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EDITORIAL 

 
Em nosso primeiro número, apresentamos alguns artigos originais, que nos foram 
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Nossa proposta é de um periódico semestral, com a divulgação de artigos, projetos, 
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Estamos abertos para contribuições diversas, críticas, que muito nos ajudarão na 
melhoria do trabalho acadêmico. Que tenhamos todos uma boa leitura. 
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Resumo 

 
Esta investigação tem por objetivo, identificar como as atividades logísticas agregam valor ao 
cliente e podem se tornar uma ferramenta de marketing. O estudo de caso se refere a uma 
empresa de e-commerce de vinhos, que está liderando o mercado por apresentar uma 
excelente atuação no processo de logística e distribuição. Para atingir este objetivo, foi 
realizada uma entrevista informal e observacional com uma análise qualitativa, comparando 
os dados levantados com os conceitos identificados no referencial teórico. Os dados foram 
coletados por intermédio de palestra, entrevista informal, observação participativa e acesso 
ao site da empresa, no decorrer do primeiro semestre de 2014. A avaliação do processo 
logístico levou à constatação de que as atividades de Planejamento, Expedição e Transporte 
se correlacionam e são primordiais para o sucesso global da organização.  
O resultado desta pesquisa sugere que a aplicabilidade do Supply Chain Management (SCM) 
aliado ao bom atendimento ao cliente, evidencia que diversos passos apontados por um dos 
diretores da empresa consolidam o sucesso dos processos funcionais e departamentais. 
A pesquisa foi limitada apenas na Wine por isso, sugerimos que sejam realizadas novas 
pesquisas em outras empresas de e-commerce, com a finalidade de identificar ou comparar 
a importância das atividades logísticas que agregam valor ao cliente. 
 
Palavras Chave: Logística. Cadeia de Suprimentos. Marketing. E-commerce. Clientes. 
 
Abstract: 

 
This research aims to identify as logistics activities add value to the customer and can become 
a marketing tool. The case study refers to a company e-commerce wine, which is leading the 
market by presenting an excellent performance in the logistics and distribution process. To 
achieve this goal, an informal observational and interview with a qualitative analysis was 
performed by comparing the data obtained with the concepts identified in the theoretical 
framework. Data were collected through lecture, informal interviews, participant observation 
and access to the company website, since the first half to the end of 2014. The evaluation of 
the logistics process led to the realization that the planning activities, Shipping and 
Transportation correlate and are paramount to the overall success of the organization. The 
result of this research suggests that the applicability of Supply Chain Management (SCM) 
coupled with good customer service, shows that several stages mentioned by one of the 
directors of the company consolidate the success of functional and departmental processes. 
The research was limited only to the Wine so, we suggest that further research be carried out 
in other e-commerce companies in order to identify or compare the importance of logistics 
activities that add value to the customer. 
 
Key Words: Logistic. Supply Chain. Marketing. E-commerce. Customