outros.
Quando questionados sobre a utilização de suplementos e moda fitness,
grande parte dos entrevistados informaram que não adquirem produtos da loja de
suplementos ou moda fitness, onde expuseram seus motivos visto preço elevado e
por não terem interesse pela aquisição. Daqueles que frequentam a loja a maior
parte procura pelos suplementos e com pouca procura pelos artigos da moda
fitness.

ANÁLISE QUESTIONÁRIO ALUNOS
Com base na coleta de dados é possível verificar a posição dos alunos
quanto aos fatores que podem desencadear a sua satisfação e posteriormente sua
fidelização.
Grande parte dos alunos informaram que estão muito satisfeitos quanto ao
atendimento prestado pelos funcionários da academia, levando muito em
consideração o atendimento do proprietário.

O atendimento é ótimo e a academia está sempre a procura de
melhorias para seus clientes. (Entrevistado 25)
Atendimento nota 10 de todos. Atenção, respeito,
equipamentos em ótimo estado e várias opções. Funcionários
sempre com sorriso no rosto. (Entrevistado 19)
Gosto muito do atendimento e estou aqui por causa do William,
pois ele é muito flexível em relação aos pagamentos.
(Entrevistado 56)
Verificou-se que este fator acaba tendo forte influência para que os alunos
não troquem de academia. Porém o preço, a distância, espaço kids, a falta de
atenção dos professores e a saída dos mesmos podem ser fatores que os alunos
reconsiderem esta opção e troquem de academia.
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Só a distância se acaso de mudar e for inviável para vir. Tenho
amizades aqui. (Entrevistado 53).
Valor, porque está difícil ultimamente. (Entrevistado 51).
Se meu instrutor trocar de academia e não tiver ninguém
qualificado, eu trocaria. (Entrevistado 42).
Falta de atenção dos professores, umas das principais coisas.
O horário poderia ter mais opções aos sábados pelo menos
abrir mais cedo das 6:00 às 18:00h seria ótimo! (Entrevistado
61).
Ao serem questionados a respeito do seu comportamento caso o seu
professor saísse da academia e fosse para a concorrência, a maioria dos alunos
informaram que ficariam chateados, porém iriam permanecer na academia e a
minoria informou que iria para a concorrência para continuar a ter aulas com o
professor de costume.

Ficaria chateada porque gosto do atendimento, mas não
trocaria de academia por causa disso. (Entrevistado 2).
Ficaria triste... ele é muito bom, mas não estou aqui só por ele,
continuaria aqui como já falei. Estou muito satisfeita no
momento. (Entrevistado 19).
Eu trocaria e iria na mesma academia que ele por que nem
todas academias tem bom profissional. Além, que acho o meu
instrutor Marcos o melhor daqui. (Entrevistado 14).
Este é um fator relevante para os alunos, pois a maioria se acostuma com
aquele profissional e não gosta de ter aula com outro, mas no caso da Life Energy
os seus alunos estão mais satisfeitos com a academia e não seriam capazes de
trocá-la por conta de um profissional que saiu.
Quanto a questão sobre o que não os agrada e o que deveria ter na
academia, o maior número de respostas é que não há nada que não os agrade e
que não há nada que falte na academia. Surgiram outras respostas quanto ao pouco
espaço da academia, pouco horário alternativo de aulas, aparelhos antigos e pouca
ventilação.
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Não, pois gosto dos profissionais e sou muito bem atendida.
(Entrevistado 25).
Nada, porque a academia é boa e tem um bom atendimento.
(Entrevistado 31).
O calor, precisa de mais ventiladores ou ar condicionado.
(Entrevistado 30).
Esta ficando com muitos aparelhos e falta espaço para as
pessoas. (Entrevistado 36).
Não, tem tudo o que uma academia precisa. (Entrevistado 50).
Aparelho aeróbico que imita uma escada, porque é ótimo para
o condicionamento físico intenso. (Entrevistado 2).
Surgiram sugestões da inserção da modalidade Crossfit, Gap, Pump,
Kizomba e Natação, acompanhamento de um nutricionista, mais professores, aula
de ritmos a noite, mais banheiros e vestiários com chuveiro, álcool em gel e
aparelhos multifuncionais no qual seja possível fazer mais de um exercício nele.
Na questão para verificar o comportamento dos alunos caso a concorrência
fizesse uma promoção, a maioria dos alunos responderam que não trocariam, pois
estão satisfeitos. Em segundo lugar as maiores respostas foram que iriam procurar
mais informações e pediriam desconto na Life Energy e não trocariam. Em terceiro
lugar também procurariam mais informações e se a promoção fosse atrativa trocaria
de academia. Por último, somente dois alunos iriam trocar de imediato caso a
concorrência oferecesse uma promoção.

Procuraria mais informações e se fosse mais vantajoso,
trocaria de empresa. (Entrevistado 13).
Conversaria com os donos da minha academia, para ver o que
eles poderiam fazer. (Entrevistado 17).
... não vejo vantagem em trocar por promoção um ambiente
agradável. (Entrevistado 19).
Procuraria ficar mais bem informada e tentaria chegar a um
acordo aqui para ver se cobre o preço oferecido. (Entrevistado
14).
Mesmo assim não trocaria, os donos são muito legais.
(Entrevistado 52).
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Percebe- se que a maioria dos alunos gostam da academia e não trocariam
de academia caso a concorrência oferece uma promoção qualquer.
Ao serem questionados se já frequentaram outras academias, grande parte
dos alunos responderam que sim, e o motivo pelos quais saíram foi o atendimento e
instrutor desinteressado, o segundo motivo foi por ser em outro bairro e em terceiro
por ser um preço alto. A minoria ainda informou que saíram por ter pouco espaço na
academia, porque não se adaptou, os aparelhos eram antigos e que tinha preguiça
de ir para a academia.
Sim, falta de orientação profissional. Os professores ficavam
batendo papo e nem estava “ligando” para os alunos.
(Entrevistado 6).
Sim, pelo motivo que os instrutores não atendiam minha
necessidade, não explicava direito como fazer exercício.
(Entrevistado 34).
Sim, pelo preço. (Entrevistado 29).
Sim, troquei por causa da distância do trabalho. (Entrevistado
32).
Quanto às lojas Energy suplementos e Life Moda Fitness a grande maioria
não consome os produtos de ambas as lojas, pelos seguintes motivos: preço, ainda
não teve oportunidade de conhecer e não possui interesse em adquirir esses
produtos.

