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APRESENTAÇÃO 
 

Há exatos quinze anos nascia a SCIENTIA UNA, a revista 

científica da FOCCA – FACULDADE DE OLINDA. Naquela 

ocasião, tivemos a honra de participar do projeto que estabeleceu seus 

princípios editoriais, sob a coordenação da diretora e sócia-

proprietária da Faculdade, Dra. Manoelita Chiappetta, idealizadora do 

periódico. Naquele documento estavam explícitos os objetivos da 

revista: divulgar o conhecimento, traduzindo a responsabilidade social 

da Instituição para com a coletividade; estimular a pesquisa e a 

produção científica de professores e alunos; desenvolver, na 

comunidade acadêmica, o espírito crítico, analítico e empreendedor; 

proporcionar condições necessárias à aplicação de conhecimentos 

teóricos, no ambiente pragmático dos negócios; e estreitar o 

relacionamento entre a Faculdade e o mundo empresarial. 

Pelo que foi produzido até agora, cremos que estamos 

cumprindo esses grandes alvos. São mais de 180 artigos publicados 

por docentes, alunos e ex-alunos – da FOCCA e de outras IES – 

abordando temáticas das mais diversas áreas do conhecimento, a 

exemplo de Gestão Ambiental, Qualidade e Inovação, Organizações 

Não Governamentais, Filosofia, Gestão de Cidades, Direito, Língua e 

Literatura, Educação, Contabilidade, Trabalho e Emprego, entre 

outros. Tudo isso sob a anuência de um conselho editorial composto 

por mestres e doutores de reconhecida capacidade científica, técnica e 

intelectual perante a sociedade pernambucana. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos que têm 

contribuído para a continuidade e o sucesso desse empreendimento. 

Quinze anos, se parece pouco para quem tem 43 – como a FOCCA – 

já é um tempo razoável para aqueles que entendem ter esse veículo 

uma função social, qual seja, ser um fator decisivo do progresso das 

pessoas e contribuir com o avanço qualitativo da ciência ao colocar a 

informação e o conhecimento especializado à disposição da 

comunidade. 

Parabéns a todos que fazem a FOCCA por essa data – que 

marca a passagem da infância para a adolescência – de sua jovem 

filha, em franco amadurecimento!  
Prof. Marcos Calado 

Coordenador do NCE 
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INTRODUÇÃO À HISTÓRIA CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRA: SUA PERIODIZAÇÃO 

 

 

Ivo Dantas 

Doutor em Direito Constitucional;  

Professor Honoris Causa da FOCCA. 

 

Lívia Dias Barros 

Mestranda em Direitos Humanos pela  

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

 
 

1. DIREITO E HISTÓRIA 

Pacífico nos dias atuais é o entendimento segundo o 

qual o Direito (= processo ou ordenamento, sistema 1) está 

condicionado e relacionado com a História (também = processo) 

do tempo em que é legislado. 

Em trabalho intitulado Independencia Judicial y 

Garantía de los Derechos Fundamentales, FRANCISCO 

TOMÁS VALIENTE 2 escreve que “No hay dogmática sin 

historia. O no deberia haberla, porque los conceptos y las 

                                                 
1 Temos usado, de há muito, a expressão Direito como processo e como 

conhecimento, tal como se verifica de nossos livros Direito Constitucional e 

Instituições Políticas (Bauru: Editora Jalovi, 1986) e Constituição Federal - Teoria e 

Prática vol. I (Rio de Janeiro: Renovar, 1994). Recentemente, JOSÉ ANTONIO 

ESTÉVEZ ARAUJO publicou o livro La Constitución como Proceso y la 

Desobediencia Civil (Madrid: Editorial Trotta, 1994), onde utiliza a expressão no 

mesmo sentido que já o fazíamos. 
2 In Constitución: Escritos de Introducción Histórica. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 

149. 
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instituciones no nacen en un vacío puro e intemporal, sino en 

lugar y fecha conocidos y como consecuencia de procesos 

históricos de los que arrastran una carga quizá invisible, pero 

condicionante”. 

Trata-se, evidentemente, da constatação do Direito na 

História, pelo que, neste sentido é que se justifica o avanço, 

cada vez maior, dos estudos de História e/ou Sociologia do 

Direito, dos quais, evidentemente, não poderia fugir o Direito 

Constitucional, sem dúvida, o que mais sente de perto estes 

condicionamentos, em conseqüência do fato de que, como 

norma essencialmente de natureza política, nela se manifesta o 

conteúdo ideológico do momento histórico-político, dando 

origem ao estudo da denominada Ideologia Constitucional 3. 

Como se não bastasse esta constatação, hoje verificável 

e comprovável empiricamente, o conhecimento da evolução 

histórica de determinado ramo do Direito oferece condições e 

elementos para que se possa conhecer e compreender o sistema 

jurídico vigente, o qual sempre recebe influências dos modelos 

anteriores, isto porque, se a estrutura social ou a estrutura 

política não se modificam a “passe de mágica” por força do 

                                                 
3 Nesta linha de análises, veja-se PAULO BONAVIDES e PAES DE ANDRADE, 

História Constitucional do Brasil. Brasília: Editora Paz e Terra, 1988. Há uma 4ª 

edição, publicada pela Brasília: OAB Editora, 2002. 
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sistema jurídico, este não existe independentemente daquelas 

estruturas. 

Tais considerações justificam e tornam indispensável a 

inserção, em um Curso de Direito Constitucional, de análises 

sobre a evolução do constitucionalismo, pelo menos de maneira 

apenas esquemática, referencial, a qual vai sendo retomada a 

cada instante, à medida em que os institutos do Direito Positivo 

vigente forem sendo analisados. Neste sentido, lembre-se que 

todos os livros franceses de Direito Constitucional trazem, antes 

da análise do atual sistema, vários capítulos dedicados à 

evolução histórica das Constituições daquele país. 

Em verdade, a matéria justifica, inclusive, a existência 

de uma disciplina curricular 4 em nível de pós-graduação, ao 

mesmo tempo em que reclama seja elaborada uma obra 

sistemática, já que, além dos clássicos AGENOR DE ROURE 

(Formação Constitucional do Brazil 5), AURELINO LEAL 

(História Constitucional do Brazil 6) e FELISBERTO FREIRE 

(História Constitucional da República dos Estados Unidos do 

                                                 
4 Na UFPE tivemos oportunidade de proferir cursos de História do Constitucionalismo 

Brasileiro no Mestrado em Ciência Política, 1983, bem como Pensamento e Estrutura 

Constitucionais nos sécs. XIX e XX, nos Cursos de Especialização em Ciência 

Política, 1979 e 1980. Em todos os programas a preocupação metodológica esteve 

voltada para uma análise além dos textos legais, buscando compreendê-los em função 

das idéias e das estruturas socioeconômicas de cada época. 
5 Rio de Janeiro: Typrografia do Jornal do Commercio, 1914. 
6 Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1915. 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 11-35 Out 2015 

14 

Brasil 7), todos no início do século passado, pouco foi escrito 

sobre o assunto, destacando-se apenas artigos ou capítulos de 

livros didáticos, com raríssimas exceções 8. 

Neste sentido, além da obra de PAULO BONAVIDES 

e PAES DE ANDRADE, já citada, destaquem-se JOAQUIM 

PIRES MACHADO PORTELA, Carta Política do Império do 

Brazil confrontada com outras Constituições e Anotada 9; 

WALDEMAR MARTINS FERREIRA, História do Direito 

Constitucional Brasileiro 10; HAMILTON LEAL, História das 

Instituições Políticas do Brasil 11; J. P. GALVÃO DE SOUZA, 

História do Direito Político Brasileiro 12; IVAIR NOGUEIRA 

ITAGIBA, O Pensamento Político Universal e a Constituição 

Brasileira 13; MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO 

SOBRINHO, Breve História do Constitucionalismo no Brasil 14; 

FÁBIO LUCAS, Conteúdo Social nas Constituições Brasileiras 

15; NELSON NOGUEIRA SALDANHA, O Pensamento 

                                                 
7 Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1983, Tomo I. 
8 Trabalhos de História do Brasil têm abordado temas constitucionais, sem que, no 

entanto, seus autores sejam juristas, muito menos, habituados no trato dos assuntos 

referentes às Constituições. 
9 Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1876. 
10 São Paulo: Max Limonad, 1954. 
11 Rio de Janeiro 1962. 
12 São Paulo: Editora Saraiva, 1962, 2ª ed. 
13 Rio de Janeiro, 1947, 2 vols. 
14 Curitiba, 2ª edição, 1970. 
15 Belo Horizonte: Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Minas 

Gerais, Col. Estudos Econômicos, Políticos e Sociais, nº 14, 1959. 
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Político no Brasil 16; ANA LÚCIA DE LYRA TAVARES, A 

Constituinte de 1934 e a Representação Classista 17; 

FRANCISCO IGLESIAS, Constituintes e Constituições 

Brasileiras 18; FERNANDO WHITAKER DA CUNHA, Política 

e Liberdade - História Constitucional e Direito Político 19; 

AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO, Curso de Direito 

Constitucional Brasileiro 20; JOÃO CAMILO DE OLIVEIRA 

TORRES, A Democracia Coroada 21 e VAMIREH CHACON, 

Vida e Morte das Constituições Brasileiras 22. 

Um trabalho desta natureza, diga-se de logo, não deverá 

ficar preso a uma perspectiva meramente jurídico-positiva, mas 

haverá de lançar mão de interpretações sociológicas, devendo 

ser informada pela História das Idéias Políticas, pela evolução 

socioeconômica da sociedade, etc, como, aliás, fizeram PAULO 

BONAVIDES e PAES DE ANDRADE, os quais, logo na 

Introdução, deixam claro o contraste sempre constante entre a 

                                                 
16 Rio de Janeiro: Forense, 1979. O Autor republicou o livro com o título de História 

das Idéias Políticas no Brasil. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, Coleção 

Básica Brasileira, 2001. 
17 Rio de Janeiro: Editora Forense, 1988. 
18 São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, 4ª edição. 
19 Rio de Janeiro, 1975. 
20 Rio de Janeiro: Editora Forense, 1960, 2º vol. 
21 Petrópolis: Editora Vozes, 1964. 
22 Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987. 
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Constitucionalidade Formal e a Constitucionalidade Material 

23. 

Neste sentido, é oportuna a lição de ANTÔNIO 

CARLOS WOLKMER, em sua História do Direito Brasileiro 24, 

quando escreve “a obtenção de nova leitura histórica do 

fenômeno jurídico enquanto expressão cultural de idéias, 

pensamento e instituições implica a reinterpretação das fontes 

do passado sob o viés da interdisciplinariedade (social, 

econômico e político) e da reordenação metodológica, em que o 

Direito seja descrito sob uma perspectiva desmitificadora. Para 

atingir esta condição histórico-crítica sobre determinado tipo de 

sociedade e suas instituições jurídicas, impõe-se, 

obrigatoriamente, visualizar o Direito como reflexo de uma 

estrutura pulverizada não só por certo modo de produção da 

riqueza e por relações de forças societárias, mas, sobretudo, por 

suas representações ideológicas, práticas discursivas 

hegemônicas, manifestações organizadas de poder e conflitos 

entre múltiplos atores sociais”. 

Assim – continua -, participa-se da preocupação 

constantemente evidenciada por alguns juristas que questionam 

o conhecimento dogmático e estimulam uma visualização mais 

                                                 
23 ob. cit. p. 9. 
24 Rio de Janeiro: Forense, 1998, Introdução, p. 1-2. 
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sociopolítica da historicidade jurídica. Aceitar a politização das 

idéias e das instituições jurídicas significa superar todo e 

qualquer viés metodológico representado pelo historicismo legal 

de cunho formalista, erudito e elitista. 

Por conseguinte, nessa renovação crítica da 

historicidade jurídica, engendrada e articulada na dialética da 

vida produtiva e das relações sociais, torna-se imperioso 

explicitar a real apreensão do que possam significar as formas 

simbólicas de ‘instituições jurídicas’, ‘cultura jurídica’ e 

‘História do Direito’, num contexto interpretativo crítico-

ideológico25. 

 

2. DA HISTÓRIA CONSTITUCIONAL 

Duas palavras compõem a expressão sobre a qual 

haveremos de desenvolver nossas considerações: História e 

Constitucional, o que nos obriga, em conseqüência da 

flexibilidade terminológica que caracteriza as Ciências Sociais, 

a que definamos seus sentidos. 

Antes de mais nada e com relação à História, devemos 

dizer que com ela nos referimos ao processo ( conhecimento 

                                                 
25 PAULO BONAVIDES e PAES DE ANDRADE (ob. cit. p. 9), logo na Introdução, 

deixam claro o contraste sempre constante, entre a Constitucionalidade Formal e a 

Constitucionalidade Material. 
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que sobre ele se tenha 26), ou seja, a sucessão de Fatos 

Históricos, isto é, acontecimentos únicos e que não se repetem, 

mesmo naqueles instantes em que se apresentam muito 

semelhantes. Neste sentido, a História é ponte que une o passado 

ao presente, podendo-se tomar aquele como recente, próximo, 

afastado, remoto ou longínquo. 

Por outro lado, Constitucional tem em si mesmo um 

sentido multívoco, a começar por aquele que se opõe a 

inconstitucional, ou seja, contrário à Constituição. Esta, 

contudo, não é a perspectiva que por ora nos interessa, mas sim, 

aquela outra que vai além do texto da constituição para abarcar 

todos os temas que digam respeito à organização jurídica da 

Organização Política. Neste caso, podemos, até certo ponto, 

inclusive, considerar a História Constitucional como História 

das Instituições Políticas, entendimento este que encontramos, 

dentre outros, em MARCELO CAETANO e HAMILTON 

LEAL, sendo que este último publicou uma História das 

Instituições Políticas do Brasil, da qual não temos dúvidas em 

                                                 
26 Veja-se nosso artigo Introdução ao Conhecimento Histórico. Revista da Faculdade 

de Direito de Caruaru - Pernambuco, 1975. Neste estudo, discutimos a cientificidade 

da História (Filosofia Crítica da História, bem como a Filosofia Especulativa da 

História. 

O texto totalmente revisto, atualizado e ampliado, foi publicado em anexo do nosso 

livro Direito Constitucional Comparado. Introdução. Teoria e Metodologia. 2ª edição 

totalmente revista, atualizada e aumentada, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006. 
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afirmar que se trata de uma verdadeira História Constitucional 

do Brasil. 

Se diferença há entre as expressões (História das 

Instituições Políticas e História Constitucional), quer-nos 

parecer que seja quanto à tônica de interesses: enquanto a 

História das Instituições Políticas não dá maiores atenções às 

manifestações técnicas do fenômeno jurídico, na História 

Constitucional a norma jurídica é o alvo de suas preocupações, 

não ficando as análises limitadas aos aspectos simplesmente 

jurídicos. 

Sem se limitar à História Constitucional, mas 

referindo-se à História do Direito, lê-se no Dicionário 

Enciclopédico de Teoria e de Sociologia do Direito 27 que (ela 

é): 

O ramo da história que se ocupa do direito, concebido 

quer como o conjunto das normas jurídicas oriundas ou 

reconhecidas pelos poderes ´oficiais´, quer como a 

prática normativa espontânea da sociedade ou dos 

grupos, ou, finalmente, como as categorias doutrinárias 

ou discursivas dos juristas eruditos 28. 

                                                 
27 Sob a direção de ANDRÉ-JEAN ARNAUD... (et al.). Edição brasileira, Rio de 

Janeiro: Editora Renovar, 1999, verbete. 
28 PAULO FERREIRA DA CUNHA (Para uma História Constitucional do Direito 

Português. Coimbra: Editora Almedina, 1995) tece importantes considerações de 

ordem epistemológica sobre o tema, inclusive, fazendo interessante análise entre a 

História do Direito para Historiadores e História do Direito para Historiadores do 

Direito (p. 35 e segs).  
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Em outras palavras: uma análise de História 

Constitucional vai mais além do modelo que se expressa na 

Constituição, procurando entendê-lo como inserido em um 

momento histórico, portanto, dinâmico e cheio de valores e 

conteúdo ideológico 29. Busca ela os sentidos sociológico, 

ideológico e histórico da norma jurídico-constitucional, 

considerando-se, inclusive, o pensamento político da época, 

tanto nacional quanto estrangeiro, sem dúvida, importante fator 

para a correta e completa compreensão e sentido da norma posta  

30. 

Pelo que foi dito, o estudo da História Constitucional 

fica muito próximo ao estudo da Sociologia do Direito 

Constitucional, frente à qual se distingue, basicamente, por 

preocupar-se com o constitucionalismo passado, enquanto esta 

objetiva conhecer e compreender o constitucionalismo atual, 

vigente. 

Registre-se, por oportuno, que entre nós o primeiro 

estudo nesta linha de Sociologia do Direito Constitucional, pode 

ser apontado o livro de PINTO FERREIRA, intitulado Da 

                                                 
29 Veja-se NELSON SALDANHA, Formação da Teoria Constitucional. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 1983, p. 1-11. 
30 Outra importante fonte para a História Constitucional é a análise da Jurisprudência 

de cada época, sobretudo, aquela oriunda do órgão encarregado de interpretação e 

defender a Constitucional, como, no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. 
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Constituição 31, seguido pelo de IVO DANTAS, Poder 

Constituinte e Revolução - Breve Introdução à Teoria 

Sociológica do Direito Constitucional 32, sendo que, mais 

recentemente, BIDART CAMPOS tratou do tema em seu 

Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino 33. 

Finalmente, vale lembrar que ambos os estudos - 

históricos e sociológicos – são instrumentos indispensáveis, 

inclusive, para o estudo do Direito Comparado 34, que 

                                                 
31 2ª edição, Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1956. 
32 Tese para obtenção do Título de Mestre em Sociologia pelo Programa Integrado de 

Mestrado em Economia e Sociologia - PIMES - da Universidade Federal de 

Pernambuco - área de concentração em Sociologia Jurídica - 1976. Ver Poder 

Constituinte e Revolução - Breve Introdução à Teoria Sociológica do Direito 

Constitucional. 2a. edição, Bauru: Editora Jalovi, 1986, (esgotado); 1ª edição, Rio de 

Janeiro: Editora Rio, 1978. 
33 Buenos Aires: EDIAR – Sociedad Anónima Editora Comercial, Industrial y 

Financeira. Tomo IV, Sociologia del Derecho Constitucional, 1992. 
34 Consulte-se, a propósito, IVO DANTAS, Direito Constitucional Comparado. 

Introdução. Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2000. 

    Sobre a História do Direito, dentre inúmeros outros, vejam-se: BRUNO 

AGUILERA BARCHET, Introducción jurídica a la Historia del Derecho (2ª edición, 

Madrid: Editorial Civitas S/A, 1996); JOHN GILISSEN Introdução Histórica ao 

Direito (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1979); BRUNO AGUILERA 

BARCHET Introducción Jurídica a la História del Derecho (2ª edición, Madrid: 

Editorial Civitas, 1996); BARTOLOME CLAVERO, Introducción Histórica del 

Derecho (Madrid: Marcial Pons, 1992); ENRIQUE GACTO FERNÁNDEZ, Manual 

Básico de História del Derecho (Madrid: 1997); JOSÉ REINALDO DE LIMA 

LOPES, O Direito na História. Lições Introdutórias (São Paulo: Max Limonad, 2000); 

NELSON NOGUEIRA SALDANHA, O Problema da História na Ciência Jurídica 

Contemporânea (2ª edição, revista e aumentada, Porto Alegre, 1978); WALTER 

VIEIRA DO NASCIMENTO, Lições de História do Direito (8ª edição, revista e 

aumentada, Rio de Janeiro: Forense); Y. THOMAS, Diccionario Akal de Ciencias 

Históricas, bajo la dirección de ANDRÉ BURGUIÈRE (Madrid: Ediciones Akal, S/ 

A, 1991, verbete Derecho); GUILHERMO F. MARGADANT, Panorama de la 

Historia Universal del Derecho (6ª edición, Mexico: Editorial Porrua, 1998). 
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desempenha importante papel na análise das épocas ou períodos 

constitucionais. 

 

3. PERIODIZAÇÃO DA HISTÓRIA CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRA 

Como qualquer tentativa de periodização em História, 

também aqui a fixação das fases de nosso constitucionalismo é, 

mais ou menos, discricionária, visto que não há parâmetros que 

possam ser impostos àqueles que tentam fazê-lo, razão pela 

qual, ao apresentar os períodos, o estudioso leva em conta fatos 

históricos que representam, a seu ver, decisivos marcos, o que 

poderá não corresponder aos anseios e concepções de outro 

autor. 

Estudando o assunto (Periodização em História), JEAN 

GLÉNISSON, em sua Iniciação aos Estudos Históricos 35, diz-

nos que “o tempo da História, concebido, atualmente, como 

irreversível, linear, contínuo, é também, desde que o abordemos 

na prática, do ponto de vista técnico um tempo limitado, inscrito 

entre datas precisas que os historiadores se esforçam por 

determinar”. E, em seguida, desta feita analisando a “dificuldade 

das datas-limites” acrescenta o mesmo autor: “As verdadeiras 

                                                 
35 São Paulo: Difel, 1961, p. 41. 
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dificuldades começam quando se procura um acordo relativo às 

datas-limites ou - o que é mais grave - aos conceitos 

orientadores da definição dos diferentes períodos” 36. 

A lição do conhecido epistemólogo e historiador 

mostra-nos que esta periodização não significa, de maneira 

nenhuma, quebra do processo histórico, mas, pelo contrário, 

indica marcos que não chegam a partir a História (= processo 

histórico) servindo, apenas, para chamar a atenção para uma 

mudança de conteúdo, para sua essência, o que justifica, 

plenamente, a lição de GELZER “Todas las divisiones y 

limitaciones de período en el curso de la historia universal son 

puramente convencionales, y por lo tanto, plenamente 

arbitrarias. La propia historia, en la cual cada acontecimiento 

está en una dependencia causal con el precedente y con el 

subseguinte, no hace ninguna sección, es una continuación 

ininterrumpida” 37. 

Para WILHELM BAUER, “a vida histórica constitui 

uma engrenagem de relações múltiplas, de tal forma que os 

fundamentos da divisão, qualquer que seja ela, não podem ser 

distinguidos com clareza, isto porque, espaço e tempo dão-se as 

                                                 
36 Ob. cit. p.52. 
37 Citado por CARLOS M. RAMOS, Teoria de la História. 2a. ed., Madrid: Editorial 

Tecnos, 1968, p. 148. 
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mãos, o corpóreo e o espiritual entremesclam-se de tal sorte que 

só podem ser traçadas linhas de separação muito grosseiras”. 

No mesmo sentido são as lições de NUNO J. 

ESPINOSA DA SILVA e NELSON N. SALDANHA. Assim, o 

primeiro em sua História do Direito Português – Fontes de 

Direito 38 afirma que “cada momento ou período histórico, 

portanto, não se diferencia radicalmente do anterior. O que o 

caracteriza é o que de novo e dominante existe nele, com 

abstração do que de tradicional ou diferente se mantém ou 

nasce”. NELSON SALDANHA, por sua vez (Pequeno 

Dicionário da Teoria do Direito e Filosofia Política 39), ao 

estudar as Origens e Evolução do Estado Moderno, escreve: “É 

natural ver-se na própria Idade Média a origem do Estado 

Moderno; do mesmo modo, é nela que se apontam as origens da 

cultura moderna, justamente porque na história não há seções 

estanques: uma ‘época’ e outra são sempre uma continuidade, 

que o historiador encara como feita de porções diferentes por 

questão de método. 

Finalmente, GACTO FERNÁNDEZ (Manual Básico de 

História del Derecho 40), após citar HUIZINGA, escreve: “la 

división de la História en períodos, aunque indispensable, tiene 

                                                 
38 Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkiam, 1991, p. 33. 
39 Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1987, p. 111. 
40 Madrid: Laxes, S. L. Fotocomposición. Ediciones. 1997, p. 11. 
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un valor secundario, es siempre imprecisa y fluctuante, y, hasta 

cierto punto, arbitraria”. 

Em interesante livro Vida e Morte das Constituições 

Brasileiras 41, VAMIREH CHACON em capítulo intitulado Os 

Ciclos da Instabilidade Institucional,  escreve que “a 

instabilidade institucional brasileira expressa-se, ao grau 

máximo, na sua sucessão caótica de Constituições, rupturas 

apenas formais sem atingirem o cerne econômico-social da 

sociedade. Sinais da insuficiência dos sistemas de dominação 

rapidamente arcaicos. Logo tendo de se ver substituídos por 

outros também frágeis jurídicamente, porque ainda e sempre 

sem base majoritária. 

As que mais duraram foram a Constituição monárquica 

e a primeira republicana: de 1824 a 1891 e de 1891 a 1934, 

respectivamente, Império e República Velha, tempos de maior 

estabilidade, quando os problemas eram menos complexos e as 

elites menos numerosas, circunstâncias permitindo soluções ou 

adiamentos. 

A partir da Revolução da Alianza Liberal de 1930, 

última revolução liberalizante no Brasil, apesar de cedo 

estatizada exatamente por ser temida, não se conseguiu 

remendar as tachaduras na parede do edificio minado em seus 

                                                 
41 Rio de Janeiro: Editora Forense, 1987, p. 7-9. 
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alicerces. Pasma a crispar-se os ciclos mais sincopadamente, 

quase espasmos, ora breves (até de três e dois anos), ora médios 

(cerca de vinte anos), não mais ciclos longos:” 

Em seguida, CHACON apresenta os seguintes gráficos: 

  Ciclos Políticos 

Império                                        1822 

Primeira República                     1889 

Segunda República                    1930 

Terceira República                     1937 

Quarta República                        1945 

Quinta República                        1964 

Sexta República                          1987 

Cada ciclo por tanto com vinte e sete anos em média. 

Seus marcos balizadores são evidentemente a 

Independência (1822), Proclamação da República (1889), 

Revolução de 1930, golpe estadonovista (1937), 

Redemocratização (1945), intervenção militar (1964) e 

Constituinte da Nova República (1987), após fases internas de 

autoritarismo fechando autolimitante (Presidente Castelo 

Branco), com pretensões ilimitadas (período do Ato 

Institucional nº 5, do qual saiu a outorgada Emenda 

Constitucional nº 1 de 1969 deformando a já viciada 

Constituição de 1967 porque oriunda de um Parlamento 
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depurado por cassações), distendendo-se e abrindo-se nas 

Presidências Geisel e Figueiredo. 

Aqueles ciclos políticos correspondem à vigência das 

seguintes Cartas Magnas: 

Ciclos Constitucionais 

1824 

1891 

1934 

1937 

1946 

1967 

1969 

1988 

Cada ciclo, portanto, com vinte e três anos em média, 

pouco menores que os ciclos políticos de vinte e sete porque 

necessitando de interregnos elaboradores jurídicos. 

“Presidencialismos centralizadores agravando as crises” – 

conclui VAMIREH CHACON 42. 

Desta forma, e feitas as observações de ordem 

filosófico-teóricas (epistemológicas), a História Constitucional 

do Brasil pode ser dividida em 06 (seis) grandes períodos, 

                                                 
42 Em trabalho ainda em fase de preparação, intitulado Filosofia da História e Direito 

Comparado, pretendemos discutir esta instabilidade institucional, que não é exclusiva 

do Estado Brasileiro. 
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passíveis de críticas (bem o sabemos), mas que servem, ao 

menos, como identificação para efeitos didáticos ou, se 

quiserem, como hipótese inicial de trabalho. 

Enumeremo-los, dando alguns dos seus principais 

traços característicos. 

 

3.1 Prelúdios do Sentimento Constitucional: 1808-1822 

Neste período, deverá ser estudada a origem das idéias 

constitucionalistas entre nós, desde as primeiras manifestações 

com a chegada de D. JOÃO VI, até a Independência Formal, a 7 

de setembro de 1822. Objetiva-se traçar os caminhos rumo a um 

Estado Brasileiro. 

As Revoluções Brasileiras, sobretudo a Revolução 

Pernambucana de 1817, a Revolução Constitucionalista de 

1820, no Porto, as Constituições Francesa de 1791 e Espanhola 

de 1812 (Constitución de Cádiz) como fontes do Pensamento 

Constitucional Brasileiro são alguns dos temas que compõem o 

quadro do período. 

MANUEL CORREIA DE ANDRADE, estudando a 

Transição do período colonial para a Independência 43, 

recuando às Inconfidências Mineira e Baiana, afirma: “A 

                                                 
43 In Brasil: Realidade e Utopia. Recife: Editora Universitária UFPE, 2000, p. 23-24. 
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situação do Brasil, nos fins do século XVIII, era de impasse 

entre a permanência da dominação direta portuguesa, com a 

crise do Antigo Sistema Colonial, e a sua transformação em um 

país independente, separado de Portugal. Naquele momento, as 

idéias dominantes, influenciadas pela Revolução Norte-

Americana (1775/83) e a Revolução Francesa (1789), iriam ter 

repercussões no Brasil, dando lugar a duas importantes 

conspirações, a chamada Inconfidência Mineira (1789) e a 

Inconfidência Baiana (1798); a primeira tinha forte participação 

da elite cultural e econômica da colônia, voltava-se para os 

ideais da Revolução Francesa; a outra, de caráter popular, 

composta dominantemente de artífices, negros, mulatos e ex-

escravos era mais influenciada pelos ideais da Revolução 

Americana. Ambas identificavam o desejo de reformas e de 

independência, em escala regional”. 

Mais adiante, é incisivo: “Com a volta do Rei para 

Portugal, intensificou-se a luta pela ocupação de um espaço que 

parecia desocupado; em Pernambuco, houve uma forte luta anti-

lusitana que resultou na expulsão das tropas portuguesas em 26 

de outubro de 1821, e na formação de uma Junta de Governo, 

sob a chefia de Gervásio Pires Ferreira. Passava-se a travar, no 

Brasil, uma dupla luta, dos brasileiros contra o domínio 

português e de vários grupos brasileiros que desejavam o 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 11-35 Out 2015 

30 

estabelecimento de diferentes tipos de governo e de estado. 

Nesta segunda luta, observa-se que o grupo republicano era 

muito forte em Pernambuco e no Rio de Janeiro, enquanto o 

monarquista era liderado pelos paulistas de José Bonifácio. O 

Rio de Janeiro foi logo dominado com a perseguição ao 

republicano José Gonçalves Ledo, enquanto em Pernambuco 

houve uma cisão entre os revolucionários de 1817, que 

formavam dois grupos: os republicanos de Manoel Carvalho 

Paes de Andrade e os monarquistas de Francisco Paes Barreto” 

44. 

Nesse período, dois nomes merecem especial atenção 

dos estudiosos, quais sejam, o de JOSÉ BONIFÁCIO e o de 

FREI CANECA, o primeiro pelo papel decisivo que 

desempenhou no comportamento do Príncipe Regente no 

sentido da Independência, enquanto que o segundo se destaca, 

principalmente, pela influência exercida na Revolução 

Pernambucana de 1817, e, posteriormente, na Confederação do 

Equador (1824). 

A opção entre a adoção de um Estado Unitário ou 

Estado Federado, e de uma Monarquia ou República, é tema 

que não poderá faltar à análise do período. Neste sentido, mais 

uma vez, trazemos à colação o que escreve, a respeito, 

                                                 
44 Ob. cit. p. 26. 
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MANUEL CORREIA DE ANDRADE: “Na comparação das 

idéias expostas pelos pensadores do período, observam-se 

diferenças básicas quanto à estrutura do Estado e a forma de 

governo. A estrutura do Estado – unitário ou federativo – 

continuou sendo tema de estudos, discussões, ora com maior ora 

com menor intensidade até os dias atuais, mas a forma de 

governo, implantada em 1822 e consolidada com a abdicação de 

D. Pedro I em 1831, prevaleceu por quase sete décadas, até 

1889. Não se deve esquecer que em toda a América, onde 

dominou o sistema republicano, apenas o México, o Haiti e o 

Brasil tiveram governos monárquicos; houve sempre uma certa 

indecisão entre a adoção da forma republicana ou monárquica de 

governo. Mesmo nos Estados Unidos, Hamilton tinha 

sentimentos monarquistas, e na América Espanhola, Bolívar e 

Rivadávia pensaram na implantação de monarquias. Talvez as 

monarquias tenham sido menos numerosas no continente 

americano pela falta de um príncipe presente e disponível em 

cada colônia a se libertar, ao contrário do que ocorreu no Brasil” 

45. 

A legislação eleitoral de 19 de junho de 1822 é um dos 

documentos mais importantes, e ainda hoje, carecendo de uma 

                                                 
45 Idem, p. 27-28. 
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análise profunda, principalmente, sob o ponto de vista de uma 

interpretação sociológica. 

 

3.2 O Constitucionalismo Liberal: 1823-1930 

Trata-se de um período de grande agitação política, no 

qual se destacam os temas relativos à escravidão, a federação e 

a questão religiosa, além do Poder Moderador consagrado na 

Carta Política de 1824 (art. 98). 

No tocante à Forma de Estado Unitário, consagrada no 

texto constitucional, vale lembrar que esta não foi uma matéria 

pacífica, sendo de lembrar-se que se ele foi atenuado com o Ato 

Adicional de 1834 e restaurado com a Lei de Interpretação (em 

seguida à maioridade), tal não impediu as posições políticas do 

VISCONCE DO URUGUAI e BERNARDO PEREIRA DE 

VASCONCELOS em sua defesa, enquanto (no sentido da 

Federação), manifestavam-se TAVARES BASTOS, RUI 

BARBOSA e JOAQUIM NABUCO (estes dois últimos ao final 

do período imperial). 

Mais uma vez, demos a palavra a MANUEL 

CORREIA DE ANDRADE, quando escreve 46: “No estudo da 

Primeira República (1889/1930), deve-se fazer referência ao 

                                                 
46 Idem, p. 33-34. 
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último decênio da monarquia, quando o sistema monárquico 

estava enfraquecido e a propaganda republicana chegava à 

imprensa e às ruas, com grande força, embora a sua 

representação partidária na Câmara fosse insignificante. Havia 

diversas orientações entre os republicanos, mas com influência 

positivista muito forte nos meios militares – Benjamin Constant 

– e no Rio Grande do Sul – Júlio de Castilhos -, e até uma 

corrente positivista ortodoxa, no Rio de Janeiro, com Teixeira 

Mendes e Miguel de Lemos. 

A Constituição do Rio Grande do Sul, elaborada sob a 

influência de Júlio de Castilhos e mantida durante os governos 

sucessivos de Borges de Medeiros, fazia com que aquele Estado 

se mantivesse afastado dos demais Estados da Federal e que a 

sua Constituição fosse, durante muito tempo, contestada sob a 

alegação de que feria os princípios da Constituição Federal. 

Havia também uma tendência separatista, face às tradições 

farroupilhas e às ligações com a república platina, que pode ser 

sentida, de forma moderada, em livros de Alfredo Varela (1915) 

e de Alcides Maya. 

Em São Paulo, as idéias republicanas, intensificadas 

depois da Convenção de Itu, foram provocadas, em parte, pela 

resistência ao arbítrio do poder central (imperial) que, segundo 

os principais publicistas freava o crescimento econômico da 
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província. A preocupação com este problema levou os políticos 

paulistas ligados à economia cafeeira, a deixarem de lado a 

campanha abolicionista afastando-a ou distinguindo-a da 

republicana, posição defendida por Campos Sales que seria, 

posteriormente, Presidente da República”. 

Apesar de nossas dúvidas sobre a presença do 

Liberalismo Político no Constitucionalismo Brasileiro do 

período, em razão, sobretudo, da existência do Poder 

Moderador e da consagração da Religião Católica como Oficial 

do Império, tal como determinado na Carta Política de 1824, em 

seu art. 5º 47, generalizamos esta fase como abarcante desde a 

instalação da Assembléia Constituinte (1823) e sua atuação, até 

a Revolução de 1930. 

Como se vê, o constitucionalismo do texto de 1891 fica 

por nós incluso como liberal, no que foi muito mais do que o 

texto de 1824, a começar pela liberdade religiosa plena, com a 

separação da Igreja e do Estado, ou seja, do Poder Espiritual 

com o Poder Temporal. 

                                                 
47 “Art. 5º - A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a Religião do 

Império. Todas as outras Religiões serão permittidas com seu culto domestico ou 

particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior de Templo” 

(mantida a grafia original). 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 11-35 Out 2015 

35 

No plano da legislação eleitoral, importante detalhe 

deverá ser analisado: a mudança do caráter censitário do voto 

(Império) para o voto capacitário (República). 

 

3.3 O Constitucionalismo Social (1ª fase): 1930-1945 

O chamado Constitucionalismo Social no Brasil teve 

mais de uma fase, cujo período total fica dividido em razão de 

crises e hiatos constitucionais. 

No plano das idéias, formam-se duas correntes, a 

esquerda e a direita, ambas propugnando por reformas 

estruturais, sendo que a primeira “compreendia tanto os 

comunistas que seguiam a orientação de ASTROGILDO 

PEREIRA, OTÁVIO BRANDÃO e CRISTIANO CORDEIRO 

(que se apoiavam na Revolução Russa) como os anarquistas, 

sindicalistas e liberais que caminhavam para uma posição 

social-democrata. Embora com grandes divergências entre si, 

formaram a Aliança Nacional Libertadora, que teve influência 

sobre o Governo Vargas, até 1935. 

Na década de 40, fizeram parte deste grupo, CAIO 

PRADO JUNIOR, NELSON WERNECK SODRÉ e ALBERTO 

PASSOS GUIMARÃES. 
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Na direita ficaram os que defendiam uma posição 

conservadora e os defensores das idéias corporativistas, que se 

integraram na Ação Integralista Brasileira, cujo modelo era o 

fascismo italiano 48. 

Seu início data de 1930, quando a Revolução introduz 

em nossa legislação o conceito de social, como se fizera na 

Revolução Russa (1917) e na Constituição de Weimar (1919). 

O Código Eleitoral de 1932 marca um instante decisivo 

em nossa evolução político-constitucional, dentre outros pontos, 

pela introdução de reformas de base em nosso sistema, 

inclusive, com a expansão do corpo eleitoral, decorrência da 

adoção do voto feminino. 

Esta fase - é necessário que se diga desde logo, e a bem 

da verdade histórica -, vai até 1935, embora a maioria dos 

autores fale da vigência da Constituição de 1934 até 1937, com 

o Estado Novo. 

Puro engano. O texto de 16-07-1934 tem aplicação 

entre nós até 1935, quando a decretação do Estado de Sítio 

suspendeu seus efeitos, instalando-se um período de exceção, só 

formalmente extinto com a outorga de 1937. Mesmo neste curto 

período de vigência os méritos do texto constitucional de 1934 

não podem ser relegados, principalmente, no que se refere à 

                                                 
48 MANUEL CORREIA DE ANDRADE, ob. cit. p. 40-41. 
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nova concepção do ordenamento constitucional positivo, que 

passa a consagrar um conteúdo socioeconômico, doravante 

elevado à categoria de matéria constitucional. 

Era o fim do constitucionalismo simplesmente político, 

e o nascimento do constitucionalismo social, que com maior ou 

menor incidência vigora até a Constituição de 1988, apesar das 

idéias neoliberais, no sentido de diminuição dos denominados 

Direitos Sociais e Direitos Trabalhistas. 

 

3.4 O Constitucionalismo Aparente: 1937-1946 

No plano institucional é de mencionar-se a criação do 

DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), enquanto que, 

no âmbito infraconstitucional, tem início entre nós, a Legislação 

Trabalhista, sob forte influência da Carta del Lavoro, de origem 

italiana. 

Em comemoração aos Cinqüenta anos da CLT, 

ALOYSIO SANTOS organizou uma edição histórica 49, na qual 

o Min. ARNALDO SÜSSEKIND (então, com 24 anos de idade 

e um dos autores do Projeto), publicou uma Introdução 

intitulada A História da CLT no seu Cinquentenário, no qual 

                                                 
49 Rio de Janeiro: SENAI, SESI, 1993. A análise feita por SÜSSEKIND é um 

documento de leitura indispensável àqueles que se dedicam à História Nacional, 

especialmente, ao Direito do Trabalho.  
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analisa aspectos históricos do importante documento de nossa 

legislação trabalhista, indo desde As leis trabalhistas anteriores 

à CLT, até as Perspectivas de reforma. 

Confirmando o que foi dito no início deste estudo 

quanto à periodização em História, no item intitulado Da 

Revolução de 1930 à elaboração da CLT, escreve 

SÜSSEKIND: “Já na campanha para as eleições presidenciais, o 

candidato GETÚLIO VARGAS comprometeu-se a adotar 

adequada legislação social-trabalhista e promover a ratificação 

de convenções aprovadas pela Organização Internacional do 

Trabalho. Influenciado pela filosofia positivista de JÚLIO DE 

CASTILHO, GETÚLIO absorveu a doutrina de AUGUSTO 

COMTE favorável à intervenção estatal na ordem econômica e 

social – diretriz igualmente defendida por LINDOLFO 

COLLOR, seu principal colaborador no campo das questões 

trabalhistas e redator do tópico sobre o tema inserido no 

manifesto da Aliança Liberal de 20 de outubro de 1929. 

Derrotado em eleição tida como fraudulenta, VARGAS 

assumiu o Governo Provisório em 24 de outubro de 1930, como 

chefe da revolução vitoriosa e com o apoio de grande maioria do 

povo brasileiro, inclusive das Forças Armadas. 
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Em 1942, quando o Governo Federal resolveu 

consolidar a legislação do trabalho e da previdência social, 

inúmeras eram as leis a respeito adotadas”. 

Apesar do avanço constatado no âmbito da legislação 

trabalhista, podemos afirmar que, com o início, entre nós, do 

denominado Estado Novo e a Carta Política de 1937 (inspirada 

basicamente na Constituição Polonesa de PILSUDSKY) inicia-

se o que temos chamado de Constitucionalismo Aparente, já 

que, apesar de termos um texto outorgado a 10 de novembro, 

jamais o tivemos em vigor, em sua estrutura teoricamente 

estabelecida. 

Esta contradição existente entre a estrutura formal e a 

realidade vivida (Constituição Jurídico-Política e Constituição 

Social no sentido de Estrutura Social), deveu-se ao fato do que 

se encontrava determinado no art. 187 da Carta, que prescrevia: 

“Esta Constituição entrará em vigor na sua data e será submetida 

ao plebiscito nacional na forma regulada em Decreto do 

Presidente da República”. 

A determinação referida, o plebiscito, como se sabe, 

jamais foi convocado por GETÚLIO VARGAS e a Carta, em 

razão disto, não teve aplicação, dando origem aos Decretos-Leis 

pelos quais foi governado o País durante todo o período. 
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Em decorrência, podemos concluir que o 

Constitucionalismo nesta fase, foi apenas Aparente já que, em 

verdade, o que nos caracterizava era um sistema político 

ditatorial e não constitucional, bastante parecido com aquele 

outro que se iniciaria em 1968 com o AI-5 e que seria 

concretizado através da Emenda Constitucional 1/69. 

 

3.5 O constitucionalismo social (2ª fase): 1946-1968 

Com a queda da ditadura de VARGAS, em outubro de 

1945, e o processo de Redemocratização do País muito mais 

como conseqüência de uma conjuntura externa do que por 

fatores internos, sentia o Brasil a necessidade de um novo 

modelo constitucional que retomasse as características perdidas 

em 1935. 

Neste quadro, a compatibilização das idéias liberais 

com as idéias sociais, fez com que a Constituição de 18 de 

setembro de 1946 retomasse o esquema de 1934, ou seja, o 

modelo do Estado Social, tal como entendido (e já o dissemos) 

pela Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de 

Weimar de 1919. 

O período, apesar de um grande número de emendas 

sofridas pela Constituição, que ao final já desvirtuara a versão 
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originária, inclusive com a adoção de um Parlamentarismo 

manco, rejeitado pela via plebiscitária e a volta ao 

Presidencialismo, assiste a um movimento militar que se 

intitulara de Revolução (1964); em 1967 é substituído por um 

novo texto, até que, em 1968 se decreta o fechamento do 

Congresso Nacional por ato do Executivo, que determina a 

vigência do Ato Institucional n 5, publicado no Diário Oficial 

da União, em 13 de dezembro de 1968. 

Em última análise, este documento, conhecido como 

AI-5 (composto de 12 artigos), foi precedido por inúmeros atos 

de força e Atos Complementares, tendo significado, na prática, a 

formalização do Fim do período constitucional, vez que 

colocava o texto constitucional sob sua dependência.  

Pela Emenda Constitucional 1/69, todos aqueles Atos 

editados pelo Poder Executivo ficaram incorporados ao texto de 

1967, em decorrência do que determinava o seu art. 182: 

“Continuam em vigor o Ato Institucional nº 5, de 13 de 

dezembro de 1968, e os demais Atos posteriormente baixados”. 

 

3.6 O Constitucionalismo Transpersonalista: 1968-1978 

 

Esta fase, em essência, não se diferencia muito da 

anterior. 
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Aqui, o Estado, fundamentado na doutrina da 

Segurança Nacional, coloca-se em primeiro plano, ou seja, 

acima dos Direitos e Garantias Individuais, pelo que chamamos 

de Constitucionalismo Transpersonalista. Tal entendimento, de 

nossa parte, se acha amparado na contradição existente entre os 

arts. 153, § 4 e 181 da Constituição. 

Diz o primeiro: “A Lei não poderá excluir da 

apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito 

individual”..., enquanto que o segundo determinava que “ficam 

excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo 

Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 1964, 

assim como: 

I - Os Atos do Governo Federal, com base nos Atos 

Institucionais e nos Atos Complementares e seus efeitos, bem 

como todos os atos dos Ministros Militares e seus efeitos, 

quando no exercício temporário da Presidência da República, 

com base no Ato Institucional nº 12, de 31 de agosto de 1969; 

II - as resoluções, fundadas em Atos Institucionais, das 

Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais que hajam 

cassado mandatos eletivos ou declarado o impedimento de 

governadores, deputados, prefeitos e vereadores quando no 

exercício dos referidos cargos; e 
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III - os atos de natureza legislativa expedidos com base 

nos Atos Institucionais e Complementares no item I” (itálico 

nosso). 

Criava-se, assim, uma excrescência constitucional, 

vinculando o que deveria ser a Lex Magna a um ato de exceção, 

como o foram o AI-5 e toda a legislação dita revolucionária. 

Colocava-se, como já o dissemos, a chamada Doutrina 

da Segurança Nacional acima dos Direitos e Garantias 

Individuais, adquiridos após séculos de lutas do indivíduo contra 

o Estado, e a herança maior do chamado Constitucionalismo 

Liberal. 

O fim do AI-5 a 31 de dezembro de 1978 e os 

acontecimentos políticos que lhe sucederam, como convocação 

de uma Assembléia Nacional Constituinte e de eleições diretas 

para Presidente da República, sem dúvida modificaram o quadro 

do Constitucionalismo Brasileiro, sobretudo com a promulgação 

da denominada Constituição Cidadã, de 5.10.1988. 
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A princípio, a primeira perspectiva de um trabalho 

filosófico não tenciona formar filósofos, mas despertar 

vocações. O que se visualiza com o estudo da filosofia é 

incentivar o aluno à reflexão indagativa do ser humano para que 

o mesmo desenvolva uma visão crítica do mundo em que vive. 

A filosofia se faz presente e se atualiza a cada instante, 

quando leva o homem a questionar o senso comum e a descobrir 

novo sentido de viver e, sobretudo, a estabelecer parâmetros 

possibilitando, assim, uma convivência mais estreita e 

aconchegante com a natureza. Esse é o ideal que garante àqueles 

que estudam filosofia. 

No entanto, como professor de filosofia há vários anos, 

fui observando no transcorrer das aulas, que já não havia 

tamanho interesse pelo conteúdo e, sobretudo, na visão dos 

alunos, a disciplina seria desnecessária para qualquer que fosse 

                                                 
 Mestre em Filosofia (UFPE), Licenciado em Filosofia e Letras (UNICAP); 

Licenciado em Teologia (ITER). Docente da disciplina de Filosofia da FOCCA e da 

Faculdade São Miguel. Professor Emérito da FOCCA. 
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o curso. Mediante a constatação desse fato, pensei em outra 

forma que proporcionasse o interesse pelo estudo da “mãe de 

todas as ciências”. 

Então, surgiu-me a ideia de oportunizar o aprendizado 

da filosofia, representada via a arte do teatro. Na medida em que 

o novo método foi sendo utilizado, novas possiblidades foram se 

revelando, a ponto de os alunos irem já descobrindo seus 

potencias artísticos, proporcionando assim, para eles, o aprender 

filosofia e filosofar no estudo de grandes obras literárias de 

cunho social, cultural e pedagógico. 

O resultado desse método, além de motivar o estudo 

pela filosofia, possibilitou sistematizar dezenove peças 

produzidas pelos alunos, entre os anos de 2011 e 2014, com a 

publicação do livro “Um jeito diferente de filosofar”. 

   

Esse livro, que contou com a participação direta de mais 

de 700 alunos, significa a autenticidade da filosofia vivenciada e 

comunicada através da linguagem teatral no meio acadêmico, 

Livro editado com o patrocínio institucional da 

FOCCA, lançado durante a MOPPE – Mostra de 

Publicações, Pesquisas e Extensão, em outubro de 

2014.  
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tornando-se uma ferramenta acessível e adequada à 

aprendizagem dessa ciência. 

Por isso, o homem contemporâneo entenderá com maior 

precisão o trabalho de personagens que antes se conhecia apenas 

em textos, muitas vezes fragmentados, mas que agora podem se 

revelar em gestos e vozes em um palco qualquer da vida.  
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RESUMO 

Este artigo tem por finalidade abordar elementos da Pragmática 

na obra Alice no país das maravilhas, escrita em 1869 por Lewis 

Carroll. Este que foi um importante escritor britânico e que 

também desempenhou funções em várias áreas, como a 

Matemática, esta que através da lógica permeia sua obra. E é 

justamente por seu caráter complexo que seu livro se destaca, 

como uma obra de ampla interpretação em diversos âmbitos do 

conhecimento, a saber: a área de Letras, e é através da 

pragmática que a lógica matemática em conjunto com a 

Linguística pode ser bem compreendida. Nesse artigo o livro 

Alice no país das maravilhas será analisado de acordo com os 

seguintes conteúdos pragmáticos: Jogos de Linguagem, Atos de 

fala, e um dos mitos de Pragmática /Pragmatismo: a questão da 

verdade. Estes que serão analisados de forma breve a depender 

da inferência do leitor sobre o livro, cujo intuito do presente 

artigo é o de promover mais uma interpretação acerca desta obra 

tão complexa e de grande valor, ressaltando a importância da 

mesma e, indo além, propondo uma análise mais específica 

(pragmática) de situações descritas nas entrelinhas de Alice, 

convidando o leitor a se aventurar de forma lúdica e didática no 

país da pragmática, quer dizer, das maravilhas, buscando 

promover o encantamento através da reflexão e por que não 

dizer instrução.  

 

                                                 
1Aluna concluinte do curso de Letras Português/Inglês da FOCCA e membro 

da CPA dessa instituição.  
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PALAVRAS-CHAVE 

 

Alice. Atos de Fala. Jogos de linguagem. Pragmática. 

Verdade. 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to address the pragmatic elements in the work 

Alice in Wonderland, written in 1869 by Lewis Carroll. That 

this was an important British writer and also held positions in 

various fields, such as mathematics, that by this logic permeates 

his work. And it is precisely because of his complex character 

that his book stands out as a work of broad interpretation in 

different areas of knowledge, namely: the area of Letters, and it 

is through pragmatic that mathematical logic together with 

linguistics can be well understood. In this article, the book Alice 

in Wonderland will be analyzed according to the following 

pragmatic content: Language Games, Speech Acts, and one of 

the myths of Pragmatics / Pragmatism - the question of truth. 

These will be analyzed briefly to depend on readers’ inference 

from the book, whose aim of the present article is to promote 

one more interpretation about this complex and valuable literary 

work, emphasizing the importance of it and, going further, 

proposing an analysis more specific (pragmatic) situations 

described among the lines of Alice, inviting the reader to 

venture in a playful and educational way in the country of 

pragmatic, that is, the wonders, seeking to promote the 

enchantment through reflection and why not say education. 

 

KEY-WORDS 

 

Alice. Speech Acts. Language Games. Pragmatic. True. 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 51-75 Out 2015 

53 

1. INTRODUÇÃO  

 

A obra Alice no país das maravilhas foi publicada pela 

primeira vez em 4 de junho de 1869, pelo escritor britânico 

Lewis Carroll, e até os dias atuais é muito estudada e segue 

influenciando cada vez mais análises em diversas áreas do 

conhecimento, como: Psicologia, Comunicação Social, 

Matemática e Letras. Por sua vez, a Pragmática que é 

considerada uma das áreas de estudo da Linguística, vem a 

pouco tempo ganhando destaque no cenário de estudos como o 

livro de Carroll, demonstrando que é possível analisar Alice na 

ótica da Pragmática.  

Pensando nisto, esse artigo busca analisar o livro, 

inicialmente, através do enfoque dos jogos de linguagem, estes 

propostos pelo filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein e que 

correspondem às inúmeras significações atribuídas a uma 

palavra, cujo significado dependerá do uso e do contexto no qual 

a palavra estiver sendo empregada.  

Desta forma é possível perceber que a significação de 

uma palavra não é estanque, e muito menos absoluta, e sendo 

assim esse fenômeno da comunicação pode ser verificável em 

muitos dos trechos de Alice, principalmente em situações nas 

quais a mesma ou outra personagem utiliza o jogo de linguagem 

em um diálogo, atribuindo uma nova função a determinada 
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palavra. Como exemplo pode ser citado o seguinte trecho de 

Alice, no qual ela está em processo de queda após adentrar a 

toca do coelho branco: - Sim, acho que está correto, mas em que 

Latitude e Longitude estaríamos? (Alice não tinha a mais leve 

ideia do que Latitude Era, ou tampouco Longitude, mas ela 

pensara que eram boas palavras para se dizer).  

Neste fragmento verifica-se a noção de jogos proposta 

por Wittgenstein, demonstrando que embora a menina não 

soubesse a significação das palavras, isso não a impediu de fazer 

uso delas, pois a mesma sabia que estas palavras eram 

empregadas em situações de localização, e foi esse 

conhecimento prévio que ativou o frame de uma nova 

significação para Alice. Por conseguinte, será analisada em 

Alice a presença dos atos de fala, estes que por sua vez foram 

criados por John L. Austin e posteriormente ampliados por John 

Searle, pois ambos contribuíram para a pragmática no que diz 

respeito a ter sido uma teoria que buscou visar um tratamento 

sistemático, desde que a linguagem fosse analisada enquanto 

ação. Neste segmento teórico os atos de fala foram se 

desdobrando em três tipos: locutórios, ilocutórios e 

perlocutórios.  

O primeiro corresponde ao que é dito, o segundo por 

sua vez corresponde à intenção por trás do que é dito e o terceiro 
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e último corresponde à consequência do que é dito. Por este 

prisma é possível encontrar inúmeros atos de fala em Alice no 

país das maravilhas, e os atos podem ocorrer separados e/ou em 

conjunto. Destaque para os diálogos nos quais Alice compartilha 

a comunicação com o gato cheshire, este que demonstra um grau 

de malícia alto em relação à garota “ingênua”, como no trecho 

em que a menina lhe pergunta qual caminho deve tomar e o 

mesmo lhe responde com uma indagação: “- Para onde você 

quer ir”? “E a mesma lhe responde: - “Não importa!” “Ele por 

sua vez, muito esperto e de certa forma lógico a responde 

novamente:” “-Então não importa qual caminho você deve 

tomar”“. Nesse fragmento é possível notar os três atos: o 

locutório (o que é dito) ocorre quando ela inicia o diálogo 

perguntando; o ilocutório ocorre durante a pergunta (a intenção), 

que por se tratar de uma indagação indica posicionamento de 

busca pelo conhecimento, e, por conseguinte, o perlocutório 

(consequência) que ocorre quando o gato a responde com a 

última fala que encerra o diálogo e cujo efeito é de dúvidas na 

menina.  

E neste segmento serão realizadas as análises de atos de 

fala em Alice. Após esses elementos serem abordados, será 

verificada também na obra a situação de um dos mitos da 

pragmática/pragmatismo, este que envolve a noção de verdade, 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 51-75 Out 2015 

56 

que pode partilhar do que é considerado real e/ou possível para 

um indivíduo. Neste caso será observado o que é real (possível) 

verdadeiro para Alice e/ou no seu mundo das maravilhas. Este 

mundo que pode ser metafórico para demonstrar uma fase da 

vida comum às crianças de uma forma geral: o amadurecimento, 

a passagem da infância para a fase adulta. Desse modo, entende-

se que o livro possibilita inúmeras interpretações, assim como a 

pragmática o faz com suas análises da linguagem e é justamente 

esse o intuito do presente artigo: demonstrar mais uma 

possibilidade de análise de Alice no país das maravilhas. 

 

2. OS JOGOS DE LINGUAGEM  

 

A teoria dos jogos de linguagem foi desenvolvida pelo 

filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, este que não tinha a 

pretensão de criar uma teoria e muito menos de sistematizar a 

linguagem, mas que através de seu estudo contribuiu para a 

Pragmática ao analisar a linguagem como ação, e não mera 

interpretação da realidade como já faziam alguns estudiosos.  

Neste sentido Wittgenstein entendia o significado como 

determinado pelo uso, assim a significação não seria fixa à 

palavra, mas sim expressa de acordo com o contexto de uso e 
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também com objetivos específicos, estes que segundo o 

estudioso eram relacionados aos propósitos dos interlocutores.  

Desta forma o filósofo compreendeu que existiam 

inúmeros contextos de uso, tendo em vista as inúmeras 

atividades humanas nas quais a linguagem sempre estivera 

presente, e também as diversas possibilidades de uma única 

palavra possuir inúmeros significados em diferentes contextos.  

Assim Wittgenstein caracterizou como jogos de 

linguagem os diferentes contextos de uso e seus objetivos 

específicos, jogos estes que serão vistos de forma breve em 

Alice a partir do item seguinte. 

 

2.1 Os jogos em Alice 

 

A linguagem é vista como a expressão máxima da 

comunicação, tendo sua manifestação através da interação entre 

falante e ouvinte em um dado enunciado, este que por sua vez 

decorre de inúmeros fatores, como: contexto, uso e interação. 

Tais fatores implicam na interpretação do enunciado, este no 

qual as palavras são empregadas de acordo com os objetivos 

determinados pelos interlocutores, por isso para compreender o 

significado de uma dada palavra é necessário antes entender 

qual a intenção do falante em fazer uso dela.  
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Neste sentido é possível analisar em Alice a 

significação das palavras através dos jogos de linguagem, e que 

por serem jogos possuem regras, estas que são de ordem 

pragmática e que respeitam a estrutura da língua. Logo, entende-

se que estes jogos decorrem das inúmeras situações contextuais 

nas quais Alice atribui significados as palavras, e que a 

interpretação do significado das expressões utilizadas pela 

garota só é possível mediante as seguintes perguntas: O que os 

falantes fazem com as palavras? Em que situações elas são 

empregadas, e quais os interesses dos falantes ao fazer uso 

delas? Ou seja, consiste em questionar a função das palavras nos 

jogos de linguagem, de acordo com as regras de uso com as 

quais os jogadores (falantes) realizam os lances válidos. 

 

2.2 As jogadas de Alice 

 

Em Alice existem várias situações nas quais a menina 

faz uso dos jogos de linguagem, ela se mostra uma jogadora 

criativa na hora de exercer sua função, podendo levar um leitor 

leigo a questionar suas jogadas (usos das palavras) das seguintes 

formas: como se fossem sem sentido; ou mera troca de palavras 

comuns às crianças na fase de Alice. Por este prisma, segue 

abaixo uma situação através de um fragmento do livro, que 
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exemplifica esse dilema da significação em Alice: “E mesmo 

que a minha cabeça passasse”, pensou a pobre Alice, “teria 

pouca utilidade sem meus ombros”. “Oh! Como eu desejo poder 

encolher como um telescópio”. (CARROL, 2002, p.10). 

No trecho descrito acima se percebe o uso 

aparentemente incomum da palavra telescópio, que está sendo 

empregado por Alice para designar algo relacionado ao 

encolhimento, e que por sua vez pode sugerir a troca da palavra 

telescópio por microscópio, no sentido de se tratar de 

encolhimento. No entanto, o significado comum de telescópio é 

próximo ao de microscópio, o telescópio é o aparelho para 

observação à distância, enquanto que o microscópio é visto 

como o instrumento que amplia objetos minúsculos, sendo assim 

sabe-se que ambos funcionam com uma mesma unidade 

chamada tamanho. E também analisando o trecho de acordo 

com os jogos de linguagem, é possível inferir a escolha de Alice 

ao utilizar a palavra telescópio nessa passagem do livro.  

 

1) Contexto: Alice estava em uma sala escura que continha 

uma porta minúscula pela qual a menina tinha interesse em 

passar, contudo ciente de seu tamanho ela ficou a pensar 

em como conseguiria realizar tal feito, logo chegou à 
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conclusão de que se fosse um telescópio seu objetivo seria 

logrado. 

 

2) Uso: Alice empregou a palavra telescópio possivelmente 

por duas razões: a primeira corresponde ao conhecimento 

prévio que a menina poderia ter sobre tamanho e 

telescópio; e a segunda seria a capacidade de imaginação 

da menina em relacionar o telescópio com o encolhimento 

(fruto de suas leituras). 

 

3) Objetivo: Alice tinha como objetivo passar pela porta, 

mas para isso ela deveria ser tão pequena quanto à 

passagem, e em seu desabafo particular ela se expressou 

desejando ser encolhida como um telescópio, uma espécie 

de metáfora para a menina. 

 

3. ATOS DE FALA 

 

A teoria dos Atos de fala foi formulada pelo filósofo 

britânico John L. Austin nos anos 60e consiste em considerar 

um possível tratamento sistemático da linguagem, analisando-a 

do ponto de vista pragmático e assim vindo a demonstrar a 

noção de linguagem enquanto ação (“todo dizer é um fazer”). 
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Esta teoria, que surgiu na filosofia da linguagem, contribuiu para 

o avanço dos estudos pragmáticos a tal ponto de influenciar o 

também filósofo John Searle, estudioso que deu continuidade à 

teoria de Austin, ampliando-a. 

Neste sentido entende-se que a teoria dos Atos de fala 

lida com a função da linguagem, abordando os enunciados 

cotidianos nos quais os falantes interagem, destacando que 

existem diversas manifestações dos atos, tais como: pedir 

desculpas, dar ordem, criticar, apontar, argumentar, etc. No 

entanto na teoria os atos são classificados em três níveis que são 

os seguintes: 1) ato locucionário (o que é dito); 2) ato 

ilocucionário (a intenção no que é dito); 3) ato perlocucionário 

(a consequência do que é dito). 

 

a. Ato locucionário 

 

É considerado como o primeiro estágio dos atos, e 

consiste na produção de frases bem estruturadas utilizadas pelo 

falante em determinada língua, e que o falante deve respeitar as 

convenções da língua em todos os níveis: fonológicos, sintáticos 

e semânticos. Por isso para analisar os atos de fala é preciso 

começar pelo ato ilocucionário, este que só existe em um 
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enunciado se for realizado através da produção de frases 

compreensíveis na língua de seus interlocutores. Por exemplo: 

 

(1) Eu te batizo.  

No exemplo 1 a ação de batizar é expressa pelo próprio 

verbo flexionado, que é performativo. 

(2) Ana está casada.  

No exemplo 2 a frase indica o estado civil de Ana. 

(3) Os meninos são inteligentes. 

No terceiro e último exemplo a frase expressa um 

comentário acerca da inteligência dos meninos.  

 

b.  Ato ilocucionário 

 

 É o segundo nível dos atos de fala, que compreende o 

intuito do falante em dizer o que disse, ou seja, correspondem às 

ações que o interlocutor pretende desempenhar através do que é 

dito no enunciado. Os atos ilocucionários correspondem à 

realização de ações como: pedir, cumprimentar, exigir, etc. 