Não. Não tomo suplementos e a loja da academia não possui
muita variedade e nem bons preços. (Entrevistado 1).
Já adquiri e não adquiro mais por falta de dinheiro e preço.
(Entrevistado 60).
Não. Porque eu quero passar com mais tempo para conferir.
(Entrevistado 33).
Dos poucos alunos que adquirem os suplementos e artigos da moda fitness,
a maioria consome suplementos, e não adquirem os produtos de moda fitness por
ter um custo alto.
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Adquiro na própria loja da academia suplementos e quanto a
moda acho cara. (Entrevistado 57).
Não. Nunca experimentei suplementos e a moda fitness é
muito cara. (Entrevistado 34).
Só na loja moda fitness quando tem promoção. (Entrevistado
18).
Não, caro a moda fitness e suplementos faltam indicação.
(Entrevistado 8).
ANÁLISE FINAL
Com base nos dados analisados foi possível verificar que dentre os
entrevistados a maioria é composta por alunas e a minoria são alunos, na faixa
etária de 25 à 34 anos e que frequentam a academia até 5 vezes na semana. Sendo
assim, há uma grande quantidade de mulheres onde as mesmas estão na fase
adulta e frequentando a academia 5 vezes na semana, onde pode-se perceber que
mesmo com a correria e responsabilidades do dia-a-dia as mesmas não deixam de ir
a academia. Para que isso ocorra, os alunos possuem um motivo em especial, o
atendimento. O atendimento da academia, tanto dos professores, quanto ao da
recepção são descritos pelos alunos como ótimo, muitos citando o atendimento do
dono. Com isso, considerando a grande maioria dos alunos, os mesmos não seriam
sensíveis em trocar de academia caso ocorresse um aumento no preço ou troca de
professores, pois mesmo assim preferem a Life Energy pelo atendimento.
Em relação à estrutura e recursos, há um descontentamento quanto ao
espaço físico e a ventilação, sendo necessário rever o layout de alguns
equipamentos, pois estão ficando muito próximos não tendo espaço para as
pessoas circularem e serem adicionados mais ventiladores ou ar condicionado na
academia para que não fique muito quente, principalmente no verão. No quesito
equipamentos, alguns alunos reclamam que estão velhos e que precisam ser
modernizados ocupando até mesmo muito espaço e prejudicando o treino deles.
Os professores foram muito bem elogiados e com isso é possível verificar o
quanto o treinamento da equipe e aperfeiçoamento das técnicas de atendimento
estão trazendo a satisfação dos alunos. Entretanto, vale ressaltar que a saída de
algum professor pode ocasionar na perda de algum aluno visto ótimo entrosamento

138

e resultado obtido com o instrutor que saiu. Desta forma, é importante manter este
nível de atendimento e reter os professores o máximo possível.
Segundo Clarke (2001, p.31), “os clientes costumam estar dispostos a pagar
por essa conveniência desde que o valor recebido pelo seu dinheiro e/ou as
vantagens a serem obtidas a partir dessa conveniência ultrapassem qualquer risco
percebido”.
Em relação as lojas de suplementos e moda fitness, principalmente ao que
se trata dos artigos de moda fitness, ficou evidente que os alunos não consomem os
produtos ou os adquirem pelo valor elevado, diante disso a academia deve promover
promoções ou descontos para incentivar os clientes a adquirirem esses produtos,
até mesmo pelo fato de que muitos mostraram-se interessados em buscar
informações caso a concorrência oferecesse um desconto e/ou promoção.
“[...] um fator de aprendizagem da lealdade seriam ainda as estratégias de
marketing, como brindes, ofertas e descontos [...] que, ao longo de um certo tempo,
ensinariam o consumidor a ser fiel a marca e ao produto [...]”. (GADE, 1998, p.55).
As modalidades disponíveis na academia suprem as necessidades dos
alunos, mas muitos gostariam que tivesse outras modalidades como: crossfit, gap,
pump, kizomba e natação. E daquelas que já são disponibilizadas pela academia os
alunos pedem mais horários alternativos, principalmente em horários de almoço,
onde possibilita praticar tais modalidades com maior frequência.
É possível verificar que a estratégia competitiva da academia Life Energy é o
atendimento, onde através deste e de outros fatores busca a diferenciação na
prestação de serviços, almejando a fidelização de seus alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral desta pesquisa foi alcançado, pois foi possível identificar
que a principal ação que a academia possui para garantir a fidelização de seus
alunos é através do atendimento diferenciado, que esta fortemente ligada à simpatia
do proprietário, juntamente com a flexibilidade que o mesmo possui em relação à
negociação de mensalidades e estar aberto a críticas feitas pelos alunos, como
também, a retenção dos professores na academia. Os professores foram muito bem
elogiados e conforme informado pelo proprietário, é possível verificar o quanto o
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treinamento da equipe e aperfeiçoamento das técnicas de atendimento estão
trazendo a satisfação dos alunos.
Quanto a identificação das estratégias de marketing existentes, as mesmas
ocorrem através do marketing digital (redes sociais, site), mídias impressas, plano
Light e Livre que oferecem um desconto aos alunos na mensalidade, comparado ao
pagamento da mensalidade mensalmente.
Quanto a identificação de fatores de satisfação e fidelidade dos alunos
através da coleta de dados, este objetivo específico foi alcançado, pois percebe-se
que a grande parte dos alunos se mostra satisfeita com os serviços oferecidos pela
academia Life Energy, pelo atendimento dos professores, estrutura e equipamentos.
Apenas alguns alunos se mostraram insatisfeitos, mediante problemas como: pouca
ventilação, espaço, equipamentos velhos, falta de horários diferenciados, preço dos
suplementos e moda fitness. Surgiram sugestões por parte de alguns alunos, sobre
a inserção de modalidades como: Crossfit, Gap, Pump, Kizomba e Natação, também
o acompanhamento de um nutricionista, contratação de mais professores, aulas de
ritmo à noite, implantação de mais banheiros e vestiários com chuveiro e aparelhos
multifuncionais.
Diante disto, é importante que estas questões sejam solucionadas e/ou
colocadas em prática, para que estes alunos que estão insatisfeitos venham a se
tornar satisfeitos e possivelmente tornem-se fieis.
Desta forma, sugere-se ao proprietário que continue fazendo pesquisas para
medir a satisfação a fim de conhecer as necessidades dos alunos que sempre estão
trocando de academia; ampliar as divulgações da mídia digital, utilizar as redes
sociais existentes com o intuito de aumentar o contato com o aluno fora do ambiente
da academia; buscar parceiros para divulgação da marca; oferecer descontos na loja
de suplementos ou moda fitness, para aqueles que já são alunos da academia, a fim
de incentivar o aluno ao consumo destes produtos, como também, proporcionar a
estas lojas um retorno financeiro; estudantes tenham 50% de desconto na
mensalidade; indicação de 1 aluno com matrícula confirmada, estando o aluno que
indicou isento de pagar uma mensalidade e implementação de espaço kids, fazendo
com que os pais possam fazer sua modalidade, enquanto os seus filhos brinquem
em segurança no espaço kids.
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A limitação desta pesquisa deu-se através do momento de coleta de dados,
onde teve-se dificuldade no recebimento das respostas dos questionários, sendo
necessário a aplicação de formulário para atingir o maior número de respostas.
Foi possível concluir que a academia tem proporcionado satisfação aos seus
alunos de um modo geral, e diante da preocupação do proprietário em melhorar
seus serviços, através da utilização das sugestões propostas nesta pesquisa, como
também, através de investimentos em marketing previstos para o próximo ano, pode
se dizer que a academia caminha para um progresso, a médio e longo prazo.
Sugere-se que para uma próxima pesquisa, sejam implantados
indicadores de marketing a fim de verificar a satisfação dos alunos e que sejam
analisadas as estratégias de marketing disponíveis, verificando se as mesmas estão
dando os resultados esperados. Como também a realização de uma pesquisa
quantitativa para validar a excelência do trabalho.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA

Aaker, D. A.; Kumar, V.; Day, G. S. Pesquisa de Marketing. 2.Ed. São Paulo: Atlas,
2004.
Alves-Mazzotti, A. J.; Gewandsznajder, F. O método nas ciências naturais e sociais:
pesquisa quantitativa e qualitativa. 1.Ed. São Paulo: Pioneira Thompson learning,
2001.
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas
ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2.Ed. São Paulo:
Pioneira Thompson learning 1998.
Arantes, E. C. Marketing de serviços. 1.Ed. São Paulo: IBPEX, 2011.
Araujo, L. C. G. ORGANIZAÇÕES, SISTEMAS E MÉTODOS E AS MODERNAS
FERRAMENTAS DE GESTÃO ORGANIZACIONAL. 1.Ed. São Paulo: Editora Atlas,
2001.
Barquette, S.; Chaoubah, A. Pesquisa de marketing. 1.Ed. São Paulo: Saraiva, 2007
Barros, A. J. S.; Lehfeld, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica. 3.Ed. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009, 158p.
Cervo, A.L.; Bervian, P.A. Metodologia Cientifica. 3.Ed. São Paulo: Mc Graw-Hill,
1983.
Churchill Jr, G. A.; Peter, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. 2.Ed. São
Paulo: Saraiva, 2000.

141

Clarke, G. Marketing de serviços e resultados teoria e pratica para ações e
campanhas bem sucedidas. 1.Ed. São Paulo: Futura, 2001.
Cobra, M. Administração de marketing. 2.Ed. São Paulo: Atlas, 1992. 806p.
Energy, Life Energy. Site Academia Life Energy.
www.academialifeenergy.com.br. Acesso em: 15 set. 2015.

Disponível

em:

Gade, C. Psicologia do consumidor e da propaganda. 1.Ed. São Paulo: EPU, 1998.
Gil, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6.Ed. São Paulo: Atlas, 2012.
Kotler, P. Administração de marketing. 5.Ed. São Paulo: Atlas, 1998.
Kotler, P. Marketing para o século XXI: Como criar, conquistar e dominar mercados.
14.Ed. São Paulo: Futura, 1999.
Las Casas, A. L. Marketing: conceitos, exercícios e casos. 8. Ed. São Paulo: Atlas,
2009.
Las Casas, A. L. Administração de marketing. 1.Ed. São Paulo: Atlas, 2012.
Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. Metodologia científica. 4.Ed. São Paulo: Atlas, 2004.
Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. Técnicas de pesquisa. 3 Ed. São Paulo: Atlas, 2006.
Mattar, F. N. Pesquisa de Marketing. 4.Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 311p.
Martins, G. A; Theóphilo, C. R. Metodologia da investigação científica para ciências
sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2009.
Medeiros, J. B. Redação Científica: a prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas.
6.Ed. São Paulo: Atlas, 2004.
Mowen, J. C.; Minor, M. S. Comportamento do consumidor. 1. Ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2003.
Parra Filho, D.; Santos, J. A. Metodologia cientifica. 6 Ed. São Paulo: Futura, 2003.
Paixão, M. V. Comportamento do consumidor e marketing de relacionamento.
Curitiba: Ibpex, 2009.
Peppers, D.; Roggers, M. Marketing um a um. Rio de Janeiro: Campus, 1994.
Ribeiro, Á.; Fleury, Â. Marketing e Serviços: que ainda fazem a diferença. 1Ed. São
Paulo: Saraiva, 2006.
Silva, M. A. F. Métodos e técnicas de pesquisa. 2 Ed. Curitiba: Ibpex 2005.

142

Teixeira, E. As três metodologias: acadêmica da ciência e da pesquisa. 4.Ed. Belém:
Unama 2002.

143

GRAU DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL
DE CURITIBA
Emili Caroline de Oliveira

8

Marcos Felipe Faria

9

Tamirez Silva
Sebastião Gerson Ortega

10
11

Regina Maria Machado

12

Guilherme Ditzel Patriota

13

RESUMO

A satisfação é um fator relevante para obter um resultado positivo tanto para
o próprio funcionário, quanto para a empresa. Ela está ligada diretamente a
realização no trabalho e a valorização pessoal, comprometimento, e depende de
alguns fatores que foram pesquisados neste trabalho, como higiene e prevenção de
acidentes, local de trabalho, flexibilidade de horário e a relação com os colegas,
chefe e subordinado. Além dessas situações, foram levantados também alguns
motivos que levassem a população a reclamar dos serviços públicos no geral, como
a falta de ferramentas de trabalho, estresse, plano de carreira e aposentadoria,
remuneração e mau atendimento. Baseado nas pesquisas qualitativas, quantitativas
e descritiva, além do método comparativo, foi possível analisar o questionário e a
entrevista, os quais foram aplicados no Instituto Médico Legal de Curitiba (IML),
sendo a entrevista para a gestora dos Recursos Humanos a fim de coletar dados e o
questionário para os servidores públicos e cargos comissionados ativos, com
objetivo de avaliar o nível de satisfação de ambos os funcionários, aprofundando-se
em alguns pontos internos como a política na organização, cultura e clima
organizacional, reciprocidade entre indivíduo e organização, qualidade de vida no
trabalho, desenho/descrição e análise de cargos. Após análise da pesquisa aplicada,
conclui-se que os funcionários do IML estão parcialmente satisfeitos, porém
motivados para atender ao público com qualidade, apresentando indicadores de
motivação e desmotivação, bem como de satisfação e insatisfação, em relação à
organização e aos serviços prestados.

Palavras-chave: necessidades; satisfação no trabalho; ambiente organizacional;
motivação.
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1

INTRODUÇÃO

Ultimamente, satisfação e motivação têm sido aspectos relevantes nas
organizações e é possível perceber, que os funcionários que estão satisfeitos e
motivados com seu trabalho, desenvolvem suas atividades com qualidade e
dedicação, sendo avaliados de forma positiva.
Em alguns casos, faltam ferramentas de trabalho e treinamentos, o que
consequentemente gera um atendimento de forma limitada, podendo causar uma
má impressão aos cidadãos, usuários deste serviço, ou ainda um possível
atendimento desqualificado.
O trabalho foi aplicado no Instituto Médico Legal de Curitiba (IML), por ser
um órgão de grande importância para toda a população, sendo o único para atender
a capital e região metropolitana. Está subordinado a Secretaria de Segurança
Pública do Paraná e realiza atendimentos a todos os cidadãos, como exames de
corpo e delito, sanidade, autopsias, exames de anatomia patológica, toxicologia,
química legal e sexologia.
Este trabalho contou com a pesquisa quantitativa, qualitativa, descritiva e o
método comparativo, tendo como base as informações dos respondentes, e ainda,
foram comparados os fatos e suas diferenças na organização investigada.
Esta pesquisa teve como intuito, avaliar o nível de satisfação dos
funcionários

públicos e

funcionários

cargos

comissionados de

um

órgão

governamental, onde foram identificados fatores que geram satisfação e
insatisfação, desde a relação entre a organização e funcionário, até o atendimento
ao público.
As respostas destes respondentes serviram como ferramenta, as quais
ajudaram no desenvolvimento do projeto, buscando soluções e aumentando a
perspectiva de crescimento e valorização pessoal, avaliando cada colaborador de
forma individual.