(COSTA, 2009, p.167).Conforme exemplos a seguir: 

 

(4) Por favor, traga-me uma cerveja. (pedido). 

No exemplo 4 a ação realizada pelo falante é a de pedir. 
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(5) Bom dia! (cumprimento). 

No exemplo acima a ação desempenhada é a de 

cumprimentar, visto como uma convenção social. 

(6) Cuidado, a rua é esquisita. (advertência). 

No exemplo acima uma advertência é a ação 

desempenhada e que funciona como um alerta. 

 

c.  Ato perlocucionário 

 

 O ato perlocucionário é o último nível dos atos de fala e 

foi proposto por Searle, e consiste em interpretar as 

consequências produzidas pelos atos ilocucionários, estes que 

muitas vezes atingem os interlocutores no diálogo. E é, 

sobretudo na análise dos atos ilocucionários, que surgem os atos 

perlocucionários, pois estes últimos dependem das possíveis 

consequências que decorrem dos primeiros. Como se demonstra 

no quadro abaixo: 

 

Quadro Demonstrativo dos Atos de Fala 

Atos ilocutórios Atos perlocutórios 

Avisar Assustar, alarmar, ajudar ... 

Informar Esclarecer, edificar, 

conscientizar ... 

Prometer Criar expectativas ... 
Fonte: Criação da autora. 
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d. Alice e seus atos 

 

Na obra Alice no país das maravilhas é possível 

encontrar inúmeros atos de fala, estes que correspondem à boa 

parte das falas da própria Alice, entretanto algumas personagens 

surgem com interessantes manifestações dos atos de fala. Mas 

para que os atos ocorram com sucesso, é preciso que eles, assim 

como os jogos de linguagem, respeitem regras, estas que estão 

relacionadas à estrutura da língua e também às condições de 

felicidade.  

As condições de felicidade estão relacionadas à ação 

expressa pelo verbo no enunciado, mas também comportam as 

funções exercidas pelos interlocutores, assim como a relação dos 

interlocutores e também o contexto das situações comunicativas. 

Em Alice os atos de fala podem ser analisados de acordo com os 

fatores acima descritos, estes que serão exemplificados abaixo 

através de trechos da obra. 

 

Exemplo: 

 

“Por favor, a senhora poderia me dizer” perguntou Alice 

timidamente, pois não estava muito certa se era educado 

falar primeiro, “porque seu gato sorri desse jeito?” 
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“Por que ele é um gato de Cheshire. Respondeu a 

Duquesa, “é por isso, Porco!” (CARROLL, 2002, p.54). 

 

No exemplo acima estão demonstrados os três atos de 

fala em uma passagem do livro, na qual Alice estava na casa da 

Duquesa e tinha se espantado com o gato que sorria o tempo 

todo, causando inquietação na menina, que prontamente 

questionou a Duquesa. O ato locutório (o que foi dito) 

corresponde à fala completa de Alice, esta que utilizou de 

expressões possíveis em sua língua, tendo em vista que a 

Duquesa compreendeu a fala da menina no enunciado e 

formulou a resposta. Por conseguinte os atos ilocutórios(a 

intenção no que foi dito) de Alice foram: o de pedir e o de 

perguntar à Duquesa. Estes atos são entendidos por Iara Bem 

querer Costa da seguinte forma: 

O ato de pedir corresponde a uma ação a ser realizada 

no futuro pelo ouvinte. E para ser bem sucedido é 

preciso atender a algumas condições, tais como: a 

sinceridade do pedido e que o falante acredite que o 

ouvinte esteja em condição de atender ao pedido. (...)  

O ato de perguntar consiste no falante estar querendo 

descobrir algo: a resposta. Também necessita de 

condições para ser válido no enunciado, dentre elas 

estão: a sinceridade do falante e que o mesmo não saiba 

a resposta, demonstrando o real interesse dele em 

descobrir a resposta. (COSTA, 2009, p.167). 
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Logo, é nítido no exemplo que Alice teve sucesso em 

seus atos de fala, pois além de ser compreendida pelo outro 

falante, também obteve conhecimento através da resposta 

emitida pela Duquesa no enunciado. E por último são vistos os 

atos perlocutórios, estes que expressam as consequências da fala 

de Alice, e que aparecem durante o posicionamento dela. A 

menina tinha como intenção perguntar acerca do sorriso do gato 

à Duquesa, no entanto ficou preocupada em como formular seu 

questionamento, tendo em vista a função da Duquesa 

(autoridade), além do respeito, como a própria Alice diz que 

pudesse não ser educado. No entanto ela termina indagando à 

representante da nobreza e obtém resposta, o que indica que a 

pergunta da menina provocou influência na mais velha, que teve 

como alternativa responder a garotinha. 

Mas também é sabido que existem mais exemplos que 

não serão amplamente analisados, tendo em vista a brevidade 

desse trabalho. No entanto, alguns trechos serão citados abaixo. 

 

(7) “... e cortem-lhe a cabeça lá for”. (Ordem emitida pela 

rainha de copas contra Alice, e que seria considerado um 

ato válido, tendo em vista a autoridade da majestade). 

(8) “Eu nego isso” disse a lebre de março. (Negar). 
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(9) “Eu peço-lhe desculpas sua majestade” disse o 

chapeleiro maluco. (Pedir desculpas). 

 

No exemplo 9 o chapeleiro pediu desculpas à rainha 

por ter adentrado ao tribunal com objetos do chá, o que 

demonstra o respeito que o mesmo tinha para com a majestade, 

mas também traz a noção de medo que ele também poderia ter 

em relação à rainha, tendo em vista o temperamento instável da 

mesma.  

 

4. A VERDADE NA PRAGMÁTICA 

 

A verdade não é vista como absoluta para a Pragmática, 

embora algumas instituições a preguem como única, cita-se 

como maior exemplo a igreja, que a conduz como um dogma 

inquestionável. Para a Pragmática a verdade é vista como ponto 

de vista, e está relacionada à visão de mundo que o indivíduo 

possui. Desta forma a noção de verdade é ampliada e passa a 

levar em consideração: o contexto das situações, além dos 

efeitos e consequências das mesmas, através da compreensão de 

linguagem como ação. 

Neste sentido a verdade está relacionada ao que é 

possível de acontecer em um mundo, como Habermas diz: que a 
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verdade está ligada a um conjunto de crenças de um povo, que 

reflete sua vida, ou seja, o mundo ao qual pertencem. Um bom 

exemplo seria o de um filme de ficção científica que algumas 

pessoas chamam de mentiroso, pois segundo esse tipo de gente 

essas coisas não aconteceriam na vida real. E em parte essas 

pessoas estão certas, pois na vida real algumas coisas do filme 

podem até não ocorrer, no entanto ninguém está falando de vida 

real, mas sim de um filme do gênero de ficção (fantasia, 

imaginação) que é bastante característico quanto aos efeitos 

especiais, logo demonstram que naquele mundo que é retratado 

no filme tudo é passível de acontecer, logo naquele universo 

tudo que ocorre é verdadeiro e também real. Por exemplo, a 

imagem a seguir: 
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Figura 1 - Cartaz de filme 

 

                                         Fonte: Anônimo (2014a) 

 

Na imagem acima é possível notar que o gênero do 

filme do cartaz é de ficção científica, este que possui situações 

tidas como não existentes no mundo real (o surgimento de uma 

nova espécie), no entanto são reais no universo do filme, e 

também o enredo pode servir de alerta para as pessoas, no 
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sentido de abordar os experimentos científicos e suas 

consequências quando são levadas ao extremo. 

 

e. As possibilidades de verdade em Alice 

 

 A obra Alice no país das maravilhas retrata 

muitas situações que levantam questionamentos acerca da 

verdade, a começar pela própria personagem sugerir um mundo 

só seu, no qual os livros só teriam gravuras e que os animais 

também seriam pessoas, um mundo maravilhoso na ótica da 

menina. Logo, entende-se que embora na vida real o desejo de 

Alice parecesse impossível, graças à imaginação dela esse 

mundo foi possível de existir a tal ponto da menina se questionar 

se tudo que vivera fora real. Estabelecendo uma linha tênue 

entre o mundo no qual ela vive “real” e o seu mundo (das 

maravilhas) no qual tudo para ela era real, portanto verdadeiro. 

Também para compreender o real no mundo de Alice é 

preciso saber quais são os elementos característicos do lugar (O 

país das maravilhas). A começar pelo coelho branco atrasado, 

este que provoca curiosidade na menina fazendo-a embarcar em 

uma aventura, e a partir daí ela conhece várias personagens tidas 

como bizarras no mundo "real", como: o gato Cheshire, o 

chapeleiro maluco, a lebre de março, as flores cantoras, a lagarta 

esperta, a rainha má e seu exército de cartas, etc. Além das 
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personagens estranhas, as situações vividas por Alice ao 

decorrer de sua aventura também são particulares, ou seja, 

possíveis apenas em seu mundo. Seguem exemplos: 

 

(1) As diversas vezes nas quais a menina diminuiu e 

aumentou de tamanho em proporções exageradas. 

Situações estas nas quais a menina demonstrou 

metáforas na prática, como: Ela chorou um rio de 

lágrimas. (Quando Alice aumentou de tamanho de forma 

absurda e chorou bastante formando um mar de 

lágrimas). 

 

Figura 2 - cena do filme Alice no País das Maravilhas 

 

 
 
                                           Fonte: Anônimo (2014b). 
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(2) A existência das estranhas criaturinhas no país das 

maravilhas, dentre as quais se destacam: o coelho 

branco, o chapeleiro maluco e o gato Cheshire. E que 

embora sejam possíveis apenas no mundo de Alice, 

também podem funcionar como metáforas para Carroll.  

 

Figura 3 - cena do gato Cheshire  

(Filme Alice no país das maravilhas) 

 

 

Fonte: Joanes (2014). 
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Figura 4 – cena do coelho branco  

(Filme Alice no país das maravilhas) 

 

 

Fonte: Gualano (2014). 

 

f. Fora tudo um sonho? 

 

 A trama do livro demonstra no final da obra que tudo que 

ocorrera não passara de um sonho, este que acometeu Alice 

quando a mesma estava escutando de sua irmã uma história, que 

por se tratar de um livro sem gravuras entediou a menina, 

fazendo-a dormir e assim sonhar com o seu mundo: o país das 

maravilhas. Demonstrando que as aventuras só foram possíveis 

de acontecer com a garotinha graças a sua imaginação, 

característica forte das crianças. Cita-se abaixo um trecho final 

do livro que exemplifica o sonho de Alice. 
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“Acorde, Alice querida!! Disse a irmã. “Nossa, que 

sono pesado você teve!”. “Puxa, que sonho estranho eu 

tive”, disse Alice. Então ela contou a irmã, tão bem 

quanto pôde lembrar, as estranhas aventuras que vocês 

acabaram de ler. (..) Alice levantou-se e saiu correndo, 

pensando enquanto corria que aquele tinha mesmo sido 

um sonho maravilhoso. (CARROLL. 2002, p.121). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Pragmática, com sua concepção ampla acerca da 

linguagem, possibilitou essa breve análise da obra: Alice no país 

das maravilhas. Através de elementos fundamentais para a 

compreensão da comunicação, como o contexto e os objetivos 

específicos, estes presentes no livro e bem representados por 

Alice e as demais personagens. Neste sentido a obra complexa 

de Carroll foi palco de uma aventura pragmática, esta que teve 

como personagens principais: os jogos de linguagem, os atos de 

fala e a noção de verdade, estes que desempenharam bem seus 

papéis ao longo desta jornada descrita neste artigo. Por este 

prisma entende-se que foi possível observar os elementos 

descritos anteriormente desde suas concepções até a ocorrência 

dos mesmos em Alice, sendo explicitados de forma concisa, 

porém sem prejuízos à compreensão dos assuntos, estes que 

possuem a linguagem como palavra-chave. Também se espera 

que o leitor, assim como Alice se deleitou com o país das 
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maravilhas, tenha se deleitado com este estudo e, por 

conseguinte, embarcado no país da pragmática por uma aventura 

maravilhosa, podendo sonhar como Alice ou colocando seus 

conhecimentos em prática. 
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RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar o papel dos benefícios sociais no 

contexto das organizações que operam no Brasil, apresentar os 

benefícios que são comumente oferecidos e discutir a sua 

importância para estas organizações no que se refere aos ganhos 

obtidos para si e também para os colaboradores ao ofertarem 

determinados benefícios. Para que se possa alcançar estes 

objetivos, optou-se pela adoção da pesquisa bibliográfica, tendo 

como principal fonte o material elaborado pela empresa de 

consultoria Towers Watson. Ao final da análise, foi possível 

compreender que os benefícios sociais desempenham um papel 

importante no contexto organizacional, identificou-se que os 

benefícios espontâneos são os mais ofertados pelas empresas, 

não sendo estes exigidos por lei. Também chegou-se à 
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conclusão de que o benefício plano de saúde é oferecido por 

cem por cento das empresas.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

 

Benefícios sociais. Gestão de pessoas. Motivação. 

Produtividade. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to examine the role of social benefits in the 

context of organizations operating in Brazil, to present the 

benefits that are offered and discuss their importance to these 

organizations in relation to gains for themselves and also for the 

employees when they offer certain benefits. In order to achieve 

these goals, we opted for adopting a bibliographical research, 

having as the main source reports prepared by Towers Watson 

consulting firm. At the end of the analysis, it was possible to 

understand that the social benefits play an important role in the 

organizational context, it was found out that voluntary benefits, 

which are not required by law, are the most offered by 

companies. As another conclusion it was also seen that health 

plan benefit is offered by one hundred percent of the companies. 

 

KEYWORDS 

 

Social Benefits. People Management. Motivation.  

Productivity. 

 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 77-106 Out 2015 

79 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As relações de trabalho constituídas a partir da 

interação entre as organizações e empregados passaram por 

várias mudanças ao longo dos anos. Inicialmente as pessoas 

eram vistas apenas como recursos organizacionais, de acordo 

com Chiavenato (2009, p. 1), elas eram tratadas como “coisas ou 

como peças uniformes e padronizadas que se encaixam em uma 

complexa engrenagem que produz algo por meio de sua 

atividade”.   

Na visão de Chiavenato (2009, p. 1), atualmente as 

pessoas são “fornecedoras de conhecimento e de competência. 

Elas oferecem experiência, inteligência, raciocínio”. Dutra 

(2011) afirma que questões internas (reivindicação dos 

funcionários, mudança da percepção das pessoas em relação ao 

seu trabalho) e externas (empresas concorrentes, globalização do 

mercado) pressionaram as empresas a reconhecerem o 

funcionário como um dos parceiros que compõem a 

organização. Tornou-se necessário valorizá-lo, pois à medida 

que se obtém retorno satisfatório na execução de suas 

atividades, o trabalhador espera uma contrapartida, afim de 

suprir suas necessidades. 
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Em decorrência destas mudanças de paradigma, 

segundo Chiavenato (2009), construiu-se um novo formato de 

gestão que influenciou diretamente a área de recursos humanos. 

As organizações abriram espaço para os funcionários, afim de 

que pudessem expor suas ideias e participassem das decisões. 

Disponibilizaram recursos e oportunidades para que seus 

colaboradores pudessem desenvolver seus conhecimentos e 

estivessem capacitados e seguros para aceitarem os desafios 

propostos pela organização no intuito de alcançarem os objetos 

traçados em seu plano estratégico. 

Para Araujo e Garcia (2010), ainda há novas 

responsabilidades que passaram a fazer parte do dia a dia das 

empresas e dos profissionais. Os profissionais da área de Gestão 

de Pessoas passaram a atender aos usuários internos e externos, 

a preocuparem-se com a qualidade de vida no trabalho, em 

disponibilizar à organização empregados capacitados e 

motivados, podendo assim, proporcionar competitividade, 

agregando valor aos empregados, à empresa e aos clientes. 

Neste contexto, destacam-se os benefícios sociais, uma 

forma de remuneração indireta, escolhido como objeto deste 

estudo. Trata-se de uma ferramenta estratégica utilizada pela 

área de Gestão de Pessoas, para manter motivados os 

profissionais que já trabalham nas organizações e de atrair novos 
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talentos para comporem suas equipes. De acordo com Bohlander 

e Snell (2010), apenas oferecer um mix de benefícios aos 

colaboradores não basta, deve-se levar em consideração dois 

aspectos: benefícios que visam atender às necessidades das 

pessoas e em contrapartida tragam retorno para a empresa. 

Portanto, o objetivo geral deste trabalho é analisar o 

papel dos benefícios sociais no contexto das organizações que 

operam no Brasil. Como objetivos específicos, pretende-se 

verificar quais são os benefícios usualmente oferecidos pelas 

organizações que operam no Brasil, discutir a importância dos 

benefícios sociais para as organizações que operam no Brasil, e 

por fim, realizar um comparativo entre pesquisas elaboradas 

sobre os benefícios sociais nos anos de 2005 e 2011. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Administração de Recursos Humanos 

 

Ao longo da história, as pessoas vinham sendo tratadas 

pelas organizações como um recurso a ser administrado. Com o 

passar do tempo mudanças foram ocorrendo, principalmente em 

decorrência de fatores externos, como a necessidade de 

desenvolvimento do profissional para manter a empresa 

competitiva, a conscientização da empresa de que precisa 
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atender tanto aos seus interesses e expectativas como das 

pessoas para assim obter uma relação produtiva;esses, e outros 

aspectos, contribuíram para uma mudança na forma de gerir as 

pessoas. 

Como descrito por Gil (2010), inicialmente surgiu o 

movimento da Administração Científica, tornando-se uma 

referência para a organização industrial nas primeiras décadas 

do século XX. Este movimento originou-se a partir das teorias 

desenvolvidas pelo francês Henri Fayol e o americano Frederick 

W. Taylor, e tinha a pretensão de fundamentar cientificamente 

as rotinas administrativas.  

Para Dutra (2011), Fayol busca compreender a gestão 

da organização, subdividindo-a em funções consideradas 

importantes para o funcionamento de uma empresa. Desta 

forma, segundo o autor, a administração de recursos humanos é 

compreendida “como um sistema inserido em um sistema maior 

com o qual interage”, ou ainda “constituída por subsistemas que 

interagem entre si e modificam o todo”. Estas ideias 

estabeleceram uma forma de organização que permitiu 

desenvolver as atividades e gerir as pessoas, tornando a 

organização apta a produzir bens e serviços em larga escala. 

Mais adiante, houve a contribuição do movimento de 

valorização das relações humanas no trabalho, criado com base 
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nos estudos do psicólogo americano Elton Mayo. De acordo 

com Gil (2010) o mesmo percebeu que os fatores psicológicos e 

sociais desempenhavam um papel importante sobre a 

produtividade dos funcionários, após estas constatações, passou-

se a valorizar as relações humanas no ambiente de trabalho.  

De acordo com o autor supracitado, após a Segunda 

Guerra Mundial ocorreu o fortalecimento dos sindicatos dos 

trabalhadores, gerando mudanças nas relações industriais. 

Começou-se a estabelecer uma nova relação entre empregador e 

empregado, agora com o apoio do sindicato, os trabalhadores 

puderem exigir melhores condições, fazendo com que as 

empresas passassem a valorizá-los mais, oferecessem um 

ambiente mais favorável para o trabalho e ainda concedessem 

benefícios, muito também por força da lei. 

Segundo Araujo e Garcia (2010), no dia primeiro de 

maio de 1943, com a assinatura do Decreto-lei nᵒ 5.452, foi 

criada a Consolidação das Leis do Trabalho, trazendo a 

regulação das relações individuais e coletivas do trabalho no 

Brasil. A nova lei foi cuidadosamente gerida dentro do âmbito 

organizacional pelos departamentos de pessoal, responsáveis 

pelas chamadas rotinas trabalhistas (as admissões e demissões 

dos funcionários), esses cuidavam para que a legislação 

trabalhista fosse cumprida. 
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Como descrito por Gil (2010), grandes desafios 

surgiram para as empresas na década de 80, como a globalização 

da economia, a evolução tecnológica e das comunicações e o 

crescimento da competitividade. As organizações passaram por 

grandes dificuldades e viveram inúmeras experiências, como a 

reengenharia e a terceirização, gerando consequências para os 

trabalhadores, os quais eram tratados como recursos. 

O autor também aponta que no decorrer do tempo 

começaram a surgir críticas a estes métodos empregados na 

gestão, entre eles, a forma de tratamento dada ao funcionário, 

visto simplesmente como um recurso. A partir deste momento, 

os críticos sugeriram que as pessoas fossem percebidas como 

parceiros da organização, elas passariam a ser fornecedoras de 

conhecimento, disponibilizando o seu capital intelectual.  

Dentro desta perspectiva, Dutra (2011) revela que a 

gestão das pessoas passa a ter um papel estratégico dentro da 

organização, colaborando com conceitos e novas formas de 

interagir com as pessoas, fazendo com que se obtenha maior 

produtividade para a organização sem descuidar das 

necessidades individuais das pessoas. 

Ainda acrescenta que os fatores internos (reivindicação 

dos funcionários, mudança da percepção das pessoas em relação 

ao seu trabalho) e externos (empresas concorrentes, globalização 
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do mercado) fizeram com que muitas organizações passassem, 

portanto, a reconhecer o trabalhador como um dos parceiros que 

compõem a organização. Tornou-se necessário valorizá-lo, à 

medida que se obtém retorno satisfatório na execução de suas 

atividades, caso contrário, as empresas passariam a ter 

dificuldade de conseguir o envolvimento das pessoas para 

alcançarem os objetivos traçados. 

A partir destes fatos caminhou-se para uma nova forma 

de se gerir a área de recursos humanos, na qual as empresas 

passaram a incentivar a participação dos seus funcionários nas 

decisões. Buscaram utilizar ao máximo os talentos existentes 

dentro da organização, permitindo que eles conseguissem se 

desenvolver, em contrapartida ao estarem mais bem preparados, 

aumentou-se a possibilidade de novos ganhos para a empresa.  

 

1.1.1 Gestão de Pessoas 

 

Para Araujo e Garcia (2010) a área de Gestão de 

Pessoas passou a ser uma solução para as demandas 

relacionadas à gestão do quadro funcional da organização. 

Exercendo um papel gerencial, ao mesmo tempo, estratégico 

dentro da organização, pois tem a função de assegurar os 
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objetivos da empresa, mas também garantir os interesses dos 

seus colaboradores. 

Segundo Gil (2010), os profissionais desta área 

passaram a se preocupar com as necessidades dos colaboradores, 

buscando supri-las, com o intuito de torná-los ativos mais 

produtivos e valiosos para a organização. Quando percebem que 

há necessidade de capacitação para executar uma nova atividade 

inerente ao processo produtivo, imediatamente encaminham os 

colaboradores para participarem de cursos voltados para o seu 

desenvolvimento profissional. 

Portanto, cabe à Gestão de Pessoas estudar e analisar os 

diversos meios existentes que possam proporcionar qualidade no 

trabalho e qualidade de vida aos colaboradores. Segundo Araujo 

e Garcia (2010), o gestor da área deve também ter a habilidade 

de identificar eventuais problemas no relacionamento entre as 

pessoas, para que o clima organizacional seja o melhor possível, 

para não gerar conflitos entre os profissionais. 

Para suprir toda esta demanda é essencial que os 

gestores busquem conhecer melhor seus colaboradores, a fim de 

identificar fatores que possam motivá-los, pois de acordo com 

Gil (2002), profissionais motivados tendem a propiciar melhores 

resultados. Para o autor, pode-se dizer que a motivação trata-se 

do combustível para a produtividade da empresa.  



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 77-106 Out 2015 

87 

1.2 Benefícios Sociais 

 

Na visão de Luz (2011, p. 3) “os benefícios são meios 

indispensáveis de suprimento e apoio, que visam promover a 

atração, a retenção e a satisfação dos seus recursos humanos, 

assim como o aumento da produtividade das empresas”. 

Corroboram com este conceito Araujo e Garcia (2009), 

para eles o benefício é uma forma de remuneração indireta, 

ofertado com o intuito de satisfazer os colaboradores, mantê-los 

motivados para gerar maior produtividade e serve também para 

atrair os profissionais que queiram trabalhar na empresa. 

 

Figura 1 - Formação da remuneração total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Araujo e Garcia (2010, p. 142). 

 

Os benefícios são reconhecidos como um tipo de 

remuneração indireta que se somam ao salário agregando valor 

ao mesmo, sendo este uma remuneração direta, gerando assim o 
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valor total recebido pelo funcionário, no exemplo da figura 1 

abordado por Araujo e Garcia (2010) como remuneração total. 

Para Chiavenato (2000, p. 415) benefícios sociais “são 

as facilidades, conveniências, vantagens e serviços que as 

organizações oferecem a seus empregados, no sentido de 

poupar-lhes esforços e preocupação”.  

Segundo Bohlander e Snell (2010), atualmente todas as 

empresas oferecem algum tipo de benefício, portanto, as 

organizações precisam ser criativas para se diferenciarem do 

mercado e manterem os funcionários motivados. Luz (2011) 

enfatiza que os benefícios podem ser ofertados sob diversas 

formas e por diversos motivos. 

 

1.2.1 Concessão dos benefícios 

 

Os benefícios sociais podem ser concedidos de diversas 

formas. As empresas, por vontade própria e seu livre arbítrio, 

podem oferecer certos benefícios no momento que acharem 

conveniente para si e para seu colaborador. Porém, há alguns 

benefícios obrigatórios por lei, os quais devem ser concedidos 

compulsoriamente. Existem também os benefícios que são 

concedidos após realização de acordos sindicais, entre os 

sindicatos dos funcionários e os sindicatos patronais. 
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De acordo com Luz (2011), os benefícios podem ser 

concedidos de três maneiras: 

1) De forma obrigatória: conhecidos como benefícios 

legais, sendo estes exigidos por lei, as empresas são obrigadas a 

concedê-los aos seus colaboradores. 

2) De forma espontânea: estes são oferecidos seguindo 

critérios da própria empresa de acordo com sua política de 

gestão de benefícios, não havendo obrigatoriedade alguma no 

seu fornecimento. 

3) De forma contratual: devem obedecer aos acordos 

coletivos, convenções coletivas ou ainda são concedidos por 

sentença normativa. São benefícios concedidos após serem 

negociados entre os sindicatos patronais e sindicatos dos 

trabalhadores, ou ainda diretamente entre os funcionários e as 

empresas. 

 

1.2.2 Classificação dos benefícios 

 

Os benefícios, segundo Chiavenato (2009), podem ser 

classificados de acordo com a sua natureza e seus objetivos. Em 

seguida serão descritas as formas de classificação. 

Quanto a sua natureza, de acordo com Chiavenato 

(2009), podem ser classificados em monetários e não 
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monetários: os benefícios monetários são os concedidos em 

dinheiro, em sua grande maioria, por meio da folha de 

pagamento (férias, gratificações, reembolso ou financiamento de 

remédios, etc.). Já os não monetários são oferecidos na forma de 

serviços, vantagens ou facilidades aos funcionários (refeitório, 

serviços social ou aconselhamento, seguro de vida em grupo). 

Quanto a seus objetivos, o autor supracitado destaca 

que os benefícios podem ser classificados em relação aos 

objetivos que a empresa pretende alcançar quando são ofertados, 

são eles: assistenciais, recreativos e supletivos. Os assistenciais 

tem o objetivo de proporcionar segurança e previdência aos 

funcionários e sua família, principalmente em casos de 

imprevistos ou ainda emergenciais, por exemplo, assistência 

médico-hospitalar, complemento de aposentadoria, assistência 

odontológica. 

Luz (2011) também enfatiza estas formas de 

classificação dos benefícios. Segundo o autor, quanto a sua 

natureza podem ser classificados em monetários (pecuniários) e 

não monetários. Quanto aos seus objetivos classificam-se em 

assistenciais, recreativos e supletivos (de apoio). 
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1.2.3 Principais tipos de benefícios oferecidos pelas 

empresas no Brasil 

 

No ano de 2011, a empresa de consultoria Towers 

Watson realizou uma pesquisa com o objetivo de identificar as 

principais práticas de mercado no que se refere aos benefícios 

sociais. Com este estudo as organizações puderam conhecer a 

realidade das empresas participantes e utilizar os resultados para 

comparar com suas práticas atuais, permitindo fazer ajustes ou 

até mesmo modificar sua forma de gerir os benefícios sociais 

dentro da organização. 

A pesquisa da Towers Watson contou com a 

participação de 198 empresas nacionais e multinacionais de 

diversos segmentos de mercado, todas elas operam no Brasil.De 

acordo com as informações obtidas, os principais benefícios 

oferecidos são: 

 Plano de Saúde – consiste em oferecer um plano de 

saúde para o funcionário no período em que 

trabalhar na empresa, o mesmo pode ser pago em 

sua totalidade pela empresa ou apenas parcialmente, 

sendo descontada uma parte do funcionário. 
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 Plano Odontológico – oferecido pela empresa para 

solucionar problemas odontológicos que possam 

afetar seus funcionários. 

 Auxílio-alimentação – pretende garantir uma 

alimentação adequada dos funcionários, que 

preserve sua saúde, garanta bem-estar, e também 

contribua para a sua produtividade no ambiente de 

trabalho. 

 Seguro de vida – o benefício visa cobrir as 

necessidades e os riscos aos quais os funcionários e 

seus dependentes estão sujeitos, como exemplo, de 

morte e invalidez. 

 Previdência privada – o objetivo é complementar a 

renda do funcionário aposentado. Pois, quanto maior 

o salário, maior será sua perda quando se aposentar. 

 Empréstimos – empréstimo de dinheiro ao 

funcionário, sendo este descontado em folha. 
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1.2.4 Vantagens dos benefícios para as empresas e 

seus colaboradores 

 

Para Luz (2011), os benefícios sociais proporcionam 

vantagens tanto para as empresas como para os seus 

colaboradores. A seguir serão descritas as vantagens de ambos. 

Para a empresa: auxiliará na atração e retenção dos 

funcionários; gerará maior satisfação e bem-estar dos 

funcionários; auxiliará na imagem externa das empresas; 

proporcionará vantagens fiscais ao oferecer certos benefícios. 

Caso sejam bem explorados os benefícios poderão gerar 

aumento de produtividade. 

Quanto às vantagens proporcionadas aos funcionários, 

pode-se destacar: o atendimento das suas necessidades básicas e 

cobertura de riscos; o benefício social como complemento 

salarial e uma forma de proporcionar satisfação; segurança e 

bem-estar. 

Na opinião de Araujo e Garcia (2010, p. 155), ao 

oferecer vantagens assistenciais às empresas, “proporcionam às 

pessoas envolvidas incentivos internos como vantagens e 

praticidades, oferecendo benefícios que complementam suas 

necessidades pessoais”.  
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1.2.5 Aspectos relevantes na gestão de benefícios 

 
Afirma Luz (2011), que os benefícios podem ser pagos 

em sua totalidade, sendo este não contributivo, ou ainda, uma 

parte ser subsidiada pela empresa e o restante pelo funcionário, 

neste caso o benefício é chamado de contributivo. Ainda há 

casos em que o benefício é pago integralmente pelo empregado, 

pode ser estranho em um primeiro momento, mas o benefício 

continua sendo benéfico, pois há casos como um plano de saúde, 

ao participar de um plano em grupo o valor é menor, do 

contrário, se fosse um plano individual a pessoa teria que pagar 

um valor mais alto. 

 

1.2.6 Aspectos sociais e de qualidade de vida 

associados aos benefícios 

 

Como descrito por Luz (2011), podem ocorrer 

acontecimentos futuros, que não estavam previstos ou ainda, que 

não ocorreram por vontade das pessoas. Pode ser a morte do 

trabalhador ocasionando a perda de renda da família, o 

nascimento de um filho não programado e também a perda de 

bens, estes acontecimentos de certa forma acabam ameaçando o 

bem-estar do profissional ou de sua família.  
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Do ponto de vista de Chiavenato (2009), os benefícios 

sociais além de propiciarem retorno de investimento para a 

empresa, no momento em que forem escolhidos devem ser 

levados em consideração alguns aspectos antes de serem 

ofertados, como a satisfação de algumas necessidades reais dos 

funcionários e de seus familiares, considerar benefícios que 

contribuam para o desenvolvimento pessoal e bem-estar 

individual e que reduzam sentimentos e insegurança.  