2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

SATISFAÇÃO NO TRABALHO

145

A satisfação está ligada ao grau que a pessoa sente-se realizada com seu
trabalho, identificando que o desenvolvimento da sua atividade é importante na sua
valorização pessoal, e assim, realizando seu trabalho de maneira competente.
De acordo com Robbins; Judge; Sobral (2010, p. 70) “Grau de identificação
que o trabalhador tem com uma empresa e seus objetivos e o desejo de manter-se
como parte dela”. Outro fator relevante a este contexto é o comprometimento
organizacional, no qual as pessoas se sentem em dívida e contribui com a empresa,
seja por ter um bom salário, ser bom no que faz ou por não ter uma proposta melhor
de trabalho.
A percepção de suporte organizacional também reflete bastante no
comprometimento do funcionário em seu trabalho, pois sente que é valorizado pela
organização, a qual se preocupa com seu bem-estar, sentindo que a mesma lhe
ajudará em sua vida pessoal caso haja algum problema. Segundos Robbins; Judge;
Sobral (2010, p. 21) “Funcionários com forte consciência de percepção de suporte
organizacional (PSO) tendem a apresentar mais comprometimento de cidadania
organizacional e menos comportamentos negligentes”.
A satisfação envolve vários elementos, condições do local de trabalho,
colegas, flexibilidade de horário, etc. Estes elementos fazem com que os
funcionários sintam-se comprometidos com seu trabalho desenvolvendo de forma a
contribuir com a empresa e indo além do esperado. Alguns aspectos que influenciam
a satisfação e torna o trabalho interessante são “treinamento, variedade,
independência e controle.” (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 75).

2.2

INSATISFAÇÃO NO TRABALHO

Entende-se que a insatisfação é a partir da falta de oportunidades de
crescimento, plano de aposentadoria, remuneração e estresse no trabalho, assim
quando desenvolvem suas atividades, fazem somente o essencial.
Estudos apontam também, que funcionários insatisfeitos têm grande chance
de se rebelar contra a empresa. Segundo Robbins; Jugde; Sobral (2010, p. 81) “Um
empregado pode pedir demissão. Outro pode utilizar o horário de trabalho para
navegar na Internet ou levar para casa materiais de trabalho para uso pessoal”.
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Percebe-se ainda, que os servidores públicos tenham maior probabilidade
de sentirem-se insatisfeito em seu trabalho e mesmo assim, continuarem a exercêlos, pois tem seu emprego garantido pela estabilidade pública. Algumas relações
que os leva a insatisfação são:

Relações altamente hierarquizadas, as atividades repetitivas e
burocratizadas, a falta de reconhecimento de seus superiores e
a política remuneratória governamental. Diante desses fatores,
suas reações mais típicas são as graves e alguns
comportamentos passivos, como a redução do esforço do
trabalho (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010, p. 75).

2.3

MOTIVAÇÃO NO TRABALHO

A motivação reflete muito o desenvolvimento das atividades de cada pessoa,
este comportamento é gerado a partir de uma resposta recebida por seus gestores,
e mesmo que não seja real, ele influência o estado de espírito. Segundo Davis;
Newstrom (1992, p. 47) “A motivação para a realização é uma força que algumas
pessoas têm para vencer desafios e obstáculos na busca de objetivos”.
Sendo assim, a resposta recebida pode levar as pessoas a desenvolverem
melhor seu lado criativo, variando também de individuo para individuo, visto que
cada pessoa é movida por uma razão diferente. Alguns funcionários se motivam de
forma diferentes, sendo esses a partir de incentivos, recompensas e remuneração
variável e assim por diante.

Em uma era de competitividade, a remuneração fixa tornou-se
insuficiente para motivar e incentivar as pessoas a obter um
comportamento proativo, empreendedor e eficaz na busca de
metas e resultados excelentes. Daí a adoção de novos
modelos de remuneração, como a remuneração variável e a
remuneração por competência (CHIAVENATO, 2004, p. 290).
Para Robbins; Judge; Sobral (2010), motivação é o fato de fazer algo por
gostar, e não fazer por obrigação. De fato, uma pessoa mesmo que bem
remunerada não irá se motivar a realizar uma tarefa caso não seja de seu interesse.
Este tema é o responsável pelos esforços de um individuo para atingir determinadas
metas em seu trabalho.
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Como complemento da motivação, existe o ciclo motivacional, o qual surge
de certa necessidade, onde provoca o comportamento de tensão e satisfação
desconforto e desequilíbrio.
Assim que a necessidade é satisfeita, o organismo retorna ao estado de
equilíbrio anterior. Esse fato se repete deixando os comportamentos mais eficazes
na satisfação das necessidades. Por outro lado, caso a necessidade não seja
satisfeita, ela poderá ser compensada ou frustrada. A necessidade compensada
poderá ser transferida de uma função para outra, já a necessidade frustrada é
quando a satisfação não é atendida.
2.4

RECOMPENSAS NA ORGANIZAÇÃO

A recompensa desenvolve no funcionário a vontade de ir atrás de melhoria,
aperfeiçoando seu método de trabalho, ou mesmo correndo atrás de novos
conhecimentos e habilidades. Sabendo que receberá uma recompensa por cada
conhecimento adquirido, o funcionário se compromete com a organização e também
desenvolve sua perspectiva pessoal. Segundo Chiavenato (2004, p. 288)
“Aumentem a consciência e a responsabilidade do indivíduo e do grupo dentro da
organização. Isto é, que incentivam o espírito de missão na empresa”.
Quando se fala em recompensa, logo se pensa em questões financeiras,
mas as recompensas também podem não ser financeiras, podendo vir em forma de
promoções, atividades mais interessantes, o poder de escolher um turno de trabalho
que mais lhe agrade, entre outros. De acordo com Robbins; Judge; Sobral (2010, p.
242) “No entanto, mesmo não sendo a principal fonte de motivação, a remuneração
é um importante fator que as empresas frequentemente subestimam”.

2.5

POLÍTICA NA ORGANIZAÇÃO

Política pode servir de grande oportunidade para as pessoas que costumam
e gostam de se relacionar com questões políticas, sendo de grande importância para
aqueles que têm interesse em saber quem é o responsável pela tomada de
decisões, conseguindo compreender melhor quando há um processo decisório
dentro da organização. Segundo Robbins; Jugde; Sobral (2010, p. 414) “Consiste
em atividades que não fazem parte do papel formal de um indivíduo na organização,
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mas que influenciam, ou tentam influenciar, a distribuição de vantagens e
desvantagens”.

Elas enfocam, essencialmente, o uso do poder como meio para
influenciar as decisões organizacionais por parte de indivíduo
que buscam satisfazer interesses próprios sem serem
sancionados pela organização (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL,
2010, p. 242).
Mas nem sempre a política costuma ter resultados positivos, ao contrário, é
predominantemente negativo para muitas pessoas, pois nem todos os indivíduos
possuem capacidade e aptidão política, encarando como ameaças e gerando
algumas respostas como, diminuição na satisfação no trabalho, desenvolvimento da
ansiedade e estresse, maior rotatividade e declínio do desempenho.

2.6

CULTURA ORGANIZACIONAL

Cultura organizacional é a forma que os colaboradores veem as peculiaridades da
cultura da empresa, e não pelo motivo de gostarem ou não da cultura, sendo assim
diferenciando elas das demais organizações. Independente do porte ou do
segmento a empresa sempre irá possuir sua cultura, sendo elas flexíveis ou rígidas,
dependendo sempre do ponto de vista do funcionário nela inserida. De acordo com
Chiavenato (1999, p. 138) “A cultura equivale ao modo de vida da organização em
todos os seus aspectos, como ideias, crenças, costumes, regras, técnicas etc.”.
Ela serve como base para a inovação e para atingir os objetivos da empresa.
Cultura organizacional é muito importante para orientar e manter seus colaboradores
dentro dos padrões, influenciando diretamente no comportamento pessoal de cada
indivíduo. Para Chiavenato (2004, p. 166) “A cultura organizacional mostra aspectos
formais e facilmente perceptíveis, como políticas e diretrizes, métodos e
procedimentos, objetivos, estrutura organizacional e a tecnologia adotada”.
2.7

CLIMA ORGANIZACIONAL

Assim como a motivação é decorrência do indivíduo, o conceito de clima
organizacional decorre da organização em relação às pessoas. Este conceito
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influência nas necessidades fisiológicas e de segurança (necessidades vegetativas)
e na satisfação das necessidades sociais, estima e auto realização (necessidades
superiores).

O clima representa as percepções que os empregados têm dos
valores compartilhados, os quais se tornam tangíveis por meio
das ações que são tomadas nas empresas. Essas ações
geram satisfações e insatisfações no grupo que, quando vistas
em conjunto, passam a representar o clima daquela instituição
(PASETTO; MASADRI, 2012, p. 105).
O clima organizacional está relacionado à motivação, pois se os funcionários
estão satisfeitos, animados, interessados, o clima tende a ser alto. E ao contrário, se
houver desinteresse, depressão, insatisfação e sem motivação, tende a ser baixo,
ocasionando afrontamentos como greves e paralisações. Conforme Araújo e Garcia
(2009, p.5) “O melhor clima possível não elimina a existência de conflitos, mas deve
eliminar o conflito preparador, aquele que só traz a instabilidade e a incerteza”.
A influência ambiental pode ser vista como elevada e baixa, onde a elevada
traz excitação, otimismo, euforia, entusiasmo etc., e a baixa como consequência,
traz frieza, distanciamento, pessimismo, depressão, descrença, dentre outros.
2.8

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE CARGOS

A

descrição

de

cargos

está

relacionada

às

tarefas,

deveres

e

responsabilidades. É necessário descrevê-lo, pois é o que diferencia dos outros
cargos na organização.
Segundo Chiavenato (2002, p. 304) “Um cargo é a composição de todas
aquelas atividades desempenhadas por uma única pessoa que podem ser olhadas
por um conceito unificado, e que ocupam um lugar formal no organograma”.
A descrição faz um detalhamento do que o ocupante faz, quando ele faz, os
métodos para sua execução e os objetivos do cargo. A análise de cargos por sua
vez, preocupa-se com os requisitos necessários aos ocupantes e suas
especificações.
Ela analisa as qualificações e as condições exigidas pelos cargos como requisitos
mentais, físicos, responsabilidades envolvidas e condições de trabalho. Conforme
Chiavenato (2002, p. 305) “Identificando o conteúdo do cargo (aspectos intrínsecos),
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passa-se a analisar o cargo em relação aos aspectos extrínsecos, ou seja, aos
requisitos que o cargo impõe ao seu ocupante”.

2.9

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

A qualidade e a produtividade são resultados das atividades desenvolvidas
por pessoas motivadas e recompensadas por suas contribuições, o que estimula a
competitividade, que deverá obrigatoriamente passar pela qualidade de vida no
trabalho, tendo em vista que para satisfazer o cliente externo é necessário que o
funcionário também esteja satisfeito para oferecer o produto.
Alguns fatores essenciais para adquirir a Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT) são as condições de trabalho, saúde, moral, compensação, participação,
comunicação, imagem da empresa, relação chefe/subordinado e organização do
trabalho.
Com isso, é possível identificar que os funcionários são capazes de
satisfazerem suas necessidades pessoais, através da sua atividade na organização.
Seus comportamentos, motivações, criatividades, aceitação de mudanças, podem
acabar afetando a produtividade.

2.10

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO

A higiene e a segurança no trabalho estão relacionadas, a fim de garantir
condições pessoais e materiais, mantendo certo nível de saúde dos empregados, já
que a saúde é baseada no bem estar físico mental e social.
De acordo com Chiavenato (2002, p. 432) “A higiene do trabalho está
relacionada com o diagnóstico e com a prevenção de doenças ocupacionais a partir
do estudo e controle de duas variáveis: o homem e seu ambiente de trabalho”. A
Higiene no Trabalho trata-se de normas e procedimentos que protegem a
integridade física e mental do trabalhador, prevenindo-os de doenças ocupacionais e
tem por objetivo manter a saúde e o conforto do trabalhador.
Sendo assim, é necessário estar atento às condições de trabalho,
principalmente nos três grupos de “condições”: condições ambientais de trabalho,
condições de tempo e condições sociais.
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Por sua vez, a Segurança no trabalho também é indispensável para a
satisfação no trabalho, pois se forem aplicadas as medidas técnicas e educacionais,
estarão prevenindo acidentes e eliminando as inseguranças na empresa.
Segundo Ribeiro (2005, p. 205) “É tão importante quantos muito outros serviços que
as empresas mantêm em benefícios dos empregados, por iniciativa própria ou
imposição legal”. Cabe ressaltar que não apenas os setores operacionais devem se
prevenir, pois as áreas de produção estão sujeitas tanto quanto a área
administrativa. As três principais atividades na segurança do trabalho são:
prevenção de acidentes, prevenção de roubos e prevenção de incêndios.
2.11

FONTES DE ESTRESSE

Os estressores mais comuns vêm do trabalho e alguns deles são as
exigências das tarefas, os conflitos, questões éticos, problemas pessoais,
desenvolvimento de carreiras e ambiente físico. Para Junior; Hunt; Osborn (1999, p.
291) “Aspectos básicos da personalidade também podem fazer com que algumas
pessoas sintam mais estresse que outras em situações semelhantes”.
Assim, ocorre da mesma maneira quando se trata do efeito “acumulado”, o
qual é devido à junção de outros problemas, como familiares e financeiros, e que
nem sempre é possível separar dos problemas de trabalho.
O estresse é visto como positivo e negativo, onde o positivo é construtivo,
energizando e incentivando no trabalho, aumentando a criatividade e a coragem,
melhorando o desempenho profissional.

Uma das tarefas mais difíceis em qualquer ambiente de
trabalho consiste em descobrir o ponto ideal, permitindo que as
potenciais vantagens do estresse sejam conseguidas sem que
as desvantagens venham juntas (JUNIOR; HUNT; OSBORN,
199, p. 291).
Por outro lado, o estresse negativo é considerado destrutivo e disfuncional,
aumentando os erros, acidentes e a insatisfação, diminuído a qualidade e
consequentemente, reduzindo a produtividade.
O estresse causa um grande impacto na saúde das pessoas, devido à
ansiedade e frustração, prejudicando o seu estado físico e psíquico. De acordo com
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Junior; Hunt; Osborn (1999, p. 291) “Não há dúvida de que o estresse causa impacto
sobre a saúde das pessoas”.
Existem também os estressores por desafio, que estão ligados a carga de
trabalho e a pressão para finalizar determinada atividade, e ainda, os estressores
por obstáculos, que impedem o funcionário a alcançar seus objetivos.
Como consequência de estresse, há três categorias, os sintomas físicos que
são as mudanças no metabolismo, aumentam de pressão, dor de cabeça etc.; os
sintomas psicológicos como depressão ansiedade, tédio, irritabilidade etc., e os
sintomas comportamentais como inquietação, absenteísmo e rotatividade, mudança
nos hábitos alimentares, distúrbio do sono, dentre outros.
3