 

2. METODOLOGIA 

 
O delineamento do trabalho ocorreu através da pesquisa 

bibliográfica, tendo neste caso adotado livros e os relatórios de 

uma empresa de consultoria. Portanto, os principais dados 

coletados e utilizados para elaboração deste trabalho foram 

extraídos de uma fonte secundária. Trata-se de uma pesquisa 

elaborada pela empresa de consultoria especializada na área de 

benefícios, a Towers Watson.  

A 29ª edição da Pesquisa de Benefícios Towers 

Watson, realizada no ano de 2011, trata especificamente dos 

benefícios oferecidos no Brasil. A pesquisa contou com a 

participação de 198 empresas nacionais e multinacionais de 

diversos segmentos do mercado. 
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Para efeito de comparação afim de se obter uma 

perspectiva dos benefícios mais ofertados ao longo dos anos, 

utilizou-se também informações obtidas a partir da 24ª edição da 

Pesquisa de Benefícios Towers Watson, realizada no ano de 

2005. 

O material elaborado serviu de base para a identificação 

dos benefícios usualmente oferecidos pelas empresas que 

operam no Brasil e ainda possibilitou comparar os 6 benefícios 

mais comumente oferecidos nos anos de 2005 e 2011 aos 

funcionários destas empresas. 

 

3. ANÁLISE DE DADOS 

 

Após a conclusão da fase composta pela pesquisa 

bibliográfica, os dados coletados foram classificados e 

compilados para, enfim, possibilitar a respectiva análise. 

Conforme proposto por dois dos objetivos específicos deste 

trabalho, expõem-se a seguir os benefícios usualmente 

oferecidos pelas organizações e apresenta-se um comparativo 

das pesquisas realizadas sobre benefícios nos anos de 2005 e 

2011.  

Como destaque aparece o benefício plano de saúde, 

presente em 100% dos planos de benefícios oferecidos aos 

funcionários das empresas pesquisadas. Em seguida os 
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benefícios: plano de saúde, plano odontológico e auxílio-

alimentação aparecem como sendo os mais ofertados, presentes 

em 90% dos planos de benefícios. Completam a lista em ordem 

de prevalência os benefícios previdência privada e empréstimos. 

Em relação às formas de concessão abordadas 

anteriormente no tópico Concessão de Benefícios, pode-se 

afirmar, de acordo com Luz (2011), que os principais benefícios 

ofertados pelas empresas são todos espontâneos, ou seja, as 

empresas não são obrigadas a fornecê-los. Gil (2009) afirma que 

os benefícios espontâneos são oferecidos aos funcionários por 

mera liberalidade, não sendo exigidos por lei ou por negociação 

coletiva. 

Observa-se que um dos benefícios preponderantes é o 

plano de saúde que continua sendo oferecido por 100% das 

organizações participantes. Passados 6 anos entre a 24ª e a 29ª 

edição da pesquisa de benefícios, percebe-se que este benefício 

está consolidado como sendo o mais importante para as 

organizações. 

Tendo acesso a um plano de saúde, supõe-se que a 

pessoa terá um atendimento melhor e mais rápido na rede 

hospitalar para os casos em que haverá necessidade ambulatorial 

para realização de exames e de internação. Dependendo da 

modalidade do plano de saúde, também minimiza-se a 
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preocupação com a questão financeira, pois nos casos em que o 

plano oferece cobertura total para a intervenção/doença 

apresentada pelo beneficiário (não há gasto algum para o 

paciente); nos casos em que o plano oferece cobertura parcial, 

dependendo do tipo de plano, poderá haver a necessidade de 

pequenos desembolsos. 

Este benefício sem dúvida atende aos interesses da 

empresa e também dos funcionários, pois caso a pessoa fique 

doente, a princípio terá menos preocupação neste momento 

difícil de sua vida e comprometimento da sua atividade 

profissional. Podendo contar com um plano de saúde o 

funcionário poderá ter um tratamento adequado e rápido em 

relação à rede pública de saúde que infelizmente atualmente está 

em defasagem se comparado ao sistema privado de saúde, 

favorecendo mais sua recuperação. Estes fatores podem 

favorecer a empresa, pois o funcionário se ausentará menos e 

por um menor espaço de tempo, além disto, poderá produzir 

mais se estiver apresentando capacidade laborativa normal.  

De acordo com as considerações de Dutra (2011), 

abordadas anteriormente no tópico Administração de Recursos 

Humanos, esta abordagem advém da nova forma de interação da 

organização para com os seus profissionais, elas continuam 

preocupadas em gerar maior produtividade para atingir seus 
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objetivos, entretanto, não abrem mão de atender também as 

necessidades dos seus colaboradores. 

Outro benefício que merece destaque é o plano 

odontológico, pois este foi o benefício que teve a maior adesão 

por parte das empresas ao longo do período. No ano de 2005, 

em que foi realizada a 24ª Edição da Pesquisa de Benefícios, o 

plano odontológico aparecia na 4ª posição da lista dos benefícios 

mais oferecidos pelas empresas. Agora, na 29ª Edição da 

Pesquisa de Benefícios, realizada no ano de 2011, o plano 

odontológico equiparou-se aos benefícios que estavam 

respectivamente na 2ª e 3ª posições da 24ª Edição, alcançando 

agora 90% de adesão das empresas.  

O aumento da oferta de planos odontológicos 

corporativos (planos contratados pelas empresas para serem 

disponibilizados aos funcionários) pode ser um indício de que as 

organizações perceberam que este benefício oferece um 

excelente custo-benefício. Pois, além de ter um baixo custo 

operacional, auxiliará os colaboradores no momento em que 

precisarem fazer um check-up ou resolver um problema bucal, 

como consequência, poderá refletir positivamente na taxa de 

absenteísmo.  

Pode-se conhecer as modalidades dos planos oferecidos 

pelas empresas aos seus colaboradores. A maioria delas oferece 
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o plano básico, entretanto, permite que a pessoa escolha a 

modalidade intermediária ou superior, mas neste caso o 

funcionário terá que arcar com a diferença, pois a empresa 

subsidiará apenas uma parte do plano. 

Havendo dois benefícios relacionados à área de saúde 

entre os principais benefícios comumente ofertados, supõe-se 

que a preocupação com a saúde está em primeiro lugar para as 

empresas. Anteriormente já foi exposto o retorno que eles 

podem trazer para as organizações e como tendem a contribuir 

para a qualidade de vida e a influenciar na produtividade dos 

profissionais beneficiados e ainda em muitos casos, beneficiar 

também os familiares dos funcionários. 

O benefício seguro de vida continua sendo um dos 

benefícios mais oferecidos, porém, diferentemente da 24ª edição 

da pesquisa em que aparecia com 93% de adesão das empresas, 

agora na 29ª edição está com 90%. Sendo que deste percentual, 

84% das empresas estabeleceram o valor da cobertura como um 

múltiplo do salário, ou a critério de cada uma delas, 

estabeleceram um teto máximo.  

Na pesquisa atual, o benefício complementação de 

auxílio-doença, deixou de postular entre os seis benefícios 

comumente oferecidos, na pesquisa realizada em 2005, o 
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benefício aparecia na 5ª posição. Em seu lugar surge agora na 

pesquisa realizada em 2011, o benefício previdência privada.  

Supõe-se que este benefício ganhou maior ênfase pela 

sua importância para o colaborador, proporcionando a ele, 

mesmo após a sua aposentadoria, uma renda maior se 

comparada apenas ao valor pago pelo INSS para os funcionários 

aposentados que não possuem o complemento da previdência 

privada. O custo deste benefício representa para as organizações 

em torno de 7,5% da folha de pagamento. 

Na 6ª posição permanece o benefício empréstimos, que 

auxilia as pessoas no momento em que estiverem com 

dificuldades financeiras, permitindo-as recorrer à ajuda 

financeira disponibilizada pela a empresa, sendo pago este 

empréstimo via desconto em folha de pagamento.  

Em relação à classificação realizada por Chiavenato 

(2009) e abordada anteriormente, no que se refere aos objetivos 

dos benefícios oferecidos pelas empresas, pode-se afirmar que 

os benefícios plano de saúde, plano odontológico e seguro de 

vida enquadram-se na categoria assistencial. Pois tendem a 

propiciar segurança e auxiliar as pessoas principalmente nos 

momentos de dificuldade, quando o funcionário ou alguém da 

sua família (cônjuge ou filho) precisar de um atendimento 

médico-hospitalar, de atendimento odontológico ou ainda no 
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caso do funcionário falecer terá um auxílio financeiro ao receber 

o seguro de vida. 

Percebe-se que as necessidades primárias certamente 

estão sendo preenchidas pelas empresas no momento em que 

oferecem os benefícios: plano de saúde, plano odontológico, 

auxílio alimentação, seguro de vida, previdência privada e 

empréstimos. Pois estes benefícios visam proporcionar as 

necessidades básicas e de segurança, protegendo o funcionário 

ao sofrer com uma enfermidade, ou ainda auxiliando na 

prevenção, disponibilizando uma alimentação adequada, 

permitindo empréstimos quando estiver com dificuldade 

financeira e ainda contribuindo para uma aposentadoria mais 

tranquila, complementando a renda do funcionário através da 

previdência privada. 

Ao satisfazerem as demandas básicas dos seus 

colaboradores, as organizações podem desencadear a motivação 

necessária para estes colaboradores irem em busca de novos 

desejos que satisfaçam também suas necessidades sociais, de 

estima e de auto realização. 

Pode-se conjecturar, segundo a opinião de Bohlander e 

Snell (2010), que os programas de benefícios adotados pelas 

empresas vistos neste trabalho através das pesquisas realizadas, 

são de excelente qualidade, pois visam atender as necessidades 
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dos colaboradores e também aos interesses das empresas, como 

exemplo tem-se o benefício odontológico apresentado 

anteriormente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo possibilitou um aprendizado mais 

abrangente da área de Gestão de Pessoas, especificamente sobre 

o papel dos benefícios sociais no contexto das organizações, 

conforme proposto inicialmente como objetivo principal deste 

trabalho. Foi possível visualizar de forma prática as vantagens 

que as empresas supostamente passam a ter quando oferecem 

certos benefícios aos seus funcionários. 

Durante a pesquisa verificou-se quais são atualmente os 

benefícios usualmente oferecidos pelas empresas que operam no 

Brasil. O principal deles é o benefício plano de saúde, oferecido 

por 100% das empresas. Em seguida, pela ordem, os mais 

oferecidos são: plano odontológico, auxílio-alimentação, seguro 

de vida, previdência privada e empréstimos. 

Afim de atender outro objetivo proposto, realizou-se 

um comparativo entre as pesquisas elaboradas pela empresa 

Towers Watson nos anos de 2005 e 2011. Através deste 

comparativo pôde-se perceber que ocorreram mudanças em 

relação aos benefícios oferecidos neste período, as empresas 
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priorizaram os benefícios que visam cuidar da saúde do 

trabalhador. 

Ao tomar-se posse destas informações, permite-se 

inferir que os benefícios sociais oferecidos pelas organizações 

são de suma importância no contexto organizacional. Quando as 

organizações oferecem uma variedade de benefícios, 

demonstram que estão preocupadas em reconhecer e valorizar 

seus funcionários, além atrair novos profissionais, fazendo com 

que eles se sintam mais motivados e satisfeitos em trabalhar pela 

empresa. 

Recomenda-se que antes de oferecer qualquer tipo de 

benefício espontâneo, leve-se em consideração a aceitação do 

mesmo junto aos funcionários, pois certamente a possibilidade 

de proporcionar motivação entre eles será maior. O retorno para 

a organização não pode ser esquecido, portanto, um benefício 

ofertado sempre deve estar atrelado a algum objetivo da 

empresa, e por fim, a garantia da sua continuidade, pois ofertar 

um benefício e depois cancelá-lo poderá desencadear 

insatisfação entre os funcionários. 

A partir da análise e discussão do tema proposto e por 

fim, dos resultados apresentados, espera-se ter proporcionado ao 

leitor uma perspectiva da importância dos benefícios sociais no 

dia a dia das organizações, bem como disponibilizado um 
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material de consulta que sirva de apoio para elaboração de 

futuros programas de benefícios, ou ainda, que auxilie na 

escolha de benefícios sociais que possam trazer retorno para as 

empresas e bem estar aos seus colaboradores.  
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RESUMO  

 

Este artigo propõe um olhar sobre a problemática educacional 

no âmbito da Avaliação da Aprendizagem. Discute a 

ineficiência docente ao desconhecer os objetivos de uma 

avaliação. Busca anunciar a importância de um novo foco para o 

acompanhamento do progresso do aprendiz por meio de uma 

prática avaliativa condizente com o seu real sentido de existir, 

devendo estar consubstanciada a um projeto educacional que 

nasce da linha pedagógica e visão de mundo na qual o docente 

precisa estar apoiado. O trabalho traz como referencial teórico 

os estudos, nesse âmbito, de Cipriano Luckesi (2008). 

Apoiando-se, ainda em outros autores que contribuíram para o 

tema proposto, a exemplo de Ana Maria Saul (1988), Charles 

Hadji (2001) e José Carlos Libâneo (1985), entre outros. 
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ABSTRACT 

  

This article proposes a look at the educational problem in the 

Evaluation of Learning. It discusses teachers’ inefficiency by 

ignoring the goals of an evaluation. It searches for advertising 

the importance of a new focus on the learner's progress by 

monitoring an evaluative practice consistent with their real 

meaning to exist that should be embodied in an educational 

project which is born from the pedagogical line and worldview 

in which the candidate needs to be supported. The work carries 

out as theoretical references the studies in this area of Cipriano 

Luckesi (2008). It is also based on other authors who 

contributed to the theme proposed, as the example of Ana Maria 

Saul (1988), Charles Hadji(2001),  and José Carlos 

Libâneo(1985), among others. 
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Learning.  Educational Act. Evaluation. Education.Teaching 

Practice. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
“A avaliação surge para fazer acontecer a própria qualidade da educação”  

(Michael QuinnPatton) 

 

Para quê avaliar? 

A resposta está intimamente relacionada à outra 

pergunta que se deveria responder antes de se propor a entrar em 

uma sala de aula para ensinar: Para Quê ensinar? Então, que se 

responda! Se o objetivo de ensinar é fazer com que o outro 

aprenda, o decente se deveria dedicar para que isso aconteça. 
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Mas, não é o que o que se percebe em muitas práticas docentes. 

Frases como: “Comigo ninguém tira 10!”, ou ameaças: “A prova 

vem aí! Quero ver quem passa!”, caracterizam um tipo de 

atuação docente pautada no entendimento de que avaliar decorre 

de um processo ameaçador com caráter punitivo em que, neste 

momento, são reforçadas as desigualdades, as deficiências e o 

descompromisso (do aluno, claro!). O professor? Ah! Esse é 

eficiente, compromissado e soberano. Será? 

A verdade é que as práticas docentes revelam que 

alguns estão muito longe do entendimento do que é uma 

Avaliação da Aprendizagem. Faz-se tudo, se examina, se 

aprova, se reprova, mas não se avalia. Isso acontece em primeira 

instância porque se desconhece o que de fato é avaliar, 

evidenciando o porquê de muitos professores estarem, 

tragicamente, utilizando esse processo como um recurso de 

regulação.  

Para que se possa avançar no entendimento acerca de 

“Para quê avaliar”, precisamos compreender o espaço que a 

avaliação tem no universo do ato educativo. E porque não dizer, 

ressignificar conceitos, desconstruir modelos de comportamento, 

quebrar paradigmas, refazer o caminho. Refazer... Essa é a 

palavra para se iniciar a compreensão de um processo que é 

chamado Avaliação da Aprendizagem.  
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2. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E O CAMINHO 

QUE FOI ENSINADO 

 

2.1 O medo do erro 

 
“Eu disse: profissionais cometem ainda mais 

erros. De fato a única maneira de se tornar 

profissional é cometer uma porção de erros 

gloriosos, maravilhosos, imensos. Como é 

possível aprender alguma coisa sem cometer 

erros? Erros são cometidos para que se possa 

encontrar um meio de se fazer as coisas.” (Al 

Chung-Liang Huang). 

 

A história sobre Avaliação da Aprendizagem foi 

pautada nas bases do medo. Se remeter à história da educação, 

bastaria frisar que nos escritos de Comênio em 1600, 

considerado “o pai da didática” encontra-se a instrução aos 

professores da época a utilização do castigo e o vexame como 

recurso didático para que eles estivessem cientes do que poderia 

lhes acontecer caso não soubessem a lição. (COMÊNIO apud 

LUCKESI, 2008, p. 30). 

Infelizmente, passado séculos, no ambiente escolar 

ainda se reproduz atitudes nefastas e não é preciso voltar muito 

na história para se constatar que castigos como “ficar retido na 

sala de aula durante o recreio [...]; suspender o lanche; realizar 

tarefas extras em sala de aula ou em casa” (LUCKESI, 2008, p. 

50), ainda são práticas consideradas pedagógicas. Obviamente, 
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esses tipos de conduta docente não se encontram no ensino 

superior. Talvez, porque não se tenha mais o recreio! Todavia, 

outras práticas, igualmente nefastas, continuam sendo 

repercutidas no ambiente educativo do ensino superior.  

Tal realidade é clarificada, mais uma vez, nas palavras 

de Luckesi (2008) quando expõe uma verdade sociológica de 

que o medo sempre fez parte do mecanismo de controle social 

exercido para que os indivíduos estejam submissos e 

paralisados. As Instituições Sociais se utilizaram e ainda se 

utilizam desse recurso para conter as ações indesejáveis das 

pessoas que se desviam do comportamento esperado. No cenário 

da sala de aula, o aluno que não alcança o desempenho desejado 

ou não se adéqua ao padrão estabelecido carrega em si um 

sentimento de desconformidade, inferioridade e desprestígio, 

muitas vezes, acentuado pela postura do professor frente ao 

insucesso e aparente descomprometimento do aluno. 

A verdade que incomoda a muitos professores é que 

todo aprendiz gosta de aprender. Portanto, aqueles que 

aparentam não querer aprender revelam uma suposta 

ineficiência do professor em atrair a sua atenção, despertar o seu 

interesse. A dificuldade maior é a tomada de consciência do 

professor de que o seu método, performance, postura, ação 

pedagógica estejam amplamente equivocadas fazendo o 
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aprendiz correr na direção contrária. Como o enfrentamento 

dessa realidade é algo que só pode ser vivenciado por 

educadores autênticos que buscam em sua atuação pedagógica a 

qualidade das ações que promovem a aprendizagem, muitos 

ficam a mercê do egocentrismo e nunca chegam à tomada da 

decisão mais importante: a reformulação de suas práticas. Ao 

invés disso promovem um clima ainda mais infrutífero para que 

a aprendizagem aconteça, utilizando-se de vários mecanismos 

para comprovar que a deficiência não está em si, mas no outro—

o aluno. Nesse contexto, a prova passa a ser um mecanismo de 

punição e as notas um alvo a ser conquistado pelos alunos. A 

nota passa a ser um objeto endeusado pelo professor e, sem 

escolhas, também do aluno que, afinal, precisa delas para 

avançar.  

As notas se tornam a divindade adorada tanto pelo 

professor como pelos alunos. O professor adora-as 

quando são baixas, por mostrar sua ‘lisura’ (‘não aprovo 

de graça; sou durão’); por mostrar o seu ‘poder’ (‘não 

aprovo qualquer aluno e de qualquer jeito’). O aluno, 

por outro lado, está à procura do ‘Santo Graal’ – a nota. 

Ele precisa dela, não importa se ela expressa ou não 

uma aprendizagem satisfatória; ele quer a nota. Faz 

contas e médias para verificar a sua situação. É a nota 

que domina tudo; é em função dela que se vive na 

prática escolar. (LUCKESI, 2008, p. 24). 

Inseguros, os professores, com essa linha de 

pensamento, revelam fragilidade ao aplicar um instrumento 
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avaliativo que prova a sua autoafirmação. Parecem reconhecer 

sua incompetência docente, pois ao se gerar o medo, corrompe-

se a ideia central do processo avaliativo na educação: o 

diagnóstico para a promoção do avanço. 

A busca da autoafirmação do professor ainda se 

evidencia no seu comportamento em sala de aula nas relações de 

ensino e aprendizagem, promovendo um ambiente tenso, 

caracterizado por uma atuação atemorizante e vexatória para o 

aluno. Qual é o educando que não se lembra de uma dessas 

situações relatadas por Luckesi (2008): 

O professor cria um clima de medo, tensão e ansiedade 

entre os alunos: faz uma pergunta a um deles, passando-

a para um segundo, terceiro, quarto e assim por diante 

[...] O professor prossegue a chamada até encontrar o 

fraco, aquele que não sabe. Este, coitado, treme de 

medo e de vergonha. O ‘forte’ na lição é elogiado e o 

‘fraco’, ridicularizado. (LUCKESI, 2008, p. 49). 

Construíram as bases do aprendizado apoiados na 

concepção de que o erro merecia ser punido. Distantes do que já 

anunciava Piaget (1983) em sua teoria psicogenética, em que 

fica enfatizado, entre outras descobertas, que o erro revela o 

caminho do raciocínio que leva ao acerto posterior. No entanto, 

a escola não considera o erro. E a academia, espaço de produção 

do conhecimento, também não. Apesar dos laboratórios e muitas 

experiências de ensaio e erro que, ao final, produzem o saber. 
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Fica evidente que em muitas práticas docentes o 

objetivo principal parece não buscar o aprendizado do educando, 

mas, especialmente, os que não aprendem. E não os buscam com 

a intenção de promover ações pedagógicas mais eficientes para 

fazê-los aprender, mas exatamente para fazê-los reconhecer 

publicamente que não foram capazes de avançar. “Esse modo de 

conduzir a docência manifesta-se com um viés mais grave ainda, 

porque o professor normalmente não está interessado em 

descobrir quem sabe o que foi ensinado, e sim quem não 

aprendeu.” (LUCKESI, 2008, p. 49). Como se aprender não 

estivesse intimamente relacionado às experiências de ensaio e 

erro como tantos “gênios” da ciência já demonstraram ao 

detalhar os caminhos da construção de suas teorias.  

 

2.2 A classificação: os que sabem e os que não sabem 
 

“O homem torna-se aquilo que pensa” (Maurice 

Maeterlinck) 

 

Quem vence em um cenário competitivo? O que corre 

mais rápido? O que sabe mais? O que tem mais força? E como 

discernir quem são esses? 

Dependendo dos instrumentos e critérios avaliativos, 

julga-se. E julga-se mal. Introduz-se no educando um 

pensamento destrutivo de incapacidade, de inferioridade, de que 
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os seus conhecimentos são ineficientes para fazê-lo prosseguir. 

Existe uma fábula muito interessante que expõe, literalmente, o 

sentido do mau julgamento através dos testes realizados: 

A Escola Dos Bichos – Conta-se que os bichos 

resolveram criar uma escola porque estavam vivendo 

desordenadamente, tudo começava a se tornar mais 

complexo e eles já não podiam viver socialmente bem 

com seus equipamentos inatos. Já não podiam enfrentar 

os desafios com seus distintos inatos, e o meio, estava se 

complicando. Precisavam de uma escola para habilitá-

los e prepará-los convenientemente para as novas 

estruturas do ambiente. Foi escolhido um corpo docente 

ótimo: todos os grandes títulos universitários e boa 

aparência educacional, de modo que isso envaideceu a 

todos os participantes. Para esta escola, sem muita 

pesquisa do meio ambiente, escolheram o seguinte 

currículo: nadar, correr, galgar morros. Os primeiros 

alunos foram: o cisne, o pato, o coelho e o gato. 

Começado o curso, cada mestre, preocupado apenas 

com suas disciplinas, dava matérias a torto e a direito. 

Era assim que julgavam que estavam certos e que 

faziam jus a seus títulos acadêmicos. Os alunos, 

contudo, ao contrário, iam-se desencantando com a tão 

almejada escola. Vejamos o caso particular de cada 

aluno. O cisne, nas aulas de correr, voar e subir morros, 

apesar de todo esforço, era péssimo aluno. Tirava notas 

abaixo da média e mostrava os pés ensanguentados nas 

corridas e as asas com calos adquiridos na ânsia de voar 

alto e velozmente. O problema maior era que, com o 

esforço nessas disciplinas começara até a nadar pior do 

que antes, em que era exímio. O coelho, por sua vez 

padecia nas matérias de nadar e voar. Como poderia 

voar se não tinha asas? Em se tratando de nadar, o 

problema era igualmente visível, se bem que um pouco 

menos que o anterior. O que salvava eram as matérias 

correr e galgar morros, pois suas notas em nadar e voar 

eram de reprovação. Mas ninguém era dispensado de 

nenhuma disciplina. O gato tinha o mesmo problema do 
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coelho, em se tratando de nadar e voar. Com relação a 

voar, ele insistia que, se fosse o caso de voar de cima 

para baixo poderia ter relativo êxito. O professor, 

contudo, não poderia aceitar essa condição porque não 

estava de acordo com o programa oficial, que deveria 

ser cumprido rigorosamente. Finalmente o pato, que era 

um aluno medíocre em tudo: voava um pouco, corria 

mais ou menos; nadava até bem, porém, menos que o 

cisne, é claro; subia até com certo desembaraço. Sua 

média geral era a melhor. Não tinha reprovações como o 

coelho e o gato. Por isso, sua mediocridade em tudo que 

fazia brilhante na estatística final. Foi, assim, escolhido 

como o orador da turma, apesar da reclamação geral. O 

coelho queixava-se de que podia correr e galgar morros 

bem melhor do que o pato. O cisne dizia ser melhor 

nadador. Cada um tinha sua queixa justificada a fazer. 

Um único fato deixou a todos calados: ninguém tinha 

média superior à dele e, por isso, estatisticamente, ele 

era superior a todos.(Fábula do Currículo Escolar da 

Escola e dos Bichos). 

Alguma similaridade com o sistema de educação que é 

conhecido? Se exige habilidades e se esquece de outras. Dentro 

dos critérios de avaliação, os professores se centram, 

exaustivamente, no currículo, no conteúdo, na forma. Pouco ou 

nada no educando. Esse último dispõe de ritmos e formas de 

aprender diferenciadas. E, principalmente, se diferenciam nas 

competências em demonstrar o aprendizado. Alguns possuem 

facilidade na oralidade, outros na escrita, e todos possuem 

talentos. Contudo, como demonstrar o aprendizado dentro de um 

mesmo modelo engessado em que só alguns se encaixam? 
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Como demonstra a fábula citada, eis o desinteresse do 

educando pelo aprendizado. Como ter a motivação para 

aprenderem um cenário competitivo que privilegia aqueles que 

já estão aptos porque suas habilidades naturais lhes capacitam? 

Aprender que é uma condição inata do ser humano, transforma-

se em sofrimento dentro do espaço formal de educação. Sabe-se 

que através da educação há transformação e aprendizagem ao 

desenvolver outros talentos que a priori não se tinha. Esse 

também é o objetivo da educação: agregar, adquirir novas 

competências, produzir conhecimentos, transformar-se. No 

entanto, se deve lembrar o que em geral se esquece: a Avaliação 

da Aprendizagem serve para proporcionar o avanço, nunca para 

retardar a caminhada. Finalizar um processo que ainda está 

inacabado é classificatório. Portanto, o processo educativo não 

acaba com a prova.  

A prova é um exame e esse se traduz no diagnóstico. O 

diagnóstico em si mesmo apenas classifica. Mas, o 

acompanhamento do educador, a procura de novas metodologias 

e adequações na sua transposição didática, bem como a 

reformulação de novos indicadores da aprendizagem sugerem 

mudanças e promovem avanços no espiral de conhecimento do 

educando. Luckesi (2008)faz uma atraente analogia quando 

exemplifica a situação em que o médico pede exames para 
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diagnosticar algo que precisa ser identificado. Ao analisar os 

exames, obtém um diagnóstico. Que médico se teria que, ao 

diagnosticar uma situação insatisfatória, mandasse o paciente 

embora apenas relatando o fato de que ele não estava gozando 

de plena saúde? O que se espera do médico é que através do 

diagnóstico identifique as causas e, especialmente, prescreva 

uma receita de como conquistara cura, a saúde, o equilíbrio. Que 

educadores ser se param no diagnóstico? Quando se para no 

diagnóstico o foco está equivocado. Pois, o foco de uma 

legítima Avaliação da Aprendizagem é o processo e não a 

prova. Avaliar deve estar a serviço da aprendizagem, ao 

contrário como muito se vê.  

Ao analisar a atual prática de Avaliação da 

Aprendizagem, Luckesi (2008), exemplifica como os 

instrumentos de avaliação são mal elaborados pelos professores 

e terrivelmente arquitetados para o insucesso do aprendiz.  

Depois de elaborados, o professor reestuda o seu 

instrumento de avaliação e, por exemplo, pode julgá-lo 

muito fácil. Então, decide criar algumas dificuldades a 

mais, tendo em vista ‘pegar os alunos pelo pé’. Ou, 

então pensa: ‘aqueles alunos deram-me tanto trabalho 

nesta unidade. Vou apertá-los, para que aprendam a ser 

mais disciplinados’. Assim elaborados, esses 

instrumentos são aplicados aos alunos e estes, por sua 

vez, respondem ao que lhes foi pedido, quando 

conseguem entender o que lhes foi solicitado. Algumas 

vezes os alunos não conseguem entender o que o 

professor pediu e, então, tentam se socorrer com a ajuda 
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do mesmo e este responde mais ou menos da seguinte 

forma: ‘hoje, é dia de prova; esqueci-me de tudo; é você 

que deve saber tudo; por isso, não tenho nada a 

responder-lhe’. E, nesse caso, o aluno não conseguirá 

responder a questão ou responderá qualquer coisa ‘para 

não deixar em branco’ (como dizem). Após 

recolhimento das respostas, os professores corrigem as 

mesmas e atribui-lhes um valor [...] No final do ano 

letivo, a partir dos níveis (conceitos ou notas) obtidos 

pelos alunos no decorrer das unidades, obtém-se uma 

média, que será o meio de indicar a aprovação ou 

reprovação do educando naquela série. Agora, cabe 

perguntar: que leitura podemos fazer desse ritual, em 

termos de avaliação da aprendizagem e democratização 

do ensino? (LUCKESI, 2008, p.67- 68-69). 

Classificatório e excludente! Essas são as definições de 

instrumentos elaborados nesses moldes e com essas intenções. E 

esse é o padrão de comportamento da maioria dos professores 

em todos os níveis de ensino, infelizmente! Contudo, esse 

cenário caracteriza a falta de entendimento de muitos docentes 

acerca do que é uma verdadeira Avaliação da Aprendizagem. 

 

3. PARA QUÊ AVALIAR?  

 
“A avaliação é uma janela por onde se 

vislumbra toda a educação. Quando indagamos 

a quem ela beneficia, a quem interessa, 

questionamos o ensino que privilegia. Quando 

você se pergunta como quer avaliar, desvela sua 

concepção de escola, de homem, de mundo, de 

sociedade”.  

(Mere Abramowicz) 
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A ideia que o professor tem do que é Avaliar está 

intrinsecamente relacionada ao que ele pensa sobre a educação e 

a função social do ensino. Toda prática pedagógica está 

consubstanciada na visão de mundo do educador. Esse, portanto, 

está inserido num determinado espaço e tempo em que a 

concepção social vigente se explicita em todas as esferas da 

sociedade, consequentemente na educação. 

Para responder a pergunta “Para quê avaliar?” é preciso 

compreender em qual concepção pedagógica se apoia o docente. 