METODOLOGIA CIENTÍFICA

3.1

PESQUISA QUANTITATIVA

A pesquisa quantitativa tem por objetivo analisar a frequência dos
comportamentos em determinado público alvo, ela gera o resultado estatisticamente
com amostras confiáveis e precisas. As técnicas de coleta de dados são por
diversos tipos de entrevistas, questionário on-line, questionário através da
abordagem pessoal do entrevistador e outros.
O tema abrangeu o atual clima organizacional investigado, em razão disto foi
escolhida a pesquisa quantitativa, que avaliou os fatos com melhor exatidão e
demonstrou as consequências de cada situação analisada.
Os fatos interpretados partiram das amostragens de dados, analisando a
relação entre as variáveis e medindo os comportamentos dos indivíduos. Nesta
investigação foi possível verificar as características e identificar a quantidade de
pessoas que se mostraram satisfeitas ou insatisfeitas com seu trabalho, definindo
em forma numérica os fatores que mais influenciaram os funcionários a mudarem o
comportamento no trabalho.
A pesquisa foi aplicada no Instituto médico Legal de Curitiba, e pode ser
analisada em uma de suas etapas como quantitativa, pois este método ajudou a
determinar o perfil dos grupos envolvidos e identificou através de gráficos, quais os
elementos chaves que mais influenciaram na satisfação dos servidores públicos e
cargos comissionados deste órgão público.
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3.1.1 AMOSTRAGEM

É a amostra de mínima do quadro geral da população, onde é possível
coletar as informações necessárias. De acordo com Mattar (2008 p. 127) “A amostra
é qualquer parte de uma população e amostragem é o processo de colher amostras
de uma população”.
Atualmente o IML conta com 151 funcionários ativos, e para aplicar o
questionário aos funcionários, foi necessário definir uma amostragem, a qual foi
utilizada a amostra para população finita de acordo com fórmula genérica de Mattar
(2008), onde apontou que a amostra mínima é de 58 respondentes. A pesquisa
contou com a colaboração de 62 funcionários, sendo 45 servidores públicos e 17
funcionários cargos comissionados.

3.2

PESQUISA QUALITATIVA

A pesquisa qualitativa é um estudo que se baseia na interpretação e análise
dos dados coletados, sem o enfoque em números e gráficos e utiliza-se bastante a
lógica, buscando sempre compreender os fatos que ocorrem no ambiente
pesquisado e gerando no pesquisador um conhecimento mais perspicaz sobre a
situação.
De acordo com Silva (2003, p.84) “Ela utiliza a análise e interpretação da
realidade estudada muitas vezes sem fazer uso de amostragem, tabelas e gráficos.”.
O trabalho foi interpretado com a pesquisa qualitativa, pois o tema é
bastante abrangente, além de ser o modo de encontrar vários significados na
pesquisa. Com as análises e investigações dos dados compreendeu-se cada
fenômeno ocorrido.
A partir das percepções da pesquisa utilizada, houve uma melhor
observação dos fatos analisados, assim foi comparado e aprofundado cada vez mais
a satisfação dos servidores públicos e cargos comissionados.
A entrevista abordou perguntas específicas para a gestão de recursos
humanos do IML, e teve como objetivo coletar dados sobre a importância de medir o
grau de satisfação dos funcionários, analisar as exigências para ambos os tipos de
contratação, entre outros aspectos que influenciam na satisfação dos funcionários.
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3.3

PESQUISA DESCRITIVA

A pesquisa descritiva analisa os dados sem manipulá-los, busca sempre
descobrir os fatos com maior precisão. Para Silva (2003, p. 50) “Busca conhecer as
diversas situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e
demais aspectos do comportamento humano”. Esta pesquisa tem por objetivo
estudar as características dos indivíduos que fazem parte do grupo, levando em
consideração as opiniões e crenças de cada um.
A pesquisa foi aplicada aos funcionários cargos comissionados e servidores
públicos do IML e o levantamento de dados aplicado a gestão de recursos humanos,
a qual foi avaliada em forma de relatórios. Foi possível analisar neste estudo, os
motivos que levavam os funcionários a ficarem insatisfeitos, e identificar qual a visão
dos funcionários em relação à organização.
Este levantamento disponibilizou em formas descritivas, os fatos analisados,
focando a pesquisa qualitativa e quantitativa. O método de pesquisa deste estudo foi
por questionário e entrevista e envolveu nas perguntas todos os fatores que mais
influenciam no comportamento humano. Sendo assim, as perguntas foram
analisadas partindo das seguintes características; idade, sexo, carga horária e
tempo de empresa.
.
4

ANÁLISE DOS DADOS

Optou-se por aplicar este trabalho no Instituto Médico Legal de Curitiba,
devido ao grande fluxo de atendimento a população da capital e toda região
metropolitana.
Foram aplicadas duas pesquisas, sendo uma para gestora de recursos humanos,
baseada na pesquisa qualitativa e descritiva, onde foi possível coletar dados e
informações

para

formular

a

pesquisa

quantitativa,

aplicada

aos

demais

funcionários, totalizando 62 respondentes, a qual foi analisada através do método
comparativo.

4.1

ANÁLISE DA ENTREVISTA COM A GESTÃO DE RH
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Ao realizar a entrevista com a profissional da gestão de recursos humanos,
foi possível coletar dados do atual quadro de funcionários ativos da organização,
bem como sua opinião em relação ao tema de pesquisa.
Atualmente a organização conta com 151 colaboradores com dois tipos de
contratações, sendo 129 servidores públicos e 22 cargos comissionados. As
exigências para ambos os tipos de contratações diferem-se em alguns pontos, onde
para o servidor público é necessário prestar um concurso público e as atividades
exercidas são de acordo com o edital deste concurso. Já para os cargos
comissionados não é necessário às formalidades de contratação, pois são
contratados via indicação por serem pessoas de confiança.
Além do salário fixo mensal, as outras vantagens recebidas pelos
funcionários, também se diferenciam de acordo com o tipo de contratação. Os
servidos além de possuírem o plano de carreira, recebem o vale transporte
(opcional), gratificação por área de serviço (GAS), quinquênio, abono permanência
após 30 anos de serviço para mulheres e 35 para homens, estabilidade, férias, 13º
salário, 1/3 férias, licença prêmio, licença maternidade 6 meses, enquanto os cargos
comissionados recebem somente o vale transporte, 13º salário, férias remuneradas
e 1/3 de férias.
Ao ponto de vista da gestora, não há diferença no trabalho exercido entre
ambas as contratações, porém é perceptível que os cargos comissionados são mais
esforçados ao realizarem suas atividades. Para a mesma, medir o grau de
satisfação neste caso torna-se importante, independente do tipo de contratação, pois
o funcionário satisfeito está mais motivado para desempenhar suas atividades e
assim apresenta melhores resultados. Já um funcionário insatisfeito e desmotivado é
capaz de afetar sua equipe ou colegas de trabalho transmitindo energias negativas
podendo prejudicar os resultados. Portanto, é fundamental para mudança de vida
dos funcionários, apontando melhorias para toda organização, no atendimento aos
usuários deste serviço, inclusive, entre os próprios colaboradores.
Por fim, as ações tomadas para incentivar a motivação dos funcionários são cursos
pela escola do governo, disponível no site do governo do Estado do Paraná, com
acesso livre para inscrição em ambas as contratações. Para os servidores conta
como pontos para futuras promoções e bonificações.
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4.2