Na maioria das vezes, os professores atuam dentro de uma 

determinada tendência pedagógica sem se aperceber e mesmo 

sem conhecê-la conceitualmente e como se traduz no seu ato 

educativo. A sua concepção de homem, de mundo, de educação, 

de trabalho se evidencia na sua metodologia didática, na escolha 

dos instrumentos de avaliação, na interação com o aluno no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Compreende-se por tendência toda propensão, 

predisposição, inclinação que se reflete no comportamento do 

indivíduo, conscientemente ou não. As tendências pedagógicas, 

portanto, são as orientações políticas e filosóficas que 

determinam padrões e ações educativas. Uma tendência 

pedagógica é a inclinação de um determinado comportamento 

educativo. 
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Em sua obra, Histórias Das Ideias Pedagógicas No 

Brasil, Dermeval Saviani (2007), propõe um passeio histórico 

desvendando e desmembrando as tendências pedagógicas em 

cada período histórico social no Brasil. Sua exposição elucida 

como e o porquê das relações educativas em cada momento 

social, expondo as ideias pedagógicas em uma trajetória através 

da história da educação brasileira. 

Saviani (2007), divide entre 1969 a 1980 e relata o 

período onde o modelo de educação está apoiado nos ideais 

tecnicistas, em que a visão da educação é preparar o indivíduo 

para o trabalho de maneira a forma-lhe um ser operacional, 

prático e produtivo. Essa concepção vigente faz da escola um 

lugar onde as metodologias educacionais reproduzem as técnicas 

repetitivas, memorização dos conteúdos, objetividade dos 

processos e, sobretudo, das respostas dos educandos. 

As mudanças das práticas e pensamentos ideológicos 

na educação transitam entre os períodos sociais vivenciados. 

Assim, os instrumentos de Avaliação da Aprendizagem também 

são frutos da visão concebida de cada tempo socialmente 

construído revelando o pensamento pedagógico de cada período 

histórico.  

Para uma visão mais lúcida de como acontece o 

processo educativo dentro de cada tendência socialmente 
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construída, é imprescindível a leitura dos quadros abaixo, 

baseados nos estudos de Libâneo (1985): 

 

Quadro 01- Síntese das Tendências Pedagógicas 

 

Nome da 

Tendência 

Pedagógica 

Papel da 

Escola 

Conteúdos Métodos Relação 

Professor 

x  

aluno 

Aprendizagem Manifestações 

 

 

 

Pedagogia  

Liberal 

Tradicional. 

 

 

Preparação 

intelectual e 

moral dos 

alunos para 

assumir seu 

papel na 

sociedade. 

Conheciment

o e valores 

sociais 

acumulados 

através dos 

tempos e 

repassados 

aos alunos 

como 

verdades 

absolutas. 

Exposição 

verbal da 

matéria e / ou 

por meios de 

modelos. 

Autoridade 

do professor 

que exige 

atitude 

receptiva do 

aluno. 

A aprendizagem é 

receptiva e 

mecânica, sem se 

considerar as 

características 

próprias de cada 

idade. 

Nas escolas que 

adotam filosofias 

humanistas 

clássicas ou 

científicas. 

Tendência  

Liberal 

Renovadora 

Progressiva. 

 

 

A escola 

deve 

adequar às 

necessidade

s individuais 

ao meio 

social. 

Os conteúdos 

são 

estabelecidos 

a partir das 

experiências 

vividas pelos 

alunos frente 

às situações 

problemas. 

Por meio de 

experiência, 

pesquisa e 

método de 

solução de 

problemas. 

O professor 

é auxiliador 

no 

desenvolvi

mento livre 

do aluno. 

É baseada na 

motivação e na 

estimulação de 

problemas. 

Montessori 

 Decroly  

Dewey  

Piaget  

Lauro de oliveira 

Lima 

Tendência 

Liberal 

Renovadora 

não-diretiva 

(Escola Nova) 

 

 

Formação 

de atitudes. 

Baseia-se na 

busca dos 

conheciment

os pelos 

próprios 

alunos. 

Método 

baseado na 

facilitação da 

aprendizagem

. 

Educação 

centralizada 

no aluno e o 

professor é 

quem 

garantirá 

uma 

interação de 

respeito. 

Aprender é 

modificar as 

percepções da 

realidade. 

Carl Rogers, 

"Sumermerhill" 

escola de A. Neill. 

Fonte: Pedagogia Tripod (2015). 
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Quadro 02 - Síntese das Tendências Pedagógicas 

 

Nome da 

Tendência 

Pedagógica 

Papel da 

Escola 

Conteúdos Métodos 

Relação 

Professor 

x  

aluno 

Aprendizagem Manifestações 

Tendência 

Liberal  

Tecnicista. 

É modeladora 

do 

comportamento 

humano através 

de técnicas 

específicas. 

São 

informações 

ordenadas 

numa 

sequencia 

lógica e 

psicológica. 

Procedimentos 

e técnicas para 

a transmissão 

e recepção de 

informações. 

Relação objetiva 

onde o professor 

transmite 

informações e o 

aluno vai fixá-

los. 

Aprendizagem 

baseada no 

desempenho. 

Leis 5.540/68  

e  

5.692/71. 

Tendência 

Progressista 

Libertadora 

Não atua em 

escolas, porém 

visa levar 

professores e 

alunos a atingir 

um nível de 

consciência da 

realidade em 

que vivem na 

busca da 

transformação 

social. 

Temas 

geradores. 

Grupos de 

discussão. 

A relação é de 

igual para igual, 

horizontalmente.   

Resolução da 

situação 

problema. 

Paulo Freire. 

Tendência 

Progressista 

Libertária. 

Transformação 

da 

personalidade 

num sentido 

libertário e 

autogestionário. 

As matérias 

são 

colocadas, 

mas não 

exigidas. 

Vivência 

grupal na 

forma de 

autogestão. 

É não diretiva, o 

professor é 

orientador e os 

alunos livres. 

Aprendizagem 

informal, via 

grupo. 

C. Freinet  

Miguel 

Gonzales 

Arroyo. 

Tendência 

Progressista 

"crítico 

social  dos 

conteúdos 

ou 

"histórico-

crítica" 

Difusão dos 

conteúdos. 

Conteúdos 

culturais 

universais 

que são 

incorporados 

pela 

humanidade 

frente à 

realidade 

social. 

O método 

parte de uma 

relação direta 

da experiência 

do aluno 

confrontada 

com o saber 

sistematizado. 

Papel do aluno 

como 

participador e do 

professor como 

mediador entre o 

saber e o aluno. 

Baseadas nas 

estruturas 

cognitivas já 

estruturadas 

nos alunos. 

Makarenko 

B. Charlot 

Suchodoski 

Manacorda 

G. Snyders 

Demerval 

Saviani. 

Fonte: Pedagogia Tripod (2015) 

 

Extraída a compreensão de como acontece a atuação 

pedagógica apoiada em cada tendência, pode-se, então, analisar 

qual o processo educativo no qual o professor está se 

conduzindo. Pois, uma tendência pedagógica pode continuar 

estabelecida através do comportamento docente e da equipe 
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gestora das Instituições de Ensino que pensam e vivenciam o 

mundo de acordo com determinada ideologia, embora já não 

pertença ao tempo histórico na qual surgiu e responder a 

pergunta “Para quê avaliar?” significa na concepção de cada um 

desses atores dentro do ambiente educacional.  

 

4. O REAL OBJETIVO DE UMA AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

“Mudar a avaliação significa provavelmente 

mudar a escola. Pelo menos se pensarmos em 

termos de mudanças maiores, no sentido de uma 

avaliação sem notas, mais formativa, uma vez 

que as práticas de avaliação estão no centro do 

sistema didactico e do sistema de ensino” 

(Philipp Perrenoud). 

 

A maneira de pensar a educação em suas dimensões 

técnico, político-social e humana refletirá no ambiente 

pedagógico. Na maneira de olhar, tratar e interagir com o 

educando, bem como nos instrumentos de avaliação a serem 

utilizados, em seus objetivos educacionais, procedimentos 

didáticos e escolha na contratação de seus educadores.  

Conceber o real objetivo de uma Avaliação da 

Aprendizagem pode significar refazer um caminho, ou mesmo, 

reaprender um novo. É compreensível a luta dos educadores em 

vivenciar um processo avaliativo nadando contra a corrente de 
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tudo aquilo que se constitui o mar das contradições do sistema 

educacional brasileiro. Por um lado se tem a LDB – Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (1996) e por outro os 

processos avaliativos no qual se sustenta o próprio sistema 

educacional. 

A LDB – Lei 9394/96, reformulada sobre as bases de 

uma democratização do ensino, em seu Art. 12, 13 e 24 

especifica e é dirigida para um novo rumo na Avaliação da 

Aprendizagem: 

 

 A exigência da elaboração e execução de uma 

proposta pedagógica da escola (O Projeto 

Político Pedagógico - que deve ser construído 

coletivamente) garantindo uma participação 

ativa e consciente do modelo de escola, visão 

de mundo e o que pretende formar no 

educando. Isso indica que todos deverão estar 

comungando da mesma proposta e concepção 

política e filosófica da Instituição, bem como 

das práticas pedagógicas que dela decorre; 

 Cumprimento do plano de trabalho docente, 

segundo a proposta pedagógica; 

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 
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No Art. 24 o Capítulo V propõe que a verificação do rendimento 

escolar deverá observar alguns critérios: 

 A avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, dando ênfase aos 

aspectos qualitativos e não se detendo apenas 

nas avaliações de fim de período. Significando, 

claramente, que a Avaliação da Aprendizagem 

deve ser um processo constante de 

acompanhamento e não apenas em momentos 

pontuais. 

Portanto, a Carta Magna da Educação Brasileira dá as 

diretrizes para um processo de avaliação formativa e processual 

que, nas palavras de Luckesi (2208), fica assim compreendida: 

Em primeiro lugar, há que partir para a perspectiva de 

uma avaliação diagnóstica. Com isso, queremos dizer 

que a primeira coisa a fazer para que a avaliação sirva à 

democratização do ensino, é modificar a sua utilização 

de classificatória para diagnóstica. Ou seja, a avaliação 

deverá ser assumida como um instrumento de 

compreensão do estágio de aprendizagem que se 

encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões 

suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu 

processo de aprendizagem. (LUCKESI, 2008, p. 81). 

O que o autor supracitado anuncia é que a Avaliação da 

Aprendizagem não deve ter o caráter de deter o educando, pois 

isso seria classificá-lo como incapaz de progredir. Toda 
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Avaliação visa fazê-lo avançar e para isso, no processo de 

aprendizagem, deve existir o acompanhamento do seu progresso 

para que, não havendo avanço, o educador possa se arcar de 

outras metodologias que contemple a sua melhor compreensão 

dos conteúdos propostos.  Sendo assim, os instrumentos de 

avaliação não servirão de meros mecanismos de aprovação ou 

reprovação, mas de instrumentos para um diagnóstico de sua 

trajetória na aquisição do conhecimento a fim de criar 

possibilidades para continuar o seu progresso. 

Cooperando com o entendimento a respeito da uma 

avaliação formativa, Hadji (2001) elucida que no ambiente 

educativo, toda atividade de avaliação deve ser construída como 

uma prática pedagógica a serviço da aprendizagem. Essa 

conclusão adverte para as diferenças dos objetivos de avaliação 

a que se propõem os exames como os vestibulares, concursos 

públicos e todo aquele que se caracteriza um instrumento não 

apenas de avaliação, mas, sobretudo, de exclusão e 

classificação. Ora, mas não é com esse objetivo que eles 

existem? Faz-se uma prova para medir quantitativamente o 

conhecimento de alguém para classificá-lo apto ou não. 

Entretanto, a Avaliação da Aprendizagem dentro de uma 

Instituição de Ensino deve existir para propiciar o aprendizado, 
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como já bem explicitado através do pensamento de ambos os 

autores acima citados.  

Portanto, levando em consideração o educando 

formado dentro de um espaço educativo que permita a 

consolidação do seu conhecimento arregimentado em propostas 

avaliativas que suscite o seu avanço na construção dos saberes, 

estará preparado para os testes que encontrará ao sair da escola 

ou academia. Bem fundamentados, os educandos terão sucesso 

em cada exame que tiver que submeter-se até o dia em que, por 

fim, os processos classificatórios através de testes padronizados 

se desfaçam completamente. 

Contribuindo para enfatizar o que deve se ter como 

objetivo de uma Avaliação da Aprendizagem, Saul (1988) 

propõe a Avaliação Emancipatória, que tem como pilares a 

emancipação, a decisão democrática, a transformação e a crítica 

educativa propiciando a autonomia dos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem. “O compromisso principal 

desta avaliação é o fazer com que as pessoas direta ou 

indiretamente envolvidas em uma ação educacional, escrevam a 

sua ‘própria história’ e gerem as suas próprias alternativas de 

ação”. (SAUL, 1988, p.61).  

Essa proposta prediz uma quebra de paradigmas, 

rompimento e denúncia de instrumentos avaliativos opressores.  



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 107-132 Out 2015 

129 

E sugere uma nova maneira de agir e conceber o processo de 

Avaliação da Aprendizagem que deve se sustentar na ação 

dialógica, na ação-reflexão, na criação coletiva, na pesquisa que 

descarta o dogmatismo.  

O real objetivo de uma Avaliação da Aprendizagem é, 

portanto, o próprio processo de aprender. A avaliação não é um 

fim em si mesma. Ela faz parte de um caminho por onde 

percorre educador e educando na construção do conhecimento. 

Juntos, do mesmo lado, ou melhor, lado a lado sem posições 

antagônicas rumo a um único alvo: o avanço do aprendiz. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À luz de uma pedagogia compreensiva se pode iluminar 

toda a estrada por onde percorre os educandos rumo à 

construção do conhecimento. É fácil entender os motivos pelos 

quais os aprendizes, desde muito pequenos, sufocam a sua 

curiosidade e desejo pelo aprendizado. Algumas escolas os 

sufocam. Pior que isso, aqueles que deveriam ser referencias 

positivas na edificação de personalidades sensíveis e fortes, 

minam o que de melhor existe nas criaturas humanas: o brilho 

particular, suas idiossincrasias, seus dons e talentos inatos. 
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Na construção do conhecimento, dentro dos espaços 

formais de educação, a luz se apaga. Na história da educação, na 

maioria das vezes, todo o processo educativo aconteceu em 

meio ao sofrimento imposto por metodologias didáticas 

opressoras e limitadoras. Avança-se porque se tem outra 

característica humana muito particular: lutar até o último suspiro 

pela vida.Com algum fôlego chega-se às universidades e então... 

Tudo começa outra vez. O jogo, as opressões, as imposições, os 

assuntos não compreendidos mediante as metodologias didáticas 

equivocadas, os testes que não medem as competências nem 

podem sustentar os saberes adquiridos, proporcionando disputas, 

medo, descrédito. Os seres humanos tornam-se melhores ou 

piores frente aos desafios encontrados em todo o tempo nos 

ambientes educacionais. Se a escola é uma preparação para a 

vida, como já disseram, quem sabe ensinando a construir o 

melhor dentro dela se poderia edificar melhor lá fora em 

sociedade? 

Como sugerido no início, é preciso refazer o caminho. 

Reaprender o sentido de educar. E aprender que avaliar faz parte 

desse caminho e não um caminho à parte. Não é um caminho de 

tortura onde o medo paralisa como alguns professores já o 

fizeram e ainda fazem utilizando a Avaliação da Aprendizagem 

como um instrumento de ameaça e punição, nem tampouco um 
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caminho de fuga como alguns educandos foram forçados a 

encontrar através dos subterfúgios da cola que traduz o 

desespero pela tão almejada nota. Reaprender que o objetivo de 

avaliar deve se consubstanciar na evolução do conhecimento do 

educando, através de um debruçar autêntico do educador sobre o 

processo de ensinar e aprender. Porquanto o educador, nessa 

jornada, também deve continuar a aprender novos meios de 

fazer aqueles a quem lhes foi confiado à educação, avançar e 

crescer sem medo.  
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RESUMO 

  

Este estudo tem por objetivo verificar se as Instituições de 

Ensino Superior localizadas em Pernambuco que oferecem o 

curso de Ciências Contábeis, estão abordando o conteúdo 

recomendado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) no 

que se refere aos aspectos específicos do Terceiro Setor. A 

justificativa para a realização deste trabalho consiste no fato de 

as entidades sem fins lucrativos possuírem aspectos contábeis 

(conforme a ITG 2002) e tributários específicos (conforme a 

Constituição Federal de 1988), tornando-se necessário um olhar 

diferenciado para estas entidades por parte dos profissionais da 

área de contabilidade. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

realizada através do método de análise documental. Das 29 

instituições que oferecem o curso de Ciências Contábeis de 

forma presencial no Estado de Pernambuco, 13 ofertam a 

disciplina do terceiro setor, sendo que a pesquisa contou com as 

ementas de 9 instituições. As ementas foram confrontadas com a 

Proposta Nacional de Conteúdo para o curso de graduação em 
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Ciências Contábeis proposto em 2009 pelo CFC. Ao final da 

pesquisa, foi possível constatar que apenas duas instituições 

abordam todo o conteúdo proposto. Os temas: estrutura do 

terceiro setor, plano de contas e demonstrações contábeis 

obrigatórias foram abordados pelas 9 instituições analisadas, e 

os temas que abordam os procedimentos para constituição das 

entidades do terceiro setor e os títulos e registros concedidos a 

estas entidades foram destacados por apenas 2 instituições. 

 

PALAVRAS-CHAVES 

 

Educação Contábil. Profissional Contábil. Terceiro Setor. 

 

ABSTRACT 

  

This study has as objective to verify if the Higher Education 

Institutions located in Pernambuco that offer the course in 

Accounting are addressing the content recommended by the 

Federal Accounting Council (CFC) in what refers to the specific 

aspects of the Third Sector. The rationale for this work is the 

fact that nonprofit entities have specific financial aspects  

(according to ITG 2002) and specific tax aspects (according to 

the Federal Constitution 1988), which make necessary a 

different look at these entities by professionals of the accounting 

area. This is a qualitative research conducted through 

documentary analysis method. Of the 29 institutions offering the 

in-person course in Accounting in the state of Pernambuco, 13 

offer the Third Sector discipline and this research had the 

syllabus of 9 institutions. The programs were compared with the 

National Content Proposal for undergraduate degree in 

Accounting proposed in 2009 by the CFC. At the end of the 

survey, it was found out that only two institutions handle all the 

proposed content. The themes: third sector structure, chart of 
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accounts and mandatory financial statements were addressed by 

the 9 institutions analyzed, and the themes that address the 

procedures for the setting up of third sector organizations and 

the titles and registrations granted to these entities were 

highlighted by only 2 institutions. 

 

KEYWORDS 

 

Accounting Education. Accounting Professional. Third 

Sector. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Diante das dificuldades que o Estado enfrenta no que se 

refere a suprir as necessidades públicas, surgiram empresas 

privadas sem fins lucrativos com o objetivo de auxiliá-lo na 

assistência social. Mañas e Medeiros (2012) afirmam que o 

Terceiro Setor tem sido visto como um conjunto de 

organizações e iniciativas privadas que visam à produção de 

bens e serviços públicos que não geram lucro, mas respondem às 

necessidades coletivas. 

Essas entidades possuem aspectos contábeis 

específicos, abordados na Resolução 1.409 de 2012 que aprovou 

a ITG 2002. Quanto aos aspectos tributários, estas são imunes a 

impostos, visto que o artigo 150 da Constituição Federal de 

1988 veda o Estado, Distrito Federal, e os Municípios de 

cobrarem tributos de templos de qualquer culto, patrimônio, 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 133-160 Out 2015 

136 

renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 

instituições de educação e de assistência social, sem fins 

lucrativos.  

Diante disso, é necessário que o contador tenha um 

olhar diferenciado para essas organizações, sendo premente uma 

formação que aborde as características e peculiaridades dessas 

entidades. O Conselho Federal de Contabilidade (2009), 

entendendo a relevância da abordagem dos aspectos específicos 

para as Entidades Sem fins lucrativos durante a Graduação em 

Ciências Contábeis, propôs um conteúdo programático com 

assuntos que abordam desde o Contexto Histórico das Entidades 

do Terceiro Setor, passando pela Gestão Contábil, 

Demonstrações Contábeis Obrigatórias, até a prestação de 

contas das entidades. A Organização das Nações Unidas (1998) 

também traz as entidades sem fins lucrativos como item que 

deve ser abordado visando à formação do contador mundial. 

No Brasil existem 940 Instituições de Ensino superior 

que ofertam o curso de ciências contábeis, sendo que no Estado 

de Pernambuco, existem 29 instituições que oferecem o curso de 

forma presencial (MEC, 2014). Estas instituições tornam-se 

responsáveis pela formação dos profissionais contábeis que irão 

atuar nos diversos ramos, inclusive o terceiro setor. Setor este 
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que em 2010 atingiu o número de 290,7 mil Fundações Privadas 

e Associações sem Fins Lucrativos (Fasfil) em todo o país, 

empregando 2,1 milhões de pessoas (IBGE, 2010), ou seja, 

existe um mercado amplo para a atuação dos profissionais da 

contabilidade.  

O objetivo desta pesquisa será analisar se as IES que 

atuam no Estado de Pernambuco têm abordado os temas que a 

proposta elaborada pelo Conselho Federal de Contabilidade 

recomenda para a formação dos bacharéis em Ciências 

Contábeis no que se refere ao terceiro setor. A pesquisa tem 

como justificativa o fato de evidenciar como os contadores estão 

sendo formados e se, do ponto de vista teórico, estes têm 

recebido uma formação que garanta uma base para que esses 

profissionais atuem nas entidades sem fins lucrativos. 

Outros estudos com objetivo de analisar as ementas de 

disciplinas ofertadas nos cursos de ciências contábeis foram 

realizados. Anteriormente foi feita a análise da adequação de 15 

Instituições ao currículo proposto pelo CFC para a disciplina de 

Contabilidade pública e percebeu-se que as ementas das 

instituições participantes possuem mais aspectos legais e 

normativos, existindo divergência entre o que propõe o CFC, 

principalmente no que se refere ao ensino dos conceitos 
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relacionados a licitações e aos controles externos e internos 

(SOARES e DOMINGUES, 2010). 

Ao verificar o grau de aderência ao conteúdo sugerido 

pela literatura internacional aos temas ligados à área gerencial 

no curso de ciências contábeis de Instituições Públicas Estaduais 

Brasileiras averiguou-se que a USP é a instituição com maior 

amplitude em relação aos conteúdos distribuídos nos tópicos, 

sendo que apenas o tema benchmarking não se fez presente em 

nenhuma das ementas (MACEDO et al, 2014). 

Ao analisar o grau de adequação da disciplina de 

contabilidade tributária ao currículo internacional proposto pela 

ONU foi possível identificar que as Instituições de Ensino 

Superior Públicas possuem um percentual médio de aderência 

de 44,3% do conteúdo proposto, enquanto as Instituições 

particulares possuem um percentual médio de 29,7% 

(MENDES, SILVA e NIYAMA, 2011). 

Diante dos aspectos específicos às entidades do terceiro 

setor torna-se relevante entender se os contadores estão 

recebendo por parte das Instituições de Ensino Superior o 

conteúdo teórico básico para que estes profissionais atuem com 

qualidade neste ramo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Aspectos específicos do Terceiro Setor 

A Constituição Federal no seu artigo 6º aborda que é 

direito da sociedade o acesso à educação, saúde, alimentação, 

trabalho, moradia, lazer, previdência social, proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

Porém, com o crescimento da população, o Estado passou a ter 

dificuldades em prestar esses serviços de forma eficiente à 

sociedade. Diante dessas dificuldades, o Estado (o primeiro 

setor) permitiu que entidades privadas (segundo setor) 

explorassem estes nichos cuidando desses serviços, mas para 

isto estas precisariam se adequar a certos requisitos e assim 

receber a autorização de atuar nas atividades sociais. Essas 

entidades constituem o chamado Terceiro Setor. (ALMEIDA e 

ESPEJO, 2012). 

Albuquerque (2006) afirma que as entidades que 

compõem o terceiro setor têm características comuns que se 

manifestam das seguintes formas: 

 

 Fazendo contraponto às ações do governo: os bens e 

serviços públicos resultam da atuação do Estado e 

também de iniciativas particulares 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 133-160 Out 2015 

140 

 Fazendo contraponto às ações do mercado: abrem o 

campo dos interesses coletivos para a iniciativa 

individual. 

 Dão maior dimensão aos elementos que as compõem: 

realçam o valor tanto político quanto econômico das 

ações voluntárias sem fins lucrativos. 

 Projetam uma visão integradora da vida pública: 

enfatizam a complementação entre ações públicas e 

privadas. 

As entidades de terceiro setor possuem alguns aspectos 

específicos que as diferenciam das demais. Uma dessas 

características está descrita no art. 150 da Constituição Federal 

Brasileira de 1988, que veda à União, Estados, Distrito Federal e 

aos Municípios exigir tributo sobre o patrimônio, renda, ou 

serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos. 

No que se refere aos procedimentos contábeis, o 

Conselho Federal de Contabilidade aprovou a Resolução CFC nº 

1.409 de 2012 (ITG 2002) que aborda aspectos específicos das 

entidades sem fins lucrativos. A Resolução afirma que as 

atividades exercidas por essas entidades podem ser de: 
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[...]assistência social, saúde, educação, técnico-

científica, esportiva, religiosa, política, cultural, 

beneficente, social e outras, administrando pessoas, 

coisas, fatos e interesses coexistentes, e coordenados em 

torno de um patrimônio com finalidade comum ou 

comunitária. 

A Resolução elenca as Demonstrações contábeis 

obrigatórias para essas entidades (Balanço Patrimonial, a 

Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos 

de Caixa e as Notas Explicativas). Destaca os itens essenciais 

para compor as notas explicativas. Traz o critério de 

reconhecimento de despesas e receitas, subvenções, benefícios 

concedidos, trabalho voluntário, convênio e parceria, 

gratuidades, etc. 

Diante dos aspectos específicos e necessidades 

inerentes às atividades das Entidades do Terceiro Setor, faz-se 

necessário que o contador esteja preparado para atuar nessas 

organizações e tenha conhecimento de suas peculiaridades. Para 

isso, é indispensável uma formação que aborde esses aspectos, 

preparando o profissional contábil para atuar nessas 

organizações. 
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2.2 O Currículo de formação dos contadores 

Em 2004 o Ministério da Educação publicou a 

Resolução CNE/CES nº 10, que instituiu as diretrizes para os 

cursos de ciências contábeis, afirmando que este deve abranger: 

 

a) Conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados 

com outras áreas do conhecimento, sobretudo 

Administração, Economia, Direito, Métodos 

Quantitativos, Matemática e Estatística; 

b) Conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos 

atinentes às Teorias da Contabilidade, incluindo as 

noções das atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais, governamentais e 

não governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e 

controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor 

público e privado; 

c) Conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio 

Curricular Supervisionado, Atividades Complementares, 

Estudos Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em 

Laboratório de Informática utilizando softwares 

atualizados para Contabilidade. 
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Apesar da Resolução Brasileira ter sido aprovada em 

2004, em 1998 a Organização das Nações Unidas traçou um 

currículo para o contador mundial, e que no item 1.3.7 do 

mesmo fica claro que para uma formação contábil completa é 

preciso abordar o conteúdo referente às organizações sem fins 

lucrativos, seus objetivos, compará-las com as organizações com 

fins lucrativos, e a mensuração da eficiência das mesmas. 

Campos (2012), ao analisar o currículo de quatro 

universidades federais mineiras, observou que o nível de 

adequação ao currículo da ONU das disciplinas obrigatórias é 

maior do que nas disciplinas eletivas. Cavalcante et al (2011) 

analisaram currículos das Universidades federais brasileiras e 

perceberam que a que mais se adequou ao currículo da ONU 

tinha 48,94% do seu conteúdo semelhante ao proposto.  

Em 2009 o Conselho Federal de Contabilidade emitiu 

uma proposta de conteúdo para os Cursos de Ciências Contábeis 

e incluiu a disciplina de Contabilidade aplicada às Entidades de 

Interesse Social, com o objetivo de Proporcionar a compreensão 

do funcionamento das entidades de interesse social, 

denominadas associações, fundações, organizações sociais, bem 

como da gestão contábil, prestação de contas, benefícios e 

obrigações. 
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O Conteúdo programático proposto pelo CFC aborda a 

contextualização histórica das entidades do Terceiro Setor, os 

procedimentos para abertura dessas entidades, os benefícios 

concedidos pelo poder público, os títulos e registros dessas 

entidades, a gestão contábil e a prestação de contas.  

Diante disso, torna-se relevante entender se as 

Instituições de Ensino Superior têm abordado as Entidades do 

Terceiro Setor, conforme destacado o conteúdo proposto pelo 

CFC. 

 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, utilizando-se do 

método documental. Foram analisadas as ementas das 

disciplinas de “Contabilidade aplicada ao Terceiro Setor”1, das 

IES situadas no estado de Pernambuco que possuem o curso de 

Ciências Contábeis de forma presencial e que estavam ativas. 

Através do site do MEC foi realizado um levantamento de vinte 

e nove instituições, sendo que duas destas não possuíam site na 

internet para que fosse possível realizar a consulta das 

disciplinas abordadas durante o curso. Destas, vinte e sete 

instituições que possuíam uma página eletrônica apenas uma 

                                                 
1 Foram considerados também os demais termos ligados às entidades do Terceiro 

Setor 
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não destacou a sua grade curricular. Foi enviado e-mail para a 

ouvidoria da instituição com a finalidade de saber se a mesma 

oferecia ou não a disciplina de terceiro setor, o coordenador do 

curso respondeu o e-mail afirmando que a instituição estava 

estudando a possibilidade de iniciar esta disciplina. 

No site das instituições que divulgaram sua grade 

curricular foi feito um levantamento de quantas possuíam 

disciplinas referentes às instituições do terceiro setor. Destas, 

treze possuem disciplinas dessa área, sendo que apenas três 

divulgaram suas ementas no site para consulta. Sendo assim, foi 

realizada a solicitação via e-mail aos coordenadores das outras 

dez instituições. Seis responderam favoravelmente com a 

ementa, três não responderam, e um afirmou que o envio da 

ementa era permitido apenas para os estudantes da instituição 

que já pagaram a disciplina. Diante disso, a pesquisa contou 

com as ementas das Instituições de Ensino Superior listadas no 

quadro 1: 
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Quadro 1: Instituições analisadas 

Instituição Sigla Cidade 
Ano de 

fundação 

Ano de 

Início 

do 

curso 

Início da 

disciplina  

Situação 

da 

disciplina 

Faculdade de Ciências 

Aplicadas e Sociais de 

Petrolina 

FACAPE Petrolina 1976 1993 2012 Eletiva 

Faculdade de Ciências de 

Timbaúba 
FACET Timbaúba 1998  1998 2009 Obrigatória 

Faculdade Joaquim 

Nabuco (Paulista) 
FJN Paulista 2007  2008 2011 Obrigatória 

Faculdade Santa Catarina FASC Recife 2003  2006 2006 Obrigatória 

Faculdade dos 

Guararapes 
FG 

Jaboatão dos 

Guararapes 
2002 2010 2010 Obrigatória 

Faculdade de Olinda FOCCA Olinda 1972 1986 2005 Obrigatória 

Faculdade Santa Helena  FSH Recife 2000 2000  2000 Obrigatória 

Universidade Católica de 

Pernambuco 
UNICAP Recife 1951 1970  2003 Obrigatória 

Universidade Federal de 

Pernambuco 
UFPE Recife  1946 1951 2012 Eletiva 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Visto que algumas destas IES enviaram as ementas por 

e-mail e que o objetivo da pesquisa não é estabelecer um 

ranking das “melhores instituições de ensino” e que alguns 

coordenadores de curso aceitaram o envio das ementas caso 

houvesse o sigilo da sua situação quanto à adequação curricular, 

a partir de agora estas instituições serão denominadas como 

Instituição A, B, C e assim sucessivamente. A ordem em que 
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estas instituições serão apresentadas nos próximos quadros não 

faz referência a esta ordem destacada no quadro 2. 

Foi realizada uma análise de conteúdo, com uma 

abordagem qualitativa. As Ementas foram comparadas com a 

proposta elaborada pelo CFC para o curso de ciências contábeis, 

e os temas propostos foram divididos em quatro grupos, a saber: 

Caracterização do Terceiro Setor, Aspectos legais; Gestão 

Contábil; e Divulgação de informações. 

Após a análise das ementas foi realizada a soma dos 

temas abordados nos documentos das IES com a finalidade de 

verificar o percentual de aderência ao currículo proposto pelo 

CFC. 

 

4. RESULTADOS DA PESQUISA 

Das 29 Instituições de Ensino Superior localizadas no 

Estado de Pernambuco, treze possuem a disciplina de 

Contabilidade aplicada ao Terceiro Setor, na grade curricular do 

curso de Ciências Contábeis. Destas 13 instituições, a pesquisa 

contou com a ementa da disciplina de nove organizações, o que 

significa que a pesquisa analisou 69% das IES que possuem ao 

menos uma disciplina que aborde os aspectos específicos das 

entidades sem fins lucrativos. 
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Através da proposta elaborada pelo CFC de conteúdo 

programático para as disciplinas dos cursos de ciências 

contábeis foram elaborados os temas que nortearam a análise 

das ementas (conforme foi destacado na metodologia deste 

trabalho). Assim foi possível verificar se as Instituições estão 

abordando o conteúdo que o CFC destaca.  

A primeira parte do conteúdo proposto trata da origem 

das entidades do terceiro setor e dos tipos de entidades que 

compõe esse grupo (estrutura do terceiro setor), a saber: 

Associações, Fundações e Organizações sociais. Foi observado 

que quanto à origem do terceiro setor, cinco instituições 

abordam em suas ementas, já no que se refere ao conteúdo que 

aborda a estrutura do terceiro setor, todas as instituições 

abordam em suas ementas conforme pode ser visualizado no 

gráfico 1. 
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Gráfico 1: Análise do Conteúdo referente à Origem e 

Estrutura do Terceiro Setor 

 
     Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O segundo grupo de conteúdo abordou os aspectos 

legais das Entidades de Interesse social, destacando os 

procedimentos para a abertura de entidades, os benefícios 

concedidos pelo poder público, e os títulos e registros para a 

obtenção de benefícios fiscais. Apenas duas instituições 

abordaram os três temas desse grupo, e uma destacou os 

benefícios concedidos pelo poder público, sem pontuar os 

demais assuntos, conforme apontado no gráfico 2: 
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Gráfico 2: Análise do Conteúdo referente aos Aspectos 

Legais 

 
      Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O terceiro grupo de conteúdo abordou a Gestão contábil 

através do estudo de um plano de contas específico, o 

reconhecimento de receitas e despesas, reconhecimento dos 

benefícios recebidos pelas entidades, o Reconhecimento de 

Convênios e do Serviço Voluntário. Uma instituição abordou 

apenas o plano de contas aplicado às entidades do terceiro setor 

(este tema foi destacado por todas as instituições), sem destacar 

como conteúdo a ser discutido na disciplina a contabilização 

destes eventos específicos das entidades sem fins lucrativos.2 Os 

resultados desta análise podem ser visualizados no gráfico3: 

                                                 
22Apesar das ementas de algumas instituições não constarem os dados de forma 

detalhada, caso a instituição destaque que seria abordado o reconhecimento dos 
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Gráfico 3: Análise do Conteúdo referente à Gestão Contábil 

 

 
    Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O último grupo de conteúdo abordou as Demonstrações 

contábeis e a prestação de contas obrigatória para as entidades 

do terceiro setor. Foi possível destacar que apenas uma entidade 

não aborda a prestação de contas em sua ementa e que todas as 

instituições abordam as Demonstrações contábeis paras as 

organizações do terceiro setor no conteúdo programático da 

disciplina. Esses resultados podem ser visualizados no gráfico 

abaixo4: 

 

 

 

                                                                                                         
eventos específicos a estas entidades, foi considerado que os pontos destacados por 

esta pesquisa foram abordados em classe. 
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Gráfico 4: Análise do Conteúdo referente à Divulgação de 

Informações 

 
    Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme foi observado na pesquisa, as Instituições de 

Ensino Superior em Pernambuco abordam em suas disciplinas 

de Contabilidade aplicada ao Terceiro Setor aspectos mais 

específicos ao reconhecimento e mensuração dos itens 

específicos a estas entidades e assuntos relacionados às 

Demonstrações Contábeis obrigatórias e Prestação de Contas. 

Aspectos referentes à historicidade do terceiro setor, bem como 

o processo de abertura de uma entidade sem fins lucrativos não 

são abordados com destaque no conteúdo programático das 

instituições analisadas.  

Os temas mais abordados pelas instituições foram 

Estrutura do terceiro setor, Plano de Contas e Demonstrações 

Contábeis (9 instituições); os menos abordados foram 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 133-160 Out 2015 

153 

Procedimentos para constituição das entidades do terceiro setor 

e Títulos e registros destas entidades, por apenas duas 

instituições. Conforme pode ser visualizado no quadro 2: 

 

Quadro 2: Conteúdo x Número de Instituições que abordam 

Conteúdo Quantidade de Instituições 

Origem do Terceiro Setor 5 

Estrutura do Terceiro Setor  9 

Constituição de Entidades 2 

Benefícios concedidos pelo Poder Público 3 

Títulos e registros 2 

Plano de Contas 9 

Regime de Competência 8 

Reconhecimento Contábil de benefícios 7 

Reconhecimento Contábil do Trabalho Voluntário 6 

Reconhecimento Contábil de Convênios 6 

Demonstrações Contábeis 9 

Prestação de Contas 8 

          Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Após esta análise, foi realizado o somatório de cada 

item que consta na proposta do CFC encontrado na ementa da 

instituição, podendo o somatório chegar a doze temas. Apenas 

duas instituições abordaram todos os temas, sendo que o menor 
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número de temas abordados por uma instituição foi quatro, o 

que significa que apenas quatro dos assuntos propostos pelo 

CFC constavam na ementa para a discussão em classe. O total 

para cada uma das instituições pode ser visualizada no quadro 3: 

 

Quadro 3: Quantidade de temas abordado por Instituição 

Instituições Participantes Total de Temas Percentual de Aderência 

Instituição A 12 100,00% 

Instituição B 12 100,00% 

Instituição C 10 83,33% 

Instituição D 9 75,00% 

Instituição E 8 66,67% 

Instituição F 8 66,67% 

Instituição G 6 50,00% 

Instituição H 5 41,67% 

Instituição I 4 33,33% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Apenas duas entidades abordaram todo conteúdo 

proposto pelo CFC, sendo que uma abordou apenas quatro 

temas (estrutura do terceiro setor, plano de contas, regime de 

competência e demonstrações contábeis). A média da pontuação 

das instituições foi 8,22, o que significa que em média são 

abordados aproximadamente oito dos conteúdos propostos pelo 

CFC. O desvio padrão foi de ±2,86 pontos, ou seja, a adequação 
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do conteúdo das ementas ao currículo proposto pelo CFC possui 

uma dispersão da média de 5,36 a 11,08 assuntos abordados nas 

instituições analisadas. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O objetivo desta pesquisa foi verificar se as Instituições 

de Ensino Superior localizadas em Pernambuco estão abordando 

o conteúdo proposto pelo CFC para que o profissional contábil 

atue nas entidades do terceiro setor, visto que essas organizações 

possuem aspectos específicos tanto tributários (conforme consta 

na Constituição Federal de 1988) como aspectos contábeis 

(abordados na ITG 2002). 

Como parâmetro foi utilizado a Proposta Nacional de 

Conteúdo para o curso de graduação em Ciências Contábeis 

elaborada pelo CFC (2009). Esta destaca temas a serem 

discutidos em sala que vão desde o contexto histórico das 

entidades do terceiro setor, passando pelo funcionamento dessas 

entidades, procedimentos para constituição destas, a gestão 

contábil, as demonstrações contábeis obrigatórias e a prestação 

de contas. 

Para o alcance dos objetivos da pesquisa as ementas de 

nove IES que ofertaram a disciplina de “Contabilidade aplicada 
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ao terceiro setor” ou afins nos cursos de graduação em Ciências 

Contábeis foram comparadas com a proposta do CFC, através de 

uma abordagem qualitativa utilizando-se da análise documental. 

Apenas duas instituições abordaram em suas ementas o 

tema referente à Constituição de entidades do terceiro setor e os 

Títulos e registros concedidos a estas entidades, já os temas 

Estrutura do terceiro setor, plano de contas e demonstrações 

contábeis constam nas ementas das nove instituições analisadas. 

Pode-se observar que as instituições prezam mais pelos 

temas referentes à gestão contábil e divulgação de informações. 

Uma justificativa para este resultado pode ser o fato da 

obrigatoriedade por parte das instituições sem fins lucrativos de 

prestarem contas3 e que os Demonstrativos contábeis devem ter 

como objetivo fornecer informações aos mais diversos usuários 

(CPC 00), sendo assim as Instituições podem preocupar-se em 

abordar esse conteúdo devido à normatização que norteia esses 

temas. 

Como limitação desta pesquisa está o fato da análise se 

restringir apenas ao conteúdo destacado nas ementas, visto que o 

conteúdo abordado em sala de aula pode ser em alguns pontos 

diferentes, pois dependendo da instituição o professor tem a 

                                                 
3 O Art. 70 da Constituição Federal de 1988 destaca que as entidades que de alguma 

forma utilizem recursos públicos devem prestar contas. 
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liberdade de, em sala, discutir outros temas. Existe também a 

limitação de que as ementas disponíveis nos sites das IES 

podem ter sofrido alterações e as novas versões podem não estar 

disponíveis para consulta pública. Uma última limitação se dá 

pelo fato de duas instituições oferecerem a disciplina de forma 

eletiva, ou seja, mesmo que o conteúdo abordado em sala de 

aula possua o arcabouço teórico necessário para a atuação no 

terceiro setor esse atinge um número restrito de alunos visto que 

nem todos fazem a opção por esta disciplina. 

Como proposta para futuras pesquisas pode ser 

realizado um levantamento junto aos estudantes das IES 

pesquisadas com a finalidade de verificar se o conteúdo 

abordado nas ementas tem sido discutido em sala de aula. 

Verificar quais assuntos constam no documento das entidades e 

não foram abordados em classe, bem como aqueles que as IES 

não destacaram no conteúdo programático, mas que constam na 

proposta do CFC e que foram abordados em sala de aula.  

Esta pesquisa contribuiu por trazer a tona uma realidade 

das Instituições de Ensino superior que formam contadores no 

Estado de Pernambuco no que se refere ao conteúdo necessário 

para que estes profissionais atuem no terceiro setor. Através 

deste trabalho as instituições que ofertam disciplinas aplicadas 

às entidades do sem fins lucrativos poderão verificar se o 
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conteúdo abordado em sala de aula está de acordo com o 

proposto pelo CFC e aquelas instituições que não ofertam esta 

disciplina poderão perceber a necessidade de abordar esse tema 

em sala diante das necessidades específicas das entidades de 

interesse social. 
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RESUMO 

A logística é uma atividade muito antiga, mas, paradoxalmente, 

representa também um dos conceitos mais modernos relativos à 

gestão empresarial. É uma atividade vital para o bom 

desempenho de toda a cadeia de suprimentos, porém esta diz 

respeito à gestão das relações entre as organizações envolvidas 

no processo produtivo de toda a cadeia de suprimentos. A 

atividade logística, no Brasil, tem tido um largo 

desenvolvimento técnico e estrutural, o que tem demandado a 

formação de recursos humanos qualificados que sejam capazes 

de fazer funcionar de forma eficiente e eficaz todo o processo 

logístico. Diante de tal contexto de ideais, o presente artigo tem 

por objetivo demonstrar a importância da logística para as 

organizações empresariais, a partir de revisão bibliográfica, 

tendo como eixo central do debate a relação entre a logística e a 

gestão da cadeia de suprimentos. 
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ABSTRACT 

Logistics is a very old activity, although, paradoxically, it also 

represents one of the most modern concepts relating to business 

management. It is a vital activity for the good performance of 

the whole supply chain, but this relates to the management of 

relationships between organizations involved in the production 

process of the entire supply chain. The logistics activity in 

Brazil has had a broad technical and structural development, 

which has demanded  the formation of qualified human 

resources who are able to operate efficiently and effectively 

throughout the logistics process. Given such a context of ideas, 

this paper aims to demonstrate the importance of logistics to 

business organizations, from bibliographical review, having as 

the central axis of the debate the relationship between logistics 

and the supply chain management. 

  

KEYWORDS 

 

Human Resources.  Logistics Management.  Supply Chain. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Logística e gestão da cadeia de suprimentos são ideias 

antigas. Desde a construção das pirâmides, com o objetivo de 

aliviar a fome na África, os princípios que sustentam o fluxo 

eficiente de informações e materiais foram pouco alterados 

(CHRISTOPHER, 2014). Desde a antiguidade, todos os 
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generais já reconheciam a importância da logística, uma vez que 

as guerras duravam muito tempo e as distâncias entre os 

territórios eram longas. As distâncias continuam longas, porém, 

à época, a movimentação de cargas e de pessoal era mais 

dificultosa, pois todos os deslocamentos eram realizados via 

tração animal, ou até mesmo tração humana. Necessário se fazia 

o deslocamento de tropas, alimentos, armamentos e 

equipamentos de guerra para os locais de batalha. Assim, para 

garantir que estivessem dispostos, nos vários flancos, todos os 

suprimentos que a guerra necessitaria, era necessário planejar 

como organizar e executar as atividades logísticas (DIAS, 

2012).  

Durante a Segunda Guerra Mundial, a logística teve 

papel central, pois a invasão da Europa por tropas aliadas foi um 

exercício qualificado na área de logística. Porém, muito embora 

a logística tenha sido compreendida desde épocas remotas por 

generais e marechais de campo por sua importância crucial, é 

apenas no passado recente que as organizações empresariais 

começaram a reconhecer o impacto vital que a logística possui 

na conquista de vantagem competitiva (CHRISTOPHER, 2014). 

Ou seja, se até o fim da Segunda Guerra Mundial a logística 

sempre esteve associada apenas às atividades militares, é após 

esse período, com a necessidade de reconstruir e suprir os países 
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e cidades destruídos pela guerra, que a logística passou a ser 

adotada por empresas civis e outras organizações (DIAS, 2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Por vezes, livros tradicionais de logística têm apontado 

sua importância e existência desde a antiguidade e têm 

destacado a competência em processos logísticos como 

determinante para a decadência ou sucesso de alguns impérios 

estudados nos livros de história. E ainda assim não faz muito 

tempo que a logística possuía um status periférico nas empresas 

industriais; sendo considerada, por exemplo, como o setor que 

contratava os serviços das transportadoras ou o setor 

responsável pela expedição de produtos (VIVALDINI; PIRES, 

2010). 

Em 1915, Arch Shaw, em seu artigo Some Problems in 

Market Distribution, já havia apontado a importância dos 

princípios mais básicos da gestão da logística, que, 

paradoxalmente, levaram quase cem anos para que fossem 

amplamente aceitos (CHRISTOPHER, 2014). No âmbito 

empresarial, a logística, primeiramente, focou-se no transporte, 

na movimentação e na armazenagem dos materiais, dando 

ênfase mais à função que ao processo. Desta maneira, a grande 

evolução da logística se deu a partir do momento em que as 

organizações começaram a dar uma maior importância no 

serviço ao cliente, sejam estas organizações orientadas ao 
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serviço ou ao produto. Assim, isto foi determinante para que tais 

organizações pudessem repensar todo o processo logístico, 

através de um enfoque menos operacional e mais estratégico 

(BANZATO, 2005). 

Inicialmente, os processos de negócios eram vistos 

como forma de integrar funções no interior da empresa, mas 

hodiernamente tais processos são vistos como formas de 

estruturar atividades entre os membros da cadeia de suprimento 

– ou seja, a cadeia toda funciona para atender o cliente final, 

localizado na extremidade de sequência das atividades 

encadeadas na forma de relações fornecedor-cliente – que 

cruzam não só os limites internos da própria organização, mas 

também os limites das demais organizações envolvidas, para 

incluir atividades de parceiros na cadeia de suprimento 

(CORRÊA, 2014). 

Diante do que foi registrado acima, pode-se afirmar, de 

acordo com Bertaglia (2009, p. 5), que: 

 

A cadeia de abastecimento corresponde ao conjunto de 

processos requeridos para obter materiais, agregar-lhes 

valor de acordo com a concepção dos clientes e 

consumidores e disponibilizar os produtos para o lugar 

(onde) e para a data (quando) que os clientes e 

consumidores os desejarem. Além de ser um processo 

bastante extenso, a cadeia apresenta modelos que 

variam de acordo com as características do negócio, do 
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produto e das estratégias utilizadas pelas empresas para 

fazer com que o bem chegue às mãos dos clientes e 

consumidores. 

O conceito sofreu evoluções importantes durante os 

últimos anos. A cadeia de abastecimento integrada 

apresenta uma visão mais ampla do que conhecemos 

como cadeia logística, esta mais limitada à obtenção e 

movimentação de materiais e à distribuição física de 

produtos. 

 

O presente artigo tem por objetivo demonstrar a 

importância da logística para as organizações empresariais, a 

partir de revisão bibliográfica, tendo como eixo central do 

debate a relação entre a logística e a gestão da cadeia de 

suprimentos. 

 

2. O QUE É LOGÍSTICA 

  

 Para Fleury (2014a, p. 27): “A Logística é um 

verdadeiro paradoxo”. Pois é, ao mesmo tempo, um dos 

conceitos gerenciais mais modernos e uma das atividades 

econômicas mais antigas. Por um lado, desde que o ser humano 

passou a adotar outros modelos econômicos, além do 

extrativista, dando início às atividades produtivas organizadas, 

com troca dos excedentes e produção especializada, surgiram 

três das mais importantes funções logísticas: estoque, 
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armazenagem e transporte. A produção não consumida vira 

estoque. Para garantir a sua integridade, o estoque necessita de 

uma armazenagem adequada. E para que se alcance a 

efetividade da troca, é necessário transportar o estoque do local 

de produção ao local de consumo. Portanto, a logística é muito 

antiga e seu surgimento se confunde com o início da atividade 

econômica organizada. Por outro lado, as mudanças econômicas 

e as mudanças tecnológicas têm feito da logística um dos 

conceitos gerenciais mais modernos. As mudanças econômicas 

(globalização, aumento das incertezas econômicas, proliferação 

de produtos, menores ciclos de vida dos produtos e maiores 

exigências de serviços) criam novas exigências competitivas, 

enquanto as mudanças tecnológicas aplicadas à logística1 têm 

possibilitado o gerenciamento eficiente e eficaz das operações 

logísticas cada dia mais demandantes e complexas (FLEURY, 

2014a).  

                                                 
1Atualmente, três razões têm justificado a importância de informações precisas e a 

tempo para que se alcancem sistemas logísticos eficazes: 1) os clientes têm percebido 

as informações acerca do status do pedido, programação de entrega, disponibilidade 

de produtos e faturas como elementos necessários do serviço total do cliente; 2) tendo 

como meta a redução do estoque total na cadeia de suprimento, os executivos 

perceberam que a informação pode reduzir de forma eficaz as necessidades de 

recursos humanos e estoques. Em especial, o planejamento de necessidades que utiliza 

as informações mais recentes pode reduzir o estoque, o que minimiza as incertezas em 

torno da demanda;3) com a informação a flexibilidade aumenta, o que permite 

identificar (quanto, como, qual, onde e quando) os recursos podem ser utilizados para 

que se obtenha vantagem estratégica (NAZÁRIO, 2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Ao longo da história, havia uma conotação militar 

relacionada à atividade logística. Foi assim durante a época dos 

grandes impérios, perpassando todas as fases da história da 

humanidade. Distribuir tropas, veículos, mantimentos e 

armamentos de forma racional em uma guerra talvez sejam os 

maiores desafio de qualquer exército. Ainda hoje há definições 

que correlacionam a atividade logística e a atividade militar. No 

dicionário Webster consta a seguinte definição de logística: “o 

ramo da ciência militar que lida com a obtenção, a manutenção e 

o transporte de materiais, pessoal e instalações”. Porém, a 

logística tem sido utilizada em outras áreas do conhecimento e 

da produção; sendo inconcebível que qualquer atividade 

empresarial não necessite de práticas e conhecimento logísticos 

para alcançar um desempenho satisfatório. No período pós-

Segunda Guerra Mundial, a logística passou a ser uma atividade 

empresarial de grande importância. As empresas passaram a 

racionalizar os processos produtivos, especialmente os processos 

logísticos. Tal racionalização se materializava em um conjunto 

de procedimentos e boas práticas que, uma vez implementados 

nas empresas, transformavam-se em melhoria da qualidade, 

redução de custos, maior velocidade de produção e, por 

consequência, em maior competitividade (CAIXETA-FILHO; 

GAMEIRO, 2011). 
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De acordo com Wanke (2010, p. 1): “A logística [...] 

seria a disciplina [...] preocupada com a organização do fluxo de 

produtos acabados nas dimensões tempo e espaço e com o 

comprometimento de recursos necessários a sua consecução”. A 

logística empresarial direta2, considerada como o ponto 

nevrálgico da cadeia produtiva, atua em estreita consonância 

com o modelo de gerenciamento da referida cadeia, 

concentrando seu foco de estudo no exame dos fluxos da cadeia 

produtiva direta. Para atingir o seu objetivo, a logística 

empresarial direta tem-se valido de filosofias empresariais e 

técnicas, que visam maior velocidade de serviço e de resposta 

aos clientes, através da maior velocidade do fluxo logístico e da 

redução dos totais operacionais, tais como o Just in time, a 

tecnologia da informação aplicada à logística e a qualidade total 

(COSTA; MENDONÇA; SOUZA, 2014). 

A logística é fundamental para o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos. O sucesso de qualquer arranjo 

operacional em uma cadeia de suprimentos está diretamente 

relacionado ao componente logístico. Esta é a razão principal 

                                                 
2“Entendemos então que o conceito de logística reversa como uma das áreas da 

logística empresarial engloba o conceito tradicional de logística, agregando um 

conjunto de operações e ações ligadas, desde a redução de matérias-primas primárias 

até a destinação final correta de produtos, materiais e embalagens com o seu 

consecutivo reuso, reciclagem e/ou produção de energia. Por isso observamos que a 

logística reversa recebe também denominações como logística integral ou logística 

inversa” (TADEU et al, 2013). 
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para a confusão no meio empresarial sobre os termos 

gerenciamento de cadeias de suprimento e logística; o primeiro 

seria muitas vezes entendido como a simples extensão do 

segundo, ao serem incorporados os fornecedores e clientes de 

uma empresa. A logística, segundo a definição proposta pelo 

CouncilofLogistics Management (CLM), é uma parte daquilo 

que se designa por gerenciamento da cadeia de suprimentos 

(WANKE, 2014).  

A logística empresarial engloba diversos segmentos, 

tais como: a distribuição física, a administração de materiais, os 

suprimentos, as operações de movimentação de produtos e 

materiais, os transportes, entre outros. Esse processo é de suma 

importância para as empresas, que possuem o objetivo de ofertar 

níveis de serviços eficientes e eficazes, e para a economia 

(FONTANA; AGUIAR, 2013). De acordo com Worrall (2003, 

p. 781) a logística: 

[...] é uma função administrativa concernente ao 

processo de distribuição física e de estocagem. Lida 

com o planejamento, a alocação e o controle dos 

recursos de uma empresa e sua movimentação na 

organização ou entre organizações em um fluxo 

constante, ininterrupto e pontual. [...] A alocação de 

recursos financeiros e humanos também é de 

responsabilidade da administração da logística. 
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A logística evoluiu, em sua base conceitual, passando a 

considerar, de forma sistêmica, todas as atividades relacionadas 

indiretamente ou diretamente aos fluxos físicos e informacionais 

da cadeia de suprimentos (SILVA; FLEURY, 2014). De acordo 

com Banzato (2005) houve uma grande evolução que se pode 

caracterizar com as diferentes definições de logística utilizadas 

ao longo do tempo, que são três, a saber: 1) as primeiras 

definições de logística são baseadas na visão tradicional da 

organização orientada para a produção, ou seja, a logística 

representava um termo empregado na manufatura e no comércio 

para descrever as atividades com movimentos eficientes de 

produtos acabados da produção até o cliente final, que pode 

incluir o movimento de matérias-primas do fornecedor para a 

produção; 2) na segunda fase, a logística era considerada como a 

integração de duas ou mais atividades com o objetivo de 

planejar, implementar e controlar eficientemente o fluxo de 

matérias-primas, estoque em processo e produtos acabados do 

ponto de origem ao ponto de destino; 3) atualmente, a logística 

pode ser definida como o processo eficaz de planejar, 

implementar e controlar de forma integrada o fluxo de materiais, 

informações e dinheiro, do ponto de origem ao ponto de destino, 

com o objetivo de atender as crescentes exigências de qualidade 

impostas pelos clientes. 
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De acordo com Pozo (2010, p. 1):  

A Logística Empresarial trata de todas as atividades de 

movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de 

produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima 

até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de 

informação que colocam os produtos em movimento, 

com o propósito de providenciar níveis de serviço 

adequados aos clientes a um custo razoável. 

De acordo com Dias (2010, p. 1): “A logística engloba 

o suprimento de materiais e componentes, a movimentação e o 

controle de produtos e o apoio ao esforço de vendas dos 

produtos finais, até a colocação do produto acabado para o 

consumidor”. 

De acordo com Dias (2012, p. 5): 

[...] a logística administra e coordena os recursos de 

toda a movimentação de materiais e equipamentos da 

empresa, coordenando a compra, a movimentação, a 

armazenagem, o transporte e a distribuição física, assim 

como gerenciando todas as informações de cada fase do 

processo. 

De acordo com o Council of Supply Chain Management 

Professionals, associação, localizadas nos Estados Unidos, que 

reúne profissionais da cadeia de abastecimento e de logística de 

todo o mundo: 

A gestão logística é a parte da gestão da cadeia de 

suprimentos que planeja, implementa e controla o 

eficiente e eficaz fluxo direito e reverso e a estocagem 

de bens, serviços e informações entre o ponto de origem 
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e o ponto de consumo com o propósito de atender às 

exigências dos clientes finais (CSCMP, 2014)3. 

 

2. LOGÍSTICA NO BRASIL 

 

 O Brasil ainda está engatinhando em seu processo 

logístico, pois a logística ainda é uma atividade muito nova para 

muitas empresas, e ainda enfrenta uma carência de profissionais 

qualificados na área. A grande maioria das empresas brasileiras 

não perde para nenhuma outra em termos de custos de 

fabricação, da porta da fábrica para dentro; mas, ao atravessar 

rodovias, portos ou ferrovias, o produto nacional perde 

competitividade e, por vezes, não consegue disputar, no 

mercado interno, nem com seu concorrente estrangeiro. Em 

2007, o Governo Federal lançou o Programa Nacional de 

Aceleração do Crescimento (PAC), aumentando assim os 

investimentos em infraestrutura. Para o setor logístico prevê-se a 

aplicação de mais de 13 bilhões de reais nos próximos anos, o 

que poderá tirar do papel ferrovias e a ampliação de aeroportos e 

de portos (DIAS, 2012). 

                                                 
3 “Logistics management is that part of supply chain management that plans, 

implements, and controls the efficient, effective forward and reverses flow and 

storage of goods, services and related information between the point of origin and the 

point of consumption in order to meet customers' requirements” (CSCMP, 2014). 
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A partir da década de 1950, no Brasil, com a abertura 

da economia para os produtos manufaturados, importados, com 

a abertura da economia no início da década de 1990, com a 

estabilização da moeda, em 1994, e com a globalização – 

impondo maior velocidade nas transferências de serviços e 

produtos entre empresas, facilitada pela transmissão de 

informações por redes de comunicação –,  fica evidente a 

necessidade de adaptação por parte das empresas brasileiras a 

essa nova realidade (CORONADO, 2013). 

A logística, no Brasil, durante a década de 1990, passou 

por muitas mudanças. Tanto as práticas empresariais, quanto a 

eficiência, qualidade e disponibilidade de infraestrutura 

detransportes e comunicações, mudaram. Para as empresas que 

atuam no Brasil é um período de oportunidades e de riscos. 

Oportunidades devido aos enormes espaços para melhorias de 

qualidade do serviço e aumento da produtividade, que são 

fundamentais para o aumento da competitividade empresarial e 

riscos devido às enormes mudanças que precisam ser 

implementadas (FLEURY, 2014b). 

Pesquisa realizada em 2003 indicava que, em seu 

conjunto, as 500 maiores empresas industriais brasileiras 

gastavam cerca de R$ 39 bilhões de reais por ano com suas 

operações logísticas, o que equivale, em média, a 7% de seu 
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faturamento. Porém, tal percentual varia entre empresas e 

setores industriais, em uma faixa que vai de menos de 5% até 

mais de 20%. Setores como os alimentos, bebidas e materiais de 

construção se destacam pelos altos gastos logísticos, superiores 

à média nacional. No Brasil, estima-se que os gastos com 

logística atinjam o montante de R$ 160 bilhões de reais ao ano 

(FLEURY; WANKE, 2014). 

A necessidade de gerenciamento dos fluxos de recursos 

materiais, informacionais e financeiros de maneira integrada, 

fora e dentro das organizações, tem direcionado as empresas à 

adequação de suas estruturas organizacionais, integrando sob 

um mesmo processo logístico diversas funções, tais como: 

suprimentos, produção e controle de estoques, processamento de 

pedidos, distribuição física/transporte, entre outras, o que 

caracteriza o conceito de logística integrada. No Brasil, esta 

integração da logística se deu com maior intensidade durante a 

década de 1980 e início da década de 1990, quando as empresas 

começaram a sentir necessidade de integrar seus processos 

internos, não apenas o processo logístico (BANZATO, 2005). 

 Ao longo dos anos, pode-se perceber que evoluiu 

de dentro para fora das organizações a necessidade de integração 

da logística. Tal integração externa se desenvolveu a partir do 

inter-relacionamento de um conjunto de organizações que vai 
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desde os fornecedores de matérias-primas até o consumidor 

final. A esta integração deu-se o nome de Cadeia de 

Abastecimento, assim, a gestão logística se faz de acordo com 

os princípios básicos da Gestão da Cadeia de Abastecimento – a 

Supply Chain Management, em inglês – (BANZATO, 2005). 

Porém, a integração da logística não se deve confundir com o 

conceito de logística integrada, conforme se verá no próximo 

tópico. 

 

3. CADEIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA 

 

A gestão da cadeia de suprimentos é a administração 

integrada dos principais processos de negócios que estão 

envolvidos com fluxos físicos, de informações e financeiros, 

englobando desde os produtores de insumos básicos até o 

consumidor final, no fornecimento de bens, informações e 

serviços de forma a agregar valor para todos os clientes – finais 

e intermediários – e para outros grupos de interesse relevantes e 

legítimos para a cadeia de suprimentos (funcionários, gestores, 

acionistas, governo, comunidade) (CORRÊA, 2014). 

A gestão da cadeia de suprimentos é um conceito que 

possui maior amplitude que o conceito de logística. A logística é 

uma estrutura, e uma orientação, de planejamento que visa criar 
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um único plano para o fluxo de informações e produtos por meio 

de um negócio. A gestão da cadeia de suprimentos baseia-se 

nessa estrutura e busca conquistar coordenação e articulação 

entre os processos de outras entidades em consideração, ou seja, 

clientes, fornecedores e a organização em si. A gestão da cadeia 

de suprimentos envolve uma mudança significativa das relações 

distantes, até antagônicas, que caracterizaram, por vezes, as 

relações fornecedor/comprador, no passado. O foco da gestão da 

cadeia de suprimentos está na cooperação, no reconhecimento e 

na confiança de que, se bem gerido, o todo pode ser maior que a 

soma de suas partes. Por isso, o foco da gestão da cadeia de 

suprimentos está na gestão de relações, a fim de alcançar um 

resultado mais lucrativo para todas as partes da cadeia 

(CHRISTOPHER, 2014). 