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS

Esta pesquisa foi aplicada através de questionários, de acordo com o
método quantitativo. Foi aplicada aos funcionários servidores públicos e funcionários
de cargos comissionados, a fim de identificar o grau de satisfação desses
respondentes.
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GRÁFICO 1– SEXO
FONTE: Os autores
Conforme o gráfico 1, a maior parte dos respondentes

são do sexo

feminino, totalizando 61% para 39% do sexo masculino.
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GRÁFICO 2- FAIXA ETÁRIA
FONTE: Os autores
Através do gráfico 2, foi possível analisar que a maioria dos respondentes
entrevistados 45%, tem de 51 a 60 anos, provavelmente devido a dificuldade de
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encontrar outra oportunidade de trabalho. E a segunda maior parte representa 18%
servidor público e 10% para cargo comissionado.
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GRÁFICO 3- TIPOS DE CONTRATAÇÃO
FONTE: Os autores
Pode-se perceber no gráfico 3, que o quadro de funcionários é composto por
73% servidores públicos, enquanto 27% são cargo comissionado. A partir dessa
amostragem, é possível demonstrar que o quadro de funcionário do IML possui mais
servidores públicos, podendo supor que é devido à estabilidade dos mesmos. Em
contrapartida, os cargos de confiança (cargo comissionado), possuem uma
rotatividade maior.
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GRÁFICO 4- CARGOS DA ORGANIZAÇÃO
FONTE: Os autores
De acordo com o gráfico 4, os respondentes do Quadro Próprio de Peritos
Oficiais estão em maior quantidade com 26%, enquanto os cargos comissionados
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referem-se a 19% e exercem as atividades de agente de apoio. Representando em
segundo lugar, os servidores públicos exercendo a função de agentes de execução,
onde alguns foram contratados conforme o edital do concurso, e os demais
conquistaram esse cargo devido ao plano de carreira.
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GRÁFICO 5- CARGA HORÁRIA
FONTE: Os autores
O gráfico 5 mostra que parte dos funcionários contratados 37% cumprem sua carga
horária em forma de plantão, onde apenas 6% são cargos comissionados. Quanto
aos servidores públicos, a maior parte equivalente a 42% cumprem 8 horas diárias.
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GRÁFICO 6- TEMPO DOS FUNCIONÁRIOS NA ORGANIZAÇÃO
FONTE: Os autores
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Percebe-se no gráfico 6, que a maioria dos servidores públicos, com 27%
possuem mais de 30 anos na organização, possivelmente pela estabilidade da sua
contratação. Por outro lado, a grande parte dos cargos comissionados 10%, com
apenas 36 meses de contratação máxima, e com um percentual muito próximo,
ficaram em segundo lugar os cargos comissionados de 3 a 20 anos somando 16%,
sendo 8% de 3 a 10 anos e também 8% de 11 a 20 anos.
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GRÁFICO 7- FAIXA SALARIAL
FONTE: Os autores
O gráfico 7 aponta a faixa salarial de todos os respondentes, o que mais se
destaca são os cargos comissionados que mostram de forma visível a baixa
remuneração, sendo 24% com salário de até R$2364,00 (3 salários mínimos),
apenas 3% (2 colaboradores) ganham até R$4728,00 (4 a 6 salários mínimos) e
nenhum dos funcionários pesquisados recebem igual ou acima de R$5516,00 (7
salários mínimos).
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GRÁFICO 8- RECOMPENSAS FINANCEIRAS, MAIS IMPORTANTE
FONTE: Os autores
O gráfico 8 esclarece que mais da metade dos respondentes consideram o
aumento de salário como a recompensa financeira mais importante, em ambos os
tipos de contratação. Observa-se ainda, que o aumento de salário continua sendo o
fator mais relevante para motivação e incentivo dos funcionários. Em seguida, 16%
optaram por bônus e gratificações. Por fim, apenas 2% dos servidores públicos
consideram importante a licença prêmio.
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GRÁFICO 9- RECOMPENSAS NÃO FINACEIRAS, MAIS IMPORTANTES
FONTE: Os autores
Conforme o gráfico 9, foi possível analisar que os funcionários julgam o
treinamento de desenvolvimento pessoal e técnico, como o mais importante, 26%
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dos servidores públicos e 13% para cargos comissionados. Em segundo lugar ficou
o reconhecimento por mérito com 24% para servidores públicos e 8% para cargos
comissionados. Em terceiro lugar a oportunidade de desenvolvimento, com 23% dos
servidores públicos e 6% para cargos comissionados. Os resultados apontam esses
fatores como primordiais para um plano de carreira.
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GRÁFICO 10- IMPORTANCIA ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO MENSAL
FONTE: Os autores
Nota-se no gráfico 10, que apenas um funcionário de cargo comissionado
(2%) e quatro servidores públicos (6%) não caracterizam ser importante esse
tratamento psicológico. Cabe ressaltar, que 92% dos pesquisados consideram
importante o acompanhamento psicológico, devido ao estresse vivido por eles
diariamente, visto que o estresse aumenta a possibilidade de erros e acidentes,
reduz a produtividade, além de causar um grande impacto na saúde das pessoas,
prejudicando seu estado físico e psíquico.
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GRÁFICO 11- GRAU DE RELACIONAMENTO ENTRE COLEGAS DE TRABALHO
FONTE: Os autores
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Com base no gráfico 11, percebe-se que o relacionamento como amizade e
ambiente de trabalho, influenciam diretamente com a motivação e satisfação no
trabalho, conforme a Teoria das Necessidades Humanas (1999). Neste caso, 40%
dos funcionários públicos apontaram ter um bom grau de relacionamento com seus
colegas, deixando em segundo lugar 29% dos quais informaram ter um ótimo
relacionamento e apenas 3% tem uma péssima relação. Em seguida, à análise da
relação entre os colegas de trabalho vista pelos cargos comissionados é semelhante
a dos servidores, apontando que dos respondentes, não houve funcionários com
grau de relação péssima ou regular. Já, 13% destes têm um ótimo relacionamento e
15% tem uma boa relação.
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GRÁFICO 12- GRAU DE RELACIONAMENTO DO FUNCIONÁRIO E SEU
SUPERIOR IMEDIATO
FONTE: Os autores
De acordo com o gráfico 12, nenhum dos cargos comissionados
respondentes afirmou ter um péssimo e um regular relacionamento com seu superior
imediato, assim demonstrando uma boa e uma ótima relação. Já os servidores
públicos respondentes, 13% tem uma péssima e regular relação, enquanto a maior
parte com 60% avaliam ter um bom e ótimo relacionamento. A relação do
funcionário com seu superior imediato são cruciais para o engajamento com as
funções que exercem.
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GRÁFICO 13- FUNCIONÁRIOS QUE SE MOTIVARIAM A TRABALHAR ATRAVÉS
DA DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
FONTE: Os autores
O gráfico 13 apresenta claramente o quanto é significativo para os
respondentes o fato de contar com um documento, contendo as descrições das
atividades de cada cargo para alavancar a sua motivação. Os servidores públicos
contam apenas com o edital do concurso para qual foram contratados, embora nem
sempre sejam cumpridos. Os cargos comissionados devido ao método de sua
contratação, não possuem uma descrição de cargo, porém realizam as atividades
conforme a necessidade da organização. Portanto, nesta análise 77% responderam
que se sentiriam mais motivados e 23% são indiferentes.
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GRÁFICO 14- HIGIENE DA ORGANIZAÇÃO
FONTE: Os autores
Baseado no gráfico 14 a higiene do trabalho trata-se de normas e
procedimentos cautelosos visando à saúde ocupacional de todos os funcionários. A
partir da análise, mais da metade dos pesquisados 52%, avaliam de forma regular
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essa questão. É imprescindível destacar que apenas 3% de todos os respondentes
avaliaram como ótima a higiene da organização.
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GRÁFICO 15- SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES
FONTE: Os autores
Apresenta-se no gráfico 15 a atual prevenção de acidentes e segurança do
trabalho. Ao ponto de vista dos respondentes, 31% relataram estar em péssimas
condições, enquanto apenas 3% acreditam estar em ótimas condições. Sabendo
que esses fatores são indispensáveis para a satisfação no trabalho, cabe ressaltar
que pode haver melhoria nesse aspecto, visto que a maioria dos entrevistados 52%
julgaram esse critério regular.
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GRÁFICO 16- INFLUÊNCIA DO CHEFE EM RELAÇÃO À PRODUTIVIDADE DO
FUNCIONÁRIO
FONTE: Os autores
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O percentual do gráfico 16 aponta que 87% estão satisfeitos com a chefia da
organização, o que resulta em uma produção de forma positiva, influenciando na
qualidade de vida no trabalho, e ainda, aumentando a criatividade e aceitação de
mudanças, em suas atividades na empresa. Afetando somente 13% dos servidores
públicos de maneira negativa.
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GRÁFICO 17- MOTIVAÇÃO PARA OFERECER UM ATENDIMENTO DE BOA
QUALIDADE AO CLIENTE EXTERNO
FONTE: Os autores
Os funcionários pesquisados do IML apontaram que 50% estão sempre
motivados a oferecer um atendimento aos seus clientes externos, conforme exibe no
gráfico 17. Embora, por meio de observações, ouvem-se reclamações mediante os
serviços públicos.
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GRÁFICO 18- POLTICA DE TOMADA DE DECISÕES DA ORGANIZAÇÃO
FONTE: Os autores
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Fica evidente que não houve respondentes para a opção ótima, assim,
resultando em 65% para uma avaliação regular. Com isso, possivelmente geram
repostas como diminuição na satisfação do trabalho, desenvolvimento da ansiedade
e estresse, maior rotatividade e declínio do desempenho, pois a política pode
apresentar vantagens somente para alguns colaboradores.
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GRÁFICO 19- NÍVEL QUE A CULTURA AFETA O COMPORTAMENTO E A
MOTIVAÇÃO
FONTE: Os autores
A cultura organizacional serve como base para inovação e ainda, atingir os
objetivos da empresa mantendo seus colaboradores dentro dos padrões. Sendo
assim, como os cargos comissionados são contratos de forma opcional por serem
cargos de confiança, todos os respondentes desta categoria 27%, têm sido
influenciados de forma positiva. Em contrapartida, os servidores públicos sentem-se
influenciados de maneira negativa 33% e positiva com 40% conforme o gráfico 19,
pois este aspecto depende do ponto de vista do funcionário.
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GRÁFICO 20- FATORES
FUNCIONÁRIOS
FONTE: Os autores
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Os entrevistados tiveram a oportunidade de escolher várias opções de
respostas sobre os fatores que mais geram insatisfação no trabalho. Contudo,
verificou-se no gráfico 20, que 65% a maior parte dos funcionários cargos
comissionados, relatam que o fator estresse vivido diariamente é o que mais os
deixam insatisfeito, apresentando logo em seguida, o fator remuneração insuficiente
com 59%. Assim como para os servidores públicos, onde 60% também julgaram o
fator estresses como o indicador que apresenta maior insatisfação, porém, ficou em
segundo lugar ao ver dos servidores, a falta de oportunidade de crescimento com
51%, deixando a remuneração insuficiente em terceiro lugar com um percentual bem
próximo, chegando aos 47%. Neste caso, somente 6% dos cargos comissionados
qualificam o ambiente do trabalho como um fator de insatisfação, enquanto 29% dos
servidores públicos demonstram sua insatisfação em relação a esse fator.
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GRÁFICO 21- ELEMENTOS INFLUENCIAM NA SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO
TRABALHO
FONTE: Os autores
De acordo com o gráfico 21, identificou-se que os cargos comissionados
priorizam a relação com seus colegas, com percentual de 65%. Já os servidores
públicos atingiram 51% para esse mesmo fator, prioprizando nesta análise, a
oportunidade de crescimento e desenvolvimento de carreira com 58%. Nesta
análise, ambos os tipos de contratação classificaram em segundo lugar, as
condições do local de trabalho.
5