O conceito de Suplly Chain Management (Gestão da 

Cadeia de Suprimentos) surgiu como uma evolução do conceito 

de logística integrada. Enquanto a logística integrada representa 

a integração interna de atividades, a gestão da cadeia de 

suprimentos representa a sua integração externa, o que inclui 

uma série de processos de negócios que interligam os 

fornecedores aos consumidores finais. A gestão da cadeia de 

suprimentos pode proporcionar uma série de maneiras através 

das quais é possível aumentar a produtividade e contribuir 
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significativamente para a redução dos custos (redução de 

estoques, eliminação de desperdícios, racionalização de 

transportes, compras mais vantajosas) e identificar formas de 

agregar valor aos produtos (prazos confiáveis, facilidade de 

colocação de pedidos, atendimento nos casos de emergências, 

desenvolvimento mais rápido de produtos e serviço pós-venda) 

(FIGUEIREDO;ARKADER, 2014). 

A gestão da cadeia de suprimentos tem o objetivo de 

fazer com que as empresas atuem na forma de uma cadeia 

integrada de relações fornecedor-cliente, visando uma 

otimização do desempenho da rede, sempre superior ao 

resultado que seria obtido quando somados os “ótimos” 

atingidos pelos componentes da cadeia agindo individualmente 

(XAVIER; CORRÊA, 2013). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A logística não mudou muito os seus princípios 

acerca do fluxo eficiente de materiais e informações desde a 

antiguidade. O que mudou e muito foi a infraestrutura que 

sustenta o processo logístico. Ora, o que dizer do surgimento do 

avião, os avanços na navegação, os avanços no transporte 

ferroviário e rodoviário? Porém, ainda há muito que se fazer, 
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sobretudo no campo da formação de profissionais que estejam 

aptos a atuar no âmbito da logística. Muito se avançou em 

termos de infraestrutura, muito ainda há que se fazer, mas sem 

recursos humanos qualificados todo o potencial logístico de uma 

empresa, ou até mesmo de uma nação, fica subutilizado. 

As 500 maiores empresas que atuam no mercado 

brasileiro têm investido pesadamente em processos logísticos, 

entre 5% a 20% de seu faturamento, porém, ainda há uma 

carência de recursos humanos qualificados para atuarem neste 

setor, que de acordo com os investimentos advindos do PAC – 

Programa de Aceleração do Crescimento – irá crescer muito nos 

próximos anos. Por isso, a formação de profissionais na área de 

logística é um imperativo para não apenas o desenvolvimento 

econômico brasileiro, mas também para a geração de novos 

empregos com melhores salários. 

A logística é uma parte da cadeia de suprimentos que 

cuida do planejamento, implementação e controle dos fluxos de 

materiais, de informação e financeiros desde o ponto de origem 

até o ponto final, atendendo as exigências dos clientes. E 

enquanto a expansão do conceito de logística para o conceito de 

logística integrada se resumiu a integrar todas as áreas de uma 

mesma empresa em um único fluxo logístico, a ideia de gestão 

da cadeia de suprimentos buscou expandir a gestão dos fluxos 
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de materiais, informação e financeiros para além do âmbito de 

uma única empresa, buscando gerir as relações entre todas as 

organizações envolvidas na cadeia produtiva. A gestão da cadeia 

de suprimentos tem por meta gerir as relações estabelecidas 

desde o ponto de origem da matéria-prima até o consumidor 

final, buscando assim satisfazer as necessidades do cliente final. 

Desta maneira, pode-se notar que a boa gestão logística é de 

fundamental importância para a boa gestão da cadeia de 

suprimentos, sendo um elemento necessário para que qualquer 

estratégia empresarial seja bem sucedida. 
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RESUMO 

Este artigo trata da importância da Literatura Infantil como 

Ferramenta Pedagógica na construção da Identidade Étnico-

racial da Criança Afrodescendente, com o objetivo de analisar 

como os contos infantis abordam a questão da identidade étnico-

racial das crianças afrodescendentes. Para tanto, toma-se por 

base os pressupostos teóricos das concepções interacionistas de 

Ariés (1981), Bordini (1985), Ferretti (2004), Frantz (2006), 

Freire (1996), Fronckowiak (2010), Oliveira (1995), Santos 

(2013), Zilberman (2003), e sobre identidade Hall (2014) e 

Rajagopalan (2007). Quanto aos procedimentos metodológicos, 

foram utilizados pesquisas bibliográficas, além de: observações, 

questionários, leituras de obras relacionadas ao assunto, 

propondo uma análise crítica e reflexiva sobre a construção da 
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identidade da criança afrodescendente no seu contexto social. 

Desta forma, se pode constatar como é trabalhada a temática nas 

Instituições Municipais de Recife e Jaboatão dos Guararapes em 

Pernambuco, focando nessa amostra uma escola de cada 

município, tendo como suporte a Literatura Infantil como 

ferramenta pedagógica para a desconstrução do preconceito 

racial na perspectiva da Lei 10.639/03. 

   

PALAVRAS-CHAVE 

Identidade. Ferramenta Pedagógica. Literatura Infantil.  

 

ABSTRACT 

This article deals with the importance of Children's Literature as 

a Pedagogical Tool in the construction of Ethnic and Racial 

Identity of the Afro-descendant Child, with the aim of 

examining how fairy tales address the issue of ethnic and racial 

identity of Afro-descendant children. With  this aim, it is taken 

as a basis the theoretical assumptions of the interactionist 

concepts of Ariés (1981), Bordini (1985), Ferretti (2004), Frantz 

(2006), Freire (1996), Fronckowiak (2010), Oliveira (1995), 

Santos (2013), Zilberman (2003), and, about identity, Hall 

(2014), and Rajagopalan (2007). In the methodological 

procedures, bibliographical research was used, as well as: 

observation, questionnaires, readings of works related to the 

subject matter, proposing a critical and reflective analysis of the 

construction of the identity of African descent child in their 

social context. Thus, it can be seen how the issue is worked in 

the Municipal Institutions of  Recife and Jaboatão dos 

Guararapes, in Pernambuco, focusing in this sample a school of 

each municipality, having as support Children's Literature as a 

pedagogical tool for the deconstruction of racial prejudice from 

the perspective of  Law 10.639 / 03. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A escolha por essa temática parte do interesse em 

investigar o trabalho realizado nas escolas sobre as 

contribuições da cultura africana para o Brasil, em especial do 

seu papel na constituição do povo, inclinando esse trabalho para 

o público infantil no que se refere à formação da identidade da 

criança afrodescendente, utilizando-se da literatura infantil como 

insumo para o desenvolvimento de uma identidade inclusiva no 

contexto social que a criança está inserida. 

 A pesquisa partiu de uma vivência, da prática 

como estagiárias em docência, em que uma criança negra ao 

ouvir um conto infantil ilustrou o personagem com 

características de uma criança branca, não se identificando com 

a personagem que trazia como características narradas no conto, 

sendo “uma menina linda”. O que levou essa criança a 

identificar como linda uma criança branca? Como está sendo 

formado sua autoconfiança e imagem? Neste sentido, o presente 
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trabalho traz como problemática: como e de que forma os contos 

infantis são trabalhados na construção da identidade da criança 

afrodescendente?  

O objetivo principal dessa pesquisa é analisar como os 

contos infantis abordam a questão da identidade étnico-racial 

das crianças afrodescendente, especificando os seguintes pontos: 

a) Identificar as contribuições dos contos infantis na construção 

da identidade da criança afrodescendente; b) Verificar a 

aplicabilidade da Lei 10.639/03 no cotidiano do Currículo 

Escolar nos anos iniciais e aos complementos curriculares de 

educação artística, literatura e história; c) Observar a prática dos 

docentes no que diz respeito à utilização dos contos infantis 

como ferramenta pedagógica na aplicabilidade da Lei 10.639/03 

em sala de aula. 

A relevância deste tema pauta-se em trazer para o 

centro dos debates e discussões acadêmicas o questionamento de 

como é trabalhada nas escolas a questão da construção da 

identidade em crianças afrodescendentes por meio de contos 

infantis. Estes fazem parte do contexto de toda criança e 

possibilita a construir na criança uma identificação com cultura, 

gênero, raça, entre outros. Precisa-se trabalhar, portanto, se a 

construção desse preconceito está nos contos infantis, e 

desconstruir o mesmo através da pedagogia, utilizando as vozes, 
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gestos, olhares e como a criança percebe o conto. Segundo 

Zilberman, (1987, p. 46) “os contos infantis, como são 

apresentados à infância, fazem a criança acostumar-se a reagir 

de forma conformada com os sonhos quando desenvolve 

impulsos que estão em desacordo com a sociedade”.  

A presente pesquisa se constituiu na abordagem 

qualitativa, de natureza exploratória, em que, no primeiro 

momento, foi desenvolvido um levantamento bibliográfico, com 

subsídios teóricos em livros, artigo de revistas, artigos coletados 

da internet e uma pesquisa de campo.  

Deslauriers (1991, p.58) ressalta que “na pesquisa 

qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de 

suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. 

O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado”. 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de um 

estudo comparativo entre duas escolas, uma no Município do 

Recife e a outra no Município de Jaboatão dos Guararapes em 

Pernambuco. Os sujeitos da pesquisa foram: uma diretora, uma 

vice-diretora e uma professora para cada escola. As docentes 

entrevistadas lecionam no 2º ano do Ensino Fundamental. 

Quanto aos procedimentos técnicos, constitui-se em 

uma pesquisa de campo que é aquela utilizada com o objetivo de 

conseguir informações e/ou conhecimento acerca de um 
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problema, para o qual se procura uma resposta, ou levantamento 

de uma hipótese, ou descobrir um fenômeno ou suas relações.  

Para a coleta de dados, foram aplicados questionários e 

observação de campo, buscando entender quais as estratégias 

utilizadas pelos docentes no trabalho com os contos infantis, o 

que pretendem atingir, o objetivo, seu conhecimento da Lei 

10639/03 e a sua importância, enquanto docentes, como 

instrumento de mediação da construção da identidade da criança 

afrodescendente e o seu espaço na construção da sociedade e 

cultura vivida, levando para o trabalho com contos infantis a 

importância da contribuição dos africanos na construção da 

sociedade brasileira. Neste sentido, Freire (1996, p.22) 

acrescenta que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua produção e construção. 

 Não se ensina apenas as letras, ou contas, cabe 

aos educadores também direcionar a criança para o 

entendimento da sua essência, sua cultura, a contribuição 

histórica do seu povo, de onde vem as suas características 

físicas, valorizando sempre a diversidade e singularidade que 

independente de etnia é única enquanto sujeitos e iguais perante 

a lei e direitos.  
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2. A LITERATURA INFANTIL 

 

A literatura infantil é um dos mais recentes gêneros 

literários existentes, conforme afirma Regina Zilberman (2003). 

As primeiras publicações para esse gênero são do fim do século 

XVII, e atribui-se a inexistência dessa literatura até esse período 

ao não interesse ou preocupação pela infância.  

A família e a sociedade inclinaram interesse pela 

infância no período clássico, onde a família burguesa 

estabeleceu valores herdados da nobreza feudal, os quais eram: 

“A primazia da vida doméstica, a importância do afeto e da 

solidariedade de seus membros, a privacidade e o intimismo 

como condição de uma identidade familiar” (ZILBERMAN, 

2003, p.17). Tais valores atribuem à infância dar continuidade a 

esse legado, ao que foi constituído no contexto familiar. “A 

nova valorização da infância gerou maior união familiar, mais 

igualmente, meios de controle do desenvolvimento intelectual 

da criança e manipulação de suas emoções.” (ZILBERMAN, 

2003. P.15) 

A criança, portanto, constitui-se em um eixo ao redor 

do qual a família se organiza, tendo esta como missão a 

responsabilidade de conduzir os seus sucessores com saúde e 

prepará-los, tanto fisicamente como intelectualmente, para a 
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vida adulta. Surge nesse contexto a dependência da criança, em 

seus aspectos fisiológicos, sua inexperiência, inocência que 

precisa ser preservada pela família de forma gradativa, até que 

essa missão é transferida para a escola, sendo trabalhada a sua 

formação e desenvolvimento para a fase adulta por meio de 

práticas pedagógicas e apoio familiar. Conforme Ariés (1981, p. 

180) “é nesse período identificado como de interesse pela 

infância que duas novas ideias surgem ao mesmo tempo: a 

noção de fraqueza da infância e o sentimento de 

responsabilidade moral dos mestres”. 

Observa-se, então, a inserção da escola, imbuída da 

tarefa de preparar a criança para o mundo e protegê-las das 

violências em que o mundo externo proporciona, pois é nesse 

momento que entra a contribuição da literatura infantil, a mesma 

irá retratar de forma lúdica, os perigos e preparar para a 

condução de uma vida adulta. Acrescenta Zilberman (2003), 

enquanto a literatura infantil, reproduzindo o mundo adulto, 

transmite a norma vigente de acordo com a visão adulta, 

ocupando exatamente os espaços nos quais os maiores estão 

impedidos de interferir os momentos de literatura e lazer.  

Zilberman (2003) mostra que é justamente nessa 

transmissão que a doutrinação ideológica da literatura infantil é 

utilizada no contexto escolar, ambas: escola e família somam-se 
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no sentido de envolver a criança nas normas sociais que esta 

deve assumir e cumprir.  

Observa-se, portanto, que os contos infantis contribuem 

para a formação da identidade e subjetividade da criança, 

podendo até aprisioná-la em ideologias e conceitos incoerentes 

com a sua cultura. É preciso utilizar a leitura e o trabalho com 

contos infantis no âmbito da desconstrução de algemas e 

preconceito antes instaurados e muitos construídos no próprio 

âmbito familiar. Conforme Santos (2013)  

Devemos destacar a importância da literatura infantil 

como  tradução de saberes e reinvenção do mundo. 

Também atentarmos para a leitura como movimento de 

reinvenções e interações em meio a signos ideológicos. 

Sugerimos, por fim, a promoção do letramento literário 

em sua função política, coletiva e estéticas com livros 

que ajudem a transformar (SANTOS, 2013, p.11). 

Assim, a literatura infantil tem peso significativo para o 

trabalho no combate ao preconceito, reconstruindo conceitos já 

vivenciados e estabelecidos no seu primeiro contexto social, a 

família, como também contribuirá para a formação de sua 

identidade, pois os signos trazidos pelos textos permitem à 

criança atribuir processo de identificação positiva ao seu 

desenvolvimento e a construção da sua autoimagem. Conforme 

Santos (2013, p.55):  

 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 185-224 Out 2015 

194 

A partir do século XIX o homem é acessado pelos 

saberes das ciências humanas por meio das três grandes 

positividades modernas: a vida, o trabalho e a 

linguagem, o homem só se torna visível por meio da 

observação dessas grandes positividades. (FOUCAULT 

Apud SANTOS, 2013, p. 55) 

 

O trabalho com a literatura infantil para a construção da 

identidade da criança afrodescendente permitirá a elaboração de 

um diálogo com linguagens reinventadas, trazendo sempre a 

contribuição da cultura africana, para alfabetizar e construir um 

sujeito crítico, respeitando a diversidade em meio a imagens e a 

diálogos. 

 

2.1. A criança construindo sua identidade - Processo de 

identificação através da linguagem 

  

É na infância que são vividas as primeiras experiências, 

essa fase do desenvolvimento é uma das mais excepcionais. É 

nela que o sujeito é inundado de informação, aprende-se com a 

família, a sociedade contribuí também para a formação da 

identidade da criança, com suas normas e regras impostas e a 

modelagem do subjetivo da criança pela cultura vivenciada.  

Observa-se na contemporaneidade uma preocupação e 

inclinação para o estudo e o desenvolvimento infantil, porém 
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essa preocupação não acontece desde os primórdios da 

civilização, verifica-se no tópico acima que a literatura infantil 

foi um dos últimos gêneros literários a serem escritos, pois não 

havia preocupação com a infância, um dos primeiros teóricos a 

preocupar-se com esse desenvolvimento foi Rousseau, um dos 

principais pensadores e filósofos que gerou o conceito de 

criança, postulando as ideias de estágios do desenvolvimento. 

Segundo Ferretti (2004, p. 23), Rousseau irá influenciar toda a 

pedagogia moderna e permitir o desenvolvimento de uma 

mitologia da infância pura, a salvar da contaminação pelos 

adultos. O pensador iluminista trouxe para a sociedade o 

debruçar sobre o desenvolvimento infantil, o mesmo também 

atribui à infância a ideia de um estado ao qual se pode retornar, 

retroceder: “Éramos feitos para sermos homens; as leis e a 

sociedade nos mergulham novamente na infância” 

(ROUSSEAU apud FERRETTI, p.68), percebe-se, assim, que a 

infância é um estado do qual se deve sair, crescer, evoluir, as 

crianças em seu desenvolvimento estão na condição de aprendiz, 

segundo Rousseau, procuram um homem na criança, sem pensar 

no que ela é antes de ser homem. 

As indagações do filósofo iluminista remetem ao 

desconhecimento sobre a infância e o despertar por elucidar o 

infantil. Deve-se levar em conta que a criança é aquilo que tem 
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condições de aprender em sua singularidade: Ela é algo antes de 

ser homem (FERRETTI, 2004, p. 25). Percebe-se, portanto, que 

o debruçar sobre a formação da identidade da criança é algo 

primordial para a sociedade e em especial a pedagogia, 

conforme menciona Rousseau, não pode retroceder, a 

aprendizagem deve ocorrer de forma coerente, critica e 

formadora de opinião, a educação infantil não pode acorrentar o 

homem aos paradigmas que se encontram na sociedade, em 

especial o preconceito racial tão fortemente vivenciado ainda 

hoje.  

Verifica-se, portanto, a influência da família, sociedade 

e escola, na formação da identidade, e o próprio Rousseau, em 

seus escritos, traz a figura do mestre na formação da criança. 

Todos esses contextos sociais têm peso na formação da 

identidade, portanto enquanto formadora de opinião e espaço de 

diversidade, a escola precisa trabalhar de forma construtiva e 

libertadora o diferente o ser único e singular. Mas como 

trabalhar com seres indefesos e em fase de aprendizagem temas 

tão complexos e cruciais para o seu desenvolvimento psíquico e 

social? Através dos contos, das literaturas infantis que, de forma 

lúdica, tratam de diversidade, identidade, orientação sexual e 

demais temáticas. 
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Outro ponto importante a ser destacado é a formação da 

identidade em uma sociedade moderna, verifica-se no parágrafo 

anterior uma formação com base no pensamento Iluminista, hoje 

se verifica uma formação mais fragmentada, onde identidade é 

formada baseada em diversos pontos, não é apenas algo 

individual e único, ela parte de diversos conceitos, cultura, pois 

se vive em uma sociedade globalizada, em que o sujeito oscila 

entre o que é moderno e o que é tradicional, a identidade, ou 

melhor, sua formação está intrinsecamente ligada à cultura 

pertencente, pois se internalizam os significados e valores 

constituintes da sociedade, tornando-se parte de cada um. 

Conforme afirma Hall (2014, p. 12 : 

O sujeito previamente vivido como tendo uma 

identidade unificada e estável, está se tornando 

fragmentado; composto não de uma única, mais de 

várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não 

resolvidas. Correspondentemente, as identidades, que 

compunham as paisagens sociais “lá fora” e que 

asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 

“necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em 

colapso, como resultado de mudanças estruturais e 

institucionais. O próprio processo de identificação 

através do qual nos projetamos em nossas identidades 

culturais, tornou-se mais provisório, variável e 

problemático. (HALL, 2014, p.12)  

Verifica-se, portanto, que na modernidade a formação 

da identidade é algo móvel, estruturante sim, porém 

transformadas e resignificadas constantemente, dependendo da 
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forma como a sociedade é reconstruída pelas representações 

culturais apresentadas diariamente a cada ser humano. Essa 

concepção de identidade trazida por Hall tem seus pontos 

positivos uma vez que pode resignificar através da cultura 

sentidos e formações de identidade em que levam o sujeito a 

resignificar algo já absolvido, tirando-o assim de um estado de 

marginalização.  

Destaca-se também a identidade formada 

linguisticamente, conforme traz Lacan, o inconsciente é 

estruturado como uma linguagem (FERRETI, 2004, p. 59) e é 

através da linguagem que se busca o conhecimento, elucida-se o 

pensamento, retrata-se aqui não apenas a linguagem falada, mas 

todos os seus signos e símbolos que representam, ou melhor, 

transmitem sempre uma mensagem. Esta além de constituinte é 

constituída, conforme esclarece Rajagopalan (2003, p. 74), a 

identidade da linguística, como qualquer outra identidade, 

também é algo constituído e não dado aos humanos como 

definido de uma vez por todas. Isso mostra que o trabalho com a 

linguagem, aqui especificamente a trazida pelos contos, não 

necessariamente deve ser retratada conforme o autor que a 

escreveu, a mesma pode e deve ser reformulada, vestida de outra 

roupagem, modificando-se enquanto identidade e assim 

contribuindo para a formação de sujeitos pensantes e críticos, 
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não presos a símbolos e ideologias que acorrentam e 

marginalizam pessoas por sua raça, cor da pele ou situação 

econômica.  

Pode-se destacar, portanto, a contribuição da linguagem 

como formadora do pensamento. Outro autor importantíssimo a 

ser citado na formação e desenvolvimento infantil através da 

linguagem é Vygotsky, que mostra que desde cedo a criança faz 

uso da linguagem, a princípio não simbolicamente, porém 

utilizando manifestações verbais, como o choro, o balbuciar, 

mais a partir dos dois anos de idade o percurso do pensamento 

encontra-se com o da linguagem e inicia-se uma nova forma de 

funcionamento psicológico: a fala torna-se intelectual, com 

função simbólica, generalizante, e o pensamento torna-se verbal, 

mediados pelos significados dados pela linguagem (OLIVEIRA, 

1995, p. 47). Se pode destacar aqui outro filósofo da infância, 

Agambem (2005) que propõe que a infância e a linguagem estão 

intrinsecamente ligadas, cada uma remetendo à outra em um 

círculo no qual a infância é a origem da linguagem e a 

linguagem a origem da infância: a infância não assinala apenas 

um período, mas coexiste, originalmente, com a linguagem. 

Em suma, a linguagem exerce total influência na 

formação da identidade, na constituição do sujeito crítico, 

pensante. Trabalhar contos literários não se resume apenas em 
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contar histórias, é se apropriar de temas complexos, porém de 

forma lúdica para auxiliar na formação da identidade da criança, 

tanto por processos de identificação do conto com sua história 

de vida, como no respeito e olhar o outro como sujeito único e 

singular. As crianças afrodescendentes precisam identificar nos 

contos as suas raízes, identificarem-se com os personagens para 

que se insiram na sociedade e se vejam como membros atuantes 

dela e não apenas como povos um dia escravizados carregando 

até o hoje a marginalidade trazida pelo preconceito. 

 

2.2. A atuação do professor no contexto das diferenças 

 

No contexto da sociedade Brasileira, que tem seu povo 

formado por raças diversas e etnias, vivencia-se uma 

miscigenação, e devido a esse contexto muito vem se discutindo 

sobre o papel da escola no trabalho com as diferentes etnias. A 

Lei 10.639/03 surge para estruturar o trabalho da cultura 

afrodescendente no contexto escolar, a mesma visa o 

entendimento e contribuição dessa cultura para a formação do 

povo brasileiro e assim trabalhar no combate ao preconceito e 

no respeito à diversidade.  

Outro contexto que pede da Pedagogia e da escola um 

trabalho de diversidade, é o advento da globalização, a educação 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº15 P. 185-224 Out 2015 

201 

que visa a multiculturalidade passou a ser pensada em razão de 

uma realidade de diversidade antes nunca experimentada. 

Para tanto, a escola precisa investir e capacitar àquele 

que vai mediar o conhecimento e trocar experiências com os 

alunos, esse é a figura do suposto saber que não sabe até onde 

cessa sua influência, fala-se, portanto do professor e sua atuação 

em sala de aula, influenciando, assim, na formação da 

identidade da criança afrodescendente. Rousseau traz em seus 

escritos, como visto anteriormente, a figura do mestre que fica 

em paralelo com o da família no quesito implicações e 

intervenções na formação da criança. Segundo Frantz (2011, p. 

25) O professor não apenas sugere, mas também estimula seu 

aluno através dos mais diversos recursos ou técnicas.  

O papel do professor e da escola na formação da 

identidade e inclusão social precisa ser mais discutido e 

investido. Precisa-se verificar a formação do professor, se no seu 

currículo trabalha a História do Brasil de forma ampla, vendo o 

negro não apenas como sujeito escravizado e sim toda a 

contribuição dessa cultura para a formação da população em 

foco, precisa-se estimular o professor ao estudo do DNA da 

História do Brasil, o que constituiu hoje enquanto nação 

democrática, bem como se faz necessário um trabalho de 

suspensão dos seus conceitos sobre população negra para que de 
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forma inconsciente este não haja de forma preconceituosa com 

os alunos.  

A articulação entre educação e diversidade sempre 

preocupou a população negra, que utiliza a educação como meio 

de combate ao preconceito; esse grupo pede a valorização da 

educação de forma que a influência da cultura afrodescendente 

seja explorada e considerada elemento importante no contexto 

educacional Brasileiro. 

No quesito currículo, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), elaborados pelo Ministério da Educação, 

publicado em 1997, e que devem servir de base para a formação 

das orientações curriculares em estados e municípios, o tema 

diversidade aparece de modo bastante enfático no tratamento 

dos temas transversais. Os PCNs propõem uma educação 

comprometida com a cidadania, elegendo princípios que devem 

orientar a vida escolar, como: dignidade da pessoa humana, 

igualdade de direitos, participação, corresponsabilidade pela 

vida social (BRASIL, 1997, p.22). Eleger a cidadania como eixo 

da educação implica colocar-se explicitamente contra valores e 

práticas sociais que os desrespeitem, comprometendo-se com as 

perspectivas e decisões que os favoreçam, ou seja, valores e 

também conhecimentos que permitam desenvolver as 
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capacidades necessárias para a participação social efetiva 

(BRASIL, 1997, p. 23).  

Verifica-se, portanto, que na formação do professor, é 

preciso trabalhar mais enfaticamente os PCNs, para que temas 

como cidadania, diversidade racial sejam entendidos não apenas 

como conhecimento adquirido e, sim, como modo de pensar e 

agir metodologicamente, utilizando dos recursos pedagógicos 

para trabalhar de forma crítica e construtiva essa temática. 

Conforme relata Frantz (2001, p.62): 

Nesse sentido é que acreditamos que a educação é 

promotora de mudanças na sociedade. Para tanto é 

preciso contar com ação efetiva do professor, 

emancipando-se primeiro a si mesmo para ter então 

condições de propor aos seus alunos práticas 

pedagógicas igualmente emancipadoras. (FRANTZ, 

2001, p. 62). 

Observa-se, portanto, que investir no currículo do 

professor, no quesito cultura afrodescendente, é fundamental 

para o bom desenvolvimento do trabalho com contos infantis, 

em especial, no uso do mesmo como ferramenta pedagógica 

para a construção da identidade das crianças, em especial da 

afrodescendente e o trabalho de inclusão, respeitando a 

diversidade e identificando cada criança como única, porém 

iguais no direito à educação e inserção social.  
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2.3. Estratégias pedagógicas: o uso do conto para 

reconstruir 

 

O resgate da autoestima das crianças afrodescendentes 

é algo que precisa ser trabalhado dentro do contexto escolar, 

afinal o poder social que a escola exerce sobre a educação e 

influência na vida de uma criança contribui positivamente ou 

negativamente no construir da sua identidade e, por conseguinte, 

na sua vida adulta. 

A utilização dos contos infantis como estratégia 

pedagógica para combater ao preconceito e promover o respeito 

à diversidade se faz necessário, e temas assim podem ser 

trabalhados dentro da pedagogia infantil utilizando instrumentos 

literários como os contos, as fábulas e parlendas. Na atualidade, 

verifica-se que os educadores possuem um desconhecimento no 

trabalho dos contos infantis resgatando esses temas e utilizando 

o lúdico para promover a construção da identidade da criança 

afrodescendente. 

É sabido que, se tratando da construção da identidade 

das crianças afrodescendente em uma cultura e sociedade que 

percebe nessa etnia marcas de escravidão, o professor terá 

dificuldades no trabalho. Atribui-se a essas crianças o estigma 

da pobreza, inferioridade, incompetência e muitas vezes feiura. 

Para um trabalho de resgate dessa cultura de forma assertiva e 
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construtiva para as crianças como um todo, precisa-se resgatar 

os aspectos positivos que essa cultura trouxe para a sociedade e 

com isso minimizar a herança trazida pela escravidão. Esse 

trabalho é um grande desafio para as escolas, porém ao fazê-lo a 

instituição estará contribuindo para um sujeito saudável 

psiquicamente, que reconhece o seu lugar como cidadão na 

sociedade da qual faz parte, sem ter vergonha ou é hostilizado 

pela cor da sua pela. 

A construção da identidade inicia-se desde o ventre da 

mãe, a criança necessita de modelos para ter condições 

de identificar suas preferências, reconhecer seus limites 

e conhecer-se como único, pois nas relações sociais as 

pessoas são influenciadas pelo ambiente do qual 

participam. Sendo assim, o que está próximo a elas 

servirá como modelo, que, muitas vezes, configura-se 

na pessoa do professor (SILVA, 2010, p. 03).  

O educador terá corresponsabilidade na construção da 

identidade, pois ele poderá promover situações em que a criança 

reconheça suas particularidades e assim possa interagir como 

iguais em direito com outras crianças, respeitando-se e 

admirando uma a outra, cada uma em sua singularidade. 

A utilização dos contos infantis, de fato, irá promover 

um movimento de transformação em relação à etnia, para isso se 

faz necessário que os educadores tenham a sensibilidade de 

perceber que muitas crianças abandonam a escola, são mais 

caladas ou mais agressivas, não por mau comportamento, e 
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muitas vezes, porque se sentem marginalizadas e excluídas da 

sala de aula. 

Como já discutido, como ferramenta pedagógica, os 

contos infantis possuem em sua narrativa, muitas vezes, 

princesas e príncipes, longe da realidade das crianças. Cabe ao 

educador, enquanto manipulador dessa ferramenta, transformar 

o discurso ali oferecido em situações relatadas, voltadas para a 

história de vida da criança.  

Espera-se que os educadores da educação infantil 

tenham um olhar diferenciado para essa ferramenta, 

sensibilizando a si e os demais colegas para trabalharem 

rotineiramente com essa ferramenta, reconstruindo a identidade 

da criança, elevando sua autoestima e transformando a 

sociedade em um lugar mais justo e menos desigual. 

 

2.4. A utilização dessa ferramenta pedagógica nos dias 

atuais 

 

 A literatura infantil aqui abordada teve seu valor 

a partir do debruçar sobre o desenvolvimento infantil, quando a 

sociedade e pensadores viram a importância em estudar sobre a 

criança. Desde esta descoberta que a literatura infantil vem 
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sendo utilizada como ferramenta pedagógica nas salas de aula 

em algumas escolas do mundo. 

Trabalham-se as fábulas para exercitar o vocabulário, 

para conhecer a linguagem escrita e oral, como também para 

despertar a curiosidade e criatividade infantil. Verifica-se, então, 

a possibilidade de abranger a atuação e utilização desses contos 

enquanto estruturante na formação da identidade da criança 

afrodescendente. 

Porém, no Brasil se vive uma realidade em que boa 

parte dos professores não possui o hábito de ler e em 

consequência não estimula a criança para esse prazer da leitura.  

As crianças no espaço da educação infantil elas não 

encontram textos para aprender, mas aprendem com 

eles. Elas não buscam textos para estudar ou para se 

alfabetizar, mas, nesse convívio, em que é irrelevante 

chamar atenção para a mensagem que os livros 

transmitem, aprendem sobre si, sobre os outros e sobre 

os modos de viver no coletivo (FRONCKOWIAK, 

2010). 