CONCLUSÃO

A motivação é um comportamento que influencia o estado de espírito de
cada indivíduo, desenvolvendo o seu lado criativo e gerando satisfação para que
possam desenvolver suas atividades de forma eficaz e competente, sentindo-se
valorizado.
Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que os funcionários estão
insatisfeitos com o salário recebido, pois consideram que o aumento de salário é a
recompensa financeira mais importante, tanto que a maioria aponta o treinamento e
desenvolvimento técnico e profissional como outro fator relevante, pois essas
formações alavancam a carreira profissional e trazem como benefício um aumento
salarial.
Levando em consideração os aspectos observados, mesmo com a
insatisfação em relação ao salário, a maioria indica que estão sempre motivados a
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oferecer um atendimento de boa qualidade para os clientes externos, pois outros
aspectos contribuem de forma positiva para o dia a dia dos funcionários, como por
exemplo, a cultura organizacional, a relação com seus colegas de trabalho e a
relação com seu superior imediato e seu chefe.
Além disso, foi pesquisado o atual clima organizacional, aprofundando-se
em situações ligadas as necessidades básicas, como a higiene e a segurança no
trabalho, os quais foram classificados pela maioria, estarem em estados regulares,
ou seja, aptos para realização das atividades, podendo haver melhorias. A cultura e
a política de tomada de decisão resultam de maneira positiva na percepção dos
respondentes. Em razão disso, pode-se afirmar que o atual clima organizacional é
considerado bom, pois a minoria dos respondentes apontou que o ambiente de
trabalho é um fator que gera insatisfação.
Muito se discute a importância de um tratamento ou acompanhamento
psicológico devido ao estresse vivido diariamente pelos funcionários, visto que o ser
humano muda seu comportamento de acordo com as suas necessidades, bem
como, foi apontado essa importância pelos próprios respondentes.
De acordo com as observações expostas pelos entrevistados, e não
questionada na pesquisa, pode-se considerar a falta de ferramenta de trabalho como
um dos motivos que possam levar a população a criticar e julgar ter um atendimento
desqualificado.
Pode-se perceber que para a instituição, avaliar o nível de satisfação é de
fato importante, embora não haja muitos recursos além de treinamentos via cursos
online e presenciais. Por ser um órgão governamental, o método de melhoria não
depende somente dos recursos humanos, mas também da diretoria juntamente com
o órgão superior (Secretaria de Segurança Pública do Paraná), os quais em conjunto
podem validar e aprovar uma solicitação via ofício.
Portanto, é possível afirmar que os servidores públicos e cargos
comissionados do Instituto Médico Legal de Curitiba estão parcialmente satisfeitos,
pois os resultados alcançados nesta pesquisa apresentaram indicadores que
denotam insatisfação e satisfação em relação à organização, embora os
respondentes não apresentassem índices de desmotivação em relação aos serviços
prestados. Deste modo, é presumível que neste órgão em específico, não se
enquadra um atendimento de má qualidade.
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Por fim, recomenda-se que este órgão aumente seu quadro de profissionais
e aplique melhorias nas condições de trabalho, pois houve reclamações em relação
a estes aspectos, conforme a matéria da revista Ideia (anexo). É relevante que haja
melhorias nestes aspectos para evitar futuras reclamações, como ocorrido, visto que
a pesquisa em si, também identificou que a higiene e a segurança de trabalho, estão
em estados regulares.
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