Observa-se, portanto, que os textos principalmente para 

as crianças não alfabetizadas, só chegam a elas mediadas por um 

adulto. Faz-se necessário que os professores utilizem com mais 

frequência e de forma transformadora e educativa, no sentido 

mais abrangente da palavra, como se refere à aprendizagem 

social, o ser cidadão com direitos e deveres, em especial, 

aprendendo a respeitar o outro dentro da sua diversidade.  
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Precisa-se destacar, portanto, que ler para uma criança, 

não significa que o adulto vai sugestionar o seu modo de ver o 

mundo para criança, o professor precisa e deve trabalhar para 

que a criança desenvolva o seu raciocínio e reconheça, na 

interpretação da leitura feita pelo professor, a sua subjetividade, 

o seu modo de ver enquanto criança, por isso percebe-se a 

importância de trazer o conto literário para a história de vida da 

mesma, em que precisa perceber no conto aspectos positivos no 

que concerne a sua identificação com a história e, em 

consequência, a sua posição e utilidade para o mundo. Conforme 

Zilberman: 

Outras características completam a definição de 

literatura     infantil, impondo sua fisionomia. A 

primeira delas dá conta do tipo de representação a que 

os livros procedem. Estes deixam transparecer o modo 

como o adulto quer que a criança veja o mundo. Em 

outras palavras, não se trata necessariamente de um 

espelhamento literário de uma dada realidade, pois 

como a ficção para crianças pode dispor com maior 

liberdade da imaginação e dos recursos da narrativa 

fantástica, ela extravasa as fronteiras do realismo. E essa 

propriedade, levadas as últimas consequências, permite 

a exposição de um mundo idealizado e melhor, embora 

a superioridade desenhada nem sempre seja renovadora 

ou emancipatória (ZILBERMAN, 2003, p.19). 

O conto infantil deve e pode explorar o imaginário da 

criança, porém, é importante ter cuidado para que a história 
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apresentada não a leve para um mundo nunca antes habitado, 

perfeito e distante da sua realidade. 

Os professores não precisam fazer do mundo da leitura 

uma árdua tarefa, no entanto como leitores, devem agir como se 

tivessem o privilégio de acompanhá-las nessa descoberta, 

despertar para a leitura.  

No Brasil, após a Lei 9.394, em 20 de dezembro de 

1996, que estabelece a LDB na Educação Nacional e com a 

criação do Parâmetro Curricular Nacional, trazem-se para o 

contexto da educação brasileira os temas transversais, temas 

estes a serem inseridos em sala de aula, nas discussões 

estabelecidas pelo professor e de extrema importância, pois 

abrangem temas como cidadania, pluralidade cultural e 

diversidades, que devem ser abordados de maneira que a criança 

estabeleça uma visão mais crítica do seu contexto sociopolítico e 

cultural vivenciado atualmente. Os contos trazidos pela 

literatura infantil vão servir de insumo e instrumento para a 

produção critica da criança, o seu reconhecimento como cidadão 

no mundo onde vive e também a importância desse trabalho 

com leitura para a construção da sua identidade.  

Outro aspecto positivo para a Educação Brasileira foi a 

criação da Lei nº 12.244, de autoria do senador Cristovão 

Buarque, que estabelece que todas as escolas públicas brasileiras 
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tenham uma biblioteca. Essa medida é extremamente importante 

para o espaço educacional brasileiro, porém o trabalho com os 

professores no quesito leitura deve ser trabalhado primeiro 

neles, para que percebam que essa ferramenta é importantíssima 

para um trabalho assertivo com as crianças. Faz-se necessário 

que os professores estejam preparados para conduzir a criança 

ao mundo da leitura, especificando no que se refere à construção 

da identidade.  

Desde os primeiros escritos literário infantil, percebe-se 

que a utilização deste é uma ferramenta relevante para a 

pedagogia. Hoje há leis que direcionam a esses contos literários, 

o que precisa ser trabalhado é o despertar para a leitura e assim 

conduzi-la de maneira que a criança desenvolva um raciocínio 

critico e perceba que é diferente do outro e assim merece ser 

respeitada e vista como ser pertencente daquela sociedade, por 

meio de uma pedagogia que vivencie o lúdico trazido na 

literatura infantil. É necessário que se desperte na criança temas 

tão complexos e cruciais para a formação da sua identidade, do 

seu existir no mundo, sua utilidade enquanto ser social 

pertencente àquela cultura, ou seja, seu estado de pertencimento 

estabelecido. 
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2.5. Cultura Afrodescendente: Lei 10.639/03 

 

O Brasil tem a maior população de origem africana fora 

da África, e por isso, a cultura desse continente exerce uma 

grande influência, principalmente na região nordeste do Brasil, 

em que se herdou dos africanos as suas características físicas, 

pois estes influenciaram na música, culinária e na religião. Estas 

heranças são apagadas ou destruídas pelo preconceito 

construído. Os africanos carregam o peso da escravidão, da 

marginalidade social vivenciada em tempos de descobrimento 

do Brasil, pois a sociedade por mais que levante a bandeira da 

liberdade, acorrenta os negros com algemas inconscientes.  

Com o objetivo de erradicar o preconceito através dos 

aspectos positivos construídos na cultura brasileira trazidas da 

influencia africana, o estudo da cultura afro-brasileira tornou-se 

obrigatório desde 9 de janeiro de 2003, com a aprovação da Lei 

10.639/03. 

A lei 10.639-03 foi promulgada pelo presidente da 

República em     nove de janeiro de 2003, de autoria da 

deputada Esther Grossi (PT, RS, essa lei altera a lei de 

diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB) 

e inclui no currículo oficial dos estabelecimentos de 

ensino básico das redes pública e privada a 

obrigatoriedade do estudo da temática Historia e Cultura 

Afro-brasileira e Africana .o maior desafio dessa lei    

era por em prática de uma maneira eficaz e adequado no 

cotidiano escolar brasileiro. Apesar das exigências dos 
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Paramentos Curriculares Nacionais( Brasil ,2002) e das 

Orientações  Currículos Nacionais para o Ensino  Médio 

(Brasil, 2004), poucos trabalhos foram desenvolvidos no 

sentido de aplicação e abordagem  afetiva da Lei 

Federal 10.639-03 nas salas de aulas. 

 

A importância dos estudos sobre a História da África e 

a História dos negros no Brasil deve ser entendida como parte 

importante da construção da identidade do povo afro-brasileiro e 

principalmente da população afrodescendente. 

Ao longo da História do Brasil, a exclusão social foi 

constituída por meio de invenção da categoria “classes 

perigosas” associadas a pobres e negros, estes grupos sociais 

eram vistos como não úteis.  

Com a Lei 10.639/ 03, possibilita-se que as crianças se 

identifiquem com a cultura étnico-racial afrodescendente e que 

as escolas percebam que é preciso inserir na prática pedagógica 

uma Literatura Infantil que contemplem a cultura e matrizes 

africanas, levando as crianças a reconhecerem e valorizar a sua 

identidade, independente da etnia. A obrigatoriedade da Lei 

10.639/03 afirma a inclusão do Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira, que veio mostrar a importância das diferenças 

independente da cor, da raça e da etnia. O professor ao utilizar 

essa ferramenta em sala de aula ajudará a combater o 
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preconceito racial tão fortemente identificado na sociedade 

brasileira.  

A lei mostra que historicamente confundiu-se forma de 

trabalho escravo como uma condição inerente ao povo africano, 

eles foram escravizados e não os são, o regime econômico da 

época e a configuração que o trabalho tinha permitiu que isso 

acontecesse ao povo africano. O trabalho da escola, se pautando 

na Lei 10.639/03 é de desconstruir esse rótulo e apontar na 

história os aspectos positivos desse povo para a cultura 

brasileira, como também a luta pela sua liberdade através de 

trabalhos que explorem o dia da consciência negra e a figura de 

Quilombo dos Palmares. A Lei permite, portanto que 

descolonizem a mente e que se objetive alcançar um nível de 

consciência social e histórica, como relata Costa e Dutra (2009, 

p.1): 

 

Descolonizar o saber é o primeiro passo na luta do 

preconceito racial. A educação tem fundamental 

importância nesta luta, pois se acredita que o  espaço 

escolar seja responsável por boa parte da formação 

pessoal dos indivíduos sendo assim um ambiente 

fundamental para separação das desigualdades raciais e 

superação do racismo. 

 

 O trabalho pautado na literatura infantil, trazendo para a 

realidade Best Sellers dos contos de fada com a roupagem 
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afrodescendente, abre a mente para o discurso, a valorização de 

interpretação dentro da sua realidade de vida, permitindo a 

criança que reconstrua de forma lúdica algo de extrema 

importância para a formação da sua imagem e em consequência 

a sua vida adulta. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Com base na análise das observações realizadas nas 

escolas Municipais de Recife e Jaboatão, foram constatadas 

diferentes alternativas pedagógicas relacionadas ao trabalho da 

aplicabilidade da Lei 10639/03 e da Literatura Infantil, 

referentes ao modo como as pedagogas mobilizam as estratégias 

para tais eixos. A pesquisa foi abordada com enfoque para a 

formação e atuação dos professores, suas metodologias e a 

atuação dos diretores e vice-diretores.  

 

3.1. Formação das professoras 

 

A professora de Jaboatão tem como tempo de docência 

quinze anos, é graduada em Pedagogia, pós-graduada em 

Educação Ambiental e acredita que a Literatura Infantil é de 

suma importância para trabalhar a questão da identidade da 
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criança afrodescendente, evidenciando a herança intelectual, 

cultural e material, mostrando assim, a valorização do ser 

humano, via etnia, para a desconstrução do racismo e do 

preconceito em sala de aula. 

A professora de Recife tem como tempo de docência 

dez anos, é graduada em Pedagogia e pós-graduada em 

Brinquedoteca, acredita que a Literatura Infantil é essencial 

quando inserida na construção de valores e identidade de uma 

criança.  

Quanto à prática de ensino, é fundamental apresentar 

que estratégias são mobilizadas pelas docentes para desenvolver 

a aprendizagem e a aplicabilidade da Lei nos seus planejamentos 

escolares. 

 

3.2. Metodologias 

 

Em relação às práticas e ferramentas pedagógicas, a 

professora de Jaboatão trabalha o ensino da cultura Afro-

brasileira e Africana em todas as áreas do conhecimento, assim, 

interdisciplinando uma matéria com outra sobre o universo Afro. 

De acordo com seu planejamento escolar a docente trabalha 

diariamente com diversos tipos de textos e atividades relacionas 

à cultura Africana, faz contação de história duas vezes por 
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semana, realiza projetos e leva seus alunos diariamente para a 

biblioteca da escola, que possui um acervo literário muito bom 

relacionado às culturas Afro-brasileira e Africana. 

A professora de Recife tem como metodologia usar o 

diálogo e a vivência dos alunos para trabalhar os contos infantis 

com temática Afro-brasileira e Africana, e ressalta que, com esta 

temática, os livros são mais escassos e, consequentemente, a 

oferta em sala também. De acordo com seu planejamento, a 

docente trabalha Literatura Afro em datas comemorativas ou 

atividades relacionadas ao tema. Leva seus alunos à biblioteca 

quando necessário. 

Observa-se que o acervo da escola de Recife possui 

uma quantidade significativa de livros relacionados à cultura 

Africana e Afro-brasileira e que ambas professoras têm 

metodologias e preparação pedagógicas diferenciadas para 

trabalharem com os contos infantis. Ambas mostraram alguns 

livros usados para a realização das atividades voltadas para essa 

temática, alguns foram: Menina Bonita Do Laço de Fita, de Ana 

Maria Machado, O Menino Marrom, de Ziraldo, Meninas 

Negras, de Madu Costa, entre outros. Nota-se que a professora 

de Jaboatão é mais dinâmica, valoriza, mas a temática 

apresentada no tema em foco nesse artigo e usa diariamente a 

Literatura Infantil como ferramenta pedagógica na 
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aplicabilidade da Lei 10.639/03 em sala de aula. Segundo 

Aguiar (2000, p.27) “encontramos a atuação de professores de 

forma isolada, sem o comprometimento da escola como um 

todo”.  

 

3.3. Formação e Perfil das diretoras e vice-diretoras 

 

A diretora da escola de Jaboatão tem como tempo de 

docência dezesseis anos, é graduada em pedagogia, com pós-

graduação em Gestão Escolar. A vice-diretora tem como tempo 

de docência vinte e um anos, é graduada em pedagogia, com 

mestrado em Ciências da Educação, ambas, acreditam que a 

Literatura Infantil é a base para as crianças construírem a sua 

identidade. Relataram que a escola realiza projetos para 

trabalhar a cultura com temática Afro-brasileira e Africana, 

através da leitura, contos, vídeos e músicas, procurando assim, 

resgatar a identidade afrodescendente das crianças, de acordo 

com a aplicabilidade da Lei 10639/03.  

A diretora da Escola de Recife tem como tempo de 

docência vinte anos, é graduada em pedagogia, com pós-

graduação em Gestão Escolar. A vice-diretora tem como tempo 

de docência vinte e três anos e também é graduada em 

pedagogia, com pós-graduação em Gestão Escolar, ambas 
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acham que a Literatura Infantil é de grande importância, pois, 

através dos contos, das fábulas e de todo o imaginário que cerca 

o mundo de uma criança, ela se identifica com as histórias lidas, 

em que muitas vezes confunde sua própria vida e o seu próprio 

mundo com os livros. Elas afirmaram que são realizados 

projetos pedagógicos, com o intuito de fazer com que os alunos 

identifiquem o reconhecimento do afrodescendente no Brasil, 

resgatando assim, a definição de diversidade e cultura de acordo 

com o Projeto Político Pedagógico da escola. 

Diante do que foi exposto e investigado, pode-se 

afirmar que as diretoras e vice-diretoras das escolas municipais 

conhecem as teorias e práticas vivenciadas nas escolas de acordo 

com a aplicabilidade da Lei 10639/03 das Diretrizes 

Curriculares Nacionais. Ambas as escolas possuem Projetos 

Políticos Pedagógicos e realizam projetos educacionais voltados 

para a cultura Afro-brasileira e Africana, com o intuito de 

valorizar e resgatar a identidade afrodescendente das crianças 

através da Literatura Infantil como ferramenta pedagógica. 

Segundo Pereira (2007, p.5) “No que tange às culturas 

afrodescendentes, é importante aprendê-las dentro do princípio 

da diversidade cultural”.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As crianças não são homens em miniaturas, fala-

se de um universo de sujeitos em construção, protagonizando 

sua história na sociedade e cultura inserida. A escola nesse 

contexto é o principal meio de socialização, pois nela as culturas 

coexistem, pois há troca do educador com o aluno no que se 

refere à cultura e formação de identidade de cada um, esta 

exposição pode influenciar ou não ambas as partes e excluir a 

minorias caso a diversidade não seja trabalhada.  

 A leitura é peça fundamental para a 

desconstrução do preconceito, uma educação que transforma, 

inspira e respeita a diversidade, é preciso trabalhar no sentido de 

instigar a prática e inserção da criança no mundo da leitura.  

É por meio do trabalho com literatura infantil que o 

professor utilizará, enquanto ferramenta pedagógica, a 

interpretação de texto, o entendimento do conto, trazendo este 

para a realidade da criança, sendo essa uma das ferramentas 

fundamentais para a construção da identidade da criança 

afrodescendente. 

A aplicabilidade da Lei 10.629/03 que traz para o 

currículo escolar o estudo da contribuição da cultura africana 

para a sociedade brasileira, também é de suma importância para 
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o trabalho com a diversidade e contribuição dessa cultura para a 

formação enquanto sujeito, não marginalizando mais o negro e 

trabalhando não apenas a parte da história em que foram 

escravizados, pontuando as suas contribuições positivas, como a 

religião, culinária entre outros. 

Em relação à problemática levantada no início dessa 

pesquisa: como e de que forma os contos infantis são 

trabalhados na construção da identidade da criança 

afrodescendente? Verificou-se, portanto, que se pode trabalhar 

de forma efetiva e eficaz os contos infantis como ferramenta na 

construção da identidade da criança afrodescendente, trazendo o 

conto em uma linguagem específica ao contexto em que a 

criança está inserida, fazendo com que ela participe dessa 

construção e que os personagens não estejam tão longe da sua 

realidade, evitando assim a marginalização das crianças 

afrodescendentes no que se refere a sua participação e 

contribuição social. Verifica-se que se precisa trabalhar e 

reforçar o quanto valioso é a contribuição da cultura africana 

para formação da sociedade em pauta. Para tanto, se faz 

necessário que o professor tenha um olhar diferenciado para essa 

temática e seja capacitado para isso, colaborando assim para 

uma formação acadêmica inclusiva e favorecendo a construção 

da identidade da criança de forma saudável e construtiva. 
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No que se refere aos objetivos propostos, percebe-se 

que os contos infantis abordam diversas temáticas de forma 

lúdica e fantasiosa, mas de extrema importância para se 

trabalhar conceitos tão importantes e a princípio de difícil 

compreensão para a maturidade cognitiva da criança. Hoje, 

encontram-se contos específicos sobre etnia, raça e inclusão, 

levando a criança a entender o diferente não de forma pejorativa 

e, sim, inclusiva, realizando esse trabalho com seriedade, 

trazendo para a sala de aula a contribuição da cultura 

afrodescendente, não apenas deixando a Lei 10.639/03 no papel, 

mas, utilizando-a no currículo escolar já nas séries iniciais, 

levando as crianças afrodescendentes a perceberem e 

identificarem que em seu DNA não carregam apenas a história 

da escravidão e, sim, um contribuição significativa e importante 

para a sociedade em que se inserem.  

Vive-se ainda em uma sociedade em que existe o 

preconceito velado no que se refere à cultura afrodescendente, as 

crianças precisam de um ambiente em que elas sintam-se 

pertencentes e não mais à margem da sociedade. 

Pode-se afirmar que o ato de ler é de suma importância 

para o trabalho de construção de identidade, estimulando a 

criança a construir um mundo acessível e contando a história de 

acordo com a história de vida das crianças. Conforme já 
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apresentado por Paulo Freire, o ato de aprender deve ser 

construído a partir da vivência do sujeito, levando-o a construir 

o conhecimento a partir do contexto em que está inserido. 

De acordo com o que já foi apresentado por Stuart Hall, 

o sujeito anteriormente tinha uma identidade unificada e estável, 

no entanto, está sendo fragmentada e composta não só de uma 

maneira, mas de várias dimensões no contexto atual, com 

supostas experiências e abordagens do mundo globalizado. O 

processo de identificação do homem está tornando-se algo 

provisório e variável, trazendo assim, problemas na construção 

de sua identidade. 
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RESUMO 

 

Este artigo pretende trazer à discussão, no campo da educação, 

temas transversais relacionados à cidadania, bem como a função 

da escola, no ensino e na conscientização de docentes e alunos 

sobre a preservação da vida no planeta, a exemplo dos cuidados 

com o meio ambiente e a sustentabilidade.  O texto conclui que 

o homem não é uma ilha, fechado em sua solidão, sem esquecer 

os problemas que giram em torno de si. E que somente se opera 

mudança na atual realidade no momento em que a escola adote o 

paradigma humanista de ensino, evitando formar o cidadão 

apenas para ser um tecnicista. 
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ABSTRACT 

This article aims to bring up to discussion, in the field of 

education, transversal themes related to citizenship, as well as 

the school's role in education and in the awareness of teachers 

and students about the preservation of life on the planet, like the 

care for the environment and sustainability. The text concludes 

that man is not an island, closed in his loneliness, without 

forgetting the problems that revolve around the self. And that 

one can only operates a change in the current situation at the 

time when the school adopts the humanistic paradigm of 

education, to avoid forming the citizen just to be a technicist. 

 

 

KEYWORDS 

Citizen Education. Education. Environment. Sustainability. 

Transversal themes. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o descobrimento em 1500, o Brasil passou por 

diversos modelos culturais, sociais e econômicos, no império 

estruturado em forma de capitanias hereditárias. Sua principal 

economia vinha da exploração de minério, da cultura do café, 

cana de açúcar, economia de subsistência e criação pastoris com 

absorção de mão de obra dos escravos. Para Darcy Ribeiro 

(2013, p. 308): “A expansão desse pastoreio se fazia pela 
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multiplicação e dispersão dos currais, dependendo da posse do 

rebanho e do domínio das terras de criação”. Este modelo de 

economia era voltado para o setor primário e de grande 

dificuldade. Com a revolução industrial que chegou ao país, 

ainda de forma escassa, implantou-se o critério de bens ou 

serviços de consumo, porém não afetou o sistema produtivo, 

continuando com a necessidade de expandir a força de trabalho 

do país necessária a atender a nova demanda por profissionais 

com técnica própria para que o Brasil pudesse integrar-se na 

expansão do comercio internacional. 

A Revolução Industrial aplica-se às transformações 

econômicas e técnicas ocorridas na Grã-Bretanha, no período do 

século XVIII ao XIX. Caracterizou-se pelo surgimento de 

grandes indústrias, modernas para a época. De acordo com 

Celso Furtado (2007, p. 164 – 165): “o problema nacional 

básico - a expansão da força de trabalho do país - encontrava-se 

em verdadeiro impasse: estancara-se a tradicional fonte africana 

sem que se vislumbrasse uma solução alternativa”. Este modelo 

de desenvolvimento com base em economia de mercado 

suscitou em inúmeros problemas relacionados com meio 

ambiente, desmatamento e poluição dos rios e da atmosfera por 

gases provocando o efeito estufa, dando origem à defesa da 

natureza por grupos e organismos internacionais, abrindo uma 
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discussão em torno dos temas transversais. Estes temas são de 

interesse social e dizem respeito aos direitos e deveres do 

cidadão, ao ente comum, à ordem democrática, política e 

econômica.  

Tradicionalmente, as escolas e a sociedade não têm 

dado atenção necessária que o tema requer no âmbito do 

conhecimento e da interdisciplinaridade que dote o aluno de 

saberes transversais, como: meio ambiente, sustentabilidade, 

ética, saúde, diversidade, democracia, ecologia, sexualidade, 

economia, empreendorismo, mercado de capitais, estratégica 

capitalista, educação capitalista versus a educação social e 

filantrópica. Espera-se que a educação atual seja capaz de 

formar os sujeitos sociais e culturais com uma visão voltada 

para as causas ambientais, para a sustentabilidade e para a 

conservação do ecossistema. Para Carlos Frederico B. Loureiro 

(2012, p. 55): 

No livro, procuro problematizar as questões relativas à 

sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável, 

tendo por foco a critica ao modelo proposto pela ONU e 

ratificado pelos governos membros das Nações Unidas. 

Com o proposito de dotar os alunos desses 

conhecimentos, o governo brasileiro destaca na Lei 9394/96, 

artigo 27, inciso I, que os conteúdos curriculares da educação 
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básica observarão a difusão ao interesse social, deveres dos 

cidadãos, respeito ao bem comum e à ordem democrática. 

A preservação da natureza é um problema que preocupa 

todos os países do mundo. Processos como desmatamento, 

produção de gases com consequência na atmosfera, o chamado 

efeito estufa e poluição dos rios têm haver com a política 

industrial e agrícola que contribuem para a formação de riqueza 

que faz parte da base econômica das nações. Por outro lado, a 

natureza fica afetada e repercute na sociedade, gerando os 

monitoramentos sociais pelos ambientalistas em defesa do meio 

ambiente e da sustentabilidade, envolvendo organismos 

internacionais e criações de politicas públicas no âmbito de cada 

país, voltadas para a formação do cidadão com inclusão dos 

temas transversais nos currículos das escolas. 

 

2. TRANSVERSALIDADE 

 

No contexto deste trabalho, transversalidade na 

educação são conteúdos curriculares que têm como objetivo 

dotar os alunos de conhecimentos sobre temas voltados para 

ocorrências, como: meio ambiente, sustentabilidade, ecologia, 

saúde, ética, sexualidade, pluralidade cultural, entre outros que 

interessam aos entes envolvidos nessas temáticas. Fazendo com 
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que continue o compromisso de se estabelecer relação de 

cidadania fundamentada na prática educacional voltada para a 

compreensão de uma realidade social que busca tão somente os 

direitos desses alunos inseridos no contexto do ensino 

aprendizagem. 

Os fatores não significam que possam ser criados nas 

disciplinas tais temas para se atingir os objetivos ora expostos, 

mas devem ser incorporados nos currículos como objetivos de 

trabalhos científicos. Sendo assim, a educação para se atingir à 

cidadania requer, por exemplo, fontes sociais apresentadas para 

o ensino da aprendizagem e também a reflexão dos entes que 

interagem.  

Esse conjunto de temas, ora exposto, (meio ambiente, 

sustentabilidade, ecologia, saúde, ética, sexualidade, pluralidade 

cultural, entre outros) é de uma suma importância para que os 

alunos consigam estabelecer o conceito e a prática da cidadania. 

Entretanto, qual desses temas estudar? Esta questão passa por 

pensadores que adotaram aqueles que servirão de base ao 

trabalho do ensino-aprendizagem, porém, no âmbito de uma 

esfera pragmática, a indicação de quais os temas a serem estudos 

pelos alunos dependerão de como os pensadores e intelectuais 

vão dispor no currículo escolar. 
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Sugere-se, de imediato, uma visão analítica que 

proporcione a elevação social, intelectual, profissional e 

financeira, sem esquecer a conscientização e responsabilidade 

para esses temas que atingem a toda sociedade. 

Outra questão que deve ser colocada é a 

interdisciplinaridade que consiste na integração de diversas 

áreas do conhecimento humano que podem ser entendidas com 

um projeto teórico-metodológico em que haja a transcendência 

do método de uma disciplina para outra por meio dessa 

interdisciplinaridade, que ocorre a transversalidade do 

conhecimento de diferentes disciplinas. Desta forma, a 

transversalidade consiste em uma proposta didática que 

possibilita, todavia, a interdisciplinaridade, tornando possível a 

transversalidade do trabalho pedagógico, dando à escola 

oportunidade para exercer o seu papel para formar cidadãos com 

sentimentos que envolvem temas transversais nos dias de hoje, 

tão discutidos pelos movimentos sociais que se colocam como 

defensores das causas sociais e compromissos com a cidadania, 

pois requer que as questões sociais sejam colocadas para 

aprendizagem dos alunos. Quando se fala de temas transversais, 

está presente o sentido ético da experiência humana com 

dimensões da vida social, tais como: o meio ambiente, a cultura, 

sexualidade e saúde. 
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3. SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO 

 

Nas políticas públicas para o desenvolvimento 

sustentável a educação é prioritária, tendo em vista que não há 

transformação na sociedade sem primeiro educá-la e ensinar esta 

sociedade a refletir sobre problemas ecológicos que põem em 

risco a vida no planeta. Por exemplo, quando as indústrias 

descarregam resíduos industriais nas águas dos rios e provocam 

a destruição dos peixes e demais habitantes daquele ambiente, 

quando joga fumaça e outros resíduos químicos no ar destroem 

as camadas da atmosfera, o desmatamento das florestas e o 

habitat dos animais, além de provocar transformações no clima e 

aquecer o planeta. Estas ocorrências criam uma conscientização 

pelos ambientalistas em defesa da sustentabilidade. Há muita 

discussão em defesa das agressões à natureza, pelos reflexos na 

vida humana, na vida animal e vegetal. Com os debates políticos 

e com a defesa dos ambientalistas em torno das causas 

ecológicas que esclarecem à sociedade dos riscos desses 

modelos de desenvolvimento, e de qual é melhor para o bem 

estar do cidadão, com leis proibitivas a serem aplicados aos 

agentes poluidores, apenas este remédio, crê-se que não. Há 

quem defenda que nesse processo a educação é fundamental, 

trabalhando a base dos fundamentos para que se tenha uma 
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sociedade livre e consciente do seu papel, que adote princípios 

éticos, representando em outras palavras a compreensão do que 

é certo ou errado. A vida no planeta, dada essas questões, 

encontra-se ameaçada pelo efeito da agressão da natureza pelo 

homem por motivos econômicos.  

É um equivoco dizer que a educação não serve para 

isso, pois a educação leva ao conhecimento e dota o educando 

de uma consciência ética que não se deve poluir porque tem 

reflexos na sustentabilidade. É necessário que a educação 

assuma o papel de agente transformador da formação dos 

cidadãos conscientes do seu papel da construção de um país 

socialmente justo e que possa crescer com desenvolvimento e 

sustentabilidade, sem ameaças de quaisquer tipos, que vão desde 

a má formação em relação aos temas transversais, como 

políticas públicas insuficientes voltadas para paradigmas 

educacionais mecanicistas que se encontram em alguns 

currículos de algumas entidades oficiais. 

O momento atual recomenda que a escola volte-se para 

a formação do cidadão, formando-o com qualidade. Não basta 

alfabetizar em massa para atender as estatísticas de interesse das 

políticas, o olhar é para o cidadão do futuro. Desde cedo a 

escola deve formar os alunos com conhecimentos relativos aos 

temas transversais. De acordo com Carlos Frederico Bernardo 
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Loureiro (2012, p.41), citando o artigo 225 da Constituição 

Federal : “O ambiente é definido na Constituição Federal 

diretamente como “bem comum””. Ainda, Loureiro (2012, p.41) 

transcreve o que diz o artigo 225, que não deixa dúvida que é 

responsabilidade do estado a inclusão nos curriculum das 

escolas sobre temas transversais: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem como uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

Com base nesse artigo, cabe ao estado garantir aos 

cidadãos o “bem comum” do ambiente. Nesse sentido foram 

criadas políticas como política nacional do meio ambiente, Lei 

6.938 de 31 de agosto de 1981, que em seu artigo 2º prevê: 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo 

a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana, atendidos os seguintes 

princípios: 

I – ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente como 

patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
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Política nacional de recursos hídricos Lei 9.433, de 08 

de janeiro de 1997 artigo 1º que se baseia no seguinte: 

 

A política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos 

seguintes fundamentos: 

I – a água é um bem de domínio público; 

II – a água é um recurso natural limitado, dotado de 

valor econômico; 

III – em situação de escassez, o uso prioritário dos 

recursos hídricos é o consumo humano e a 

dessedentação de animais; 

IV – a gestação dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas; 

V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Politica Nacional de Recursos 

Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI – a gestação dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com a participação do Poder 

Público, dos usuários e das comunidades. 

É com amparo legal nesta legislação que os 

movimentos sociais reivindicam seus direitos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e à sustentabilidade através de 

políticas, por exemplo, que defendam os recursos hídricos com 
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proteção da água que é um bem fundamental para a manutenção 

da vida animal e humana no planeta. 

Neste contexto entende-se que mudanças somente 

ocorreram através da educação, bem que do ponto de vista das 

políticas institucionais e dos instrumentos jurídicos, faz parte 

dos deveres do estado, que é o primeiro responsável pelas 

questões transversais, como: meio ambiente, sustentabilidade, 

ética, saúde, democracia, ecologia, sexualidade, economia, 

empreendorismo, mercado de capitais, estratégica capitalista e 

educação capitalista, que são temas cuja educação deve começar 

na escola e faz parte de um modelo de formação humana. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Este artigo é uma reflexão sobre os problemas, como 

eles são visto pelas instituições governamentais e quais as 

políticas para desenvolver nos cidadãos uma consciência dos 

riscos gerados pela destruição da natureza e práticas que alteram 

o ecossistema. O entendimento que somente se opera mudança 

na atual realidade em que a escola adote o paradigma humanista, 

não forme o cidadão apenas para ser um cidadão tecnicista, mas 

um cidadão com ideias humanistas com foco no cidadão, 

solidariamente e colaborativo para os problemas que colocam 
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em risco a humanidade. O homem não é uma ilha fechado em 

sua solidão, sem esquecer os problemas que giram em torno de 

si. Os problemas são reais e necessitam que se reflita sobre eles, 

porém na escola faz-se necessário que estes temas sejam 

provocados pelos educadores e esses se identifiquem com essa 

realidade desde cedo. 

Para Paulo Freire (2002, p. 61) ao tratar da 

alfabetização de adultos e da conscientização: 

A instrumentação da educação – algo mais que a 

simples preparação de quadros técnicos para responder 

as necessidades de desenvolvimento de uma área – 

depende da harmonia que se consiga entre a vocação 

ontológica deste “ser situado e temporalizado” e as 

condições especiais desta temporalidade e desta 

situacionalidade. 

Freire ensina que o homem é sujeito e não objeto. 

Portanto, é a escola que deve dotá-lo de saberes essenciais, os 

quais possibilitem intervir com atitudes que possam contribuir 

positivamente, ajudando na resolução dos problemas 

transversais da atualidade. 
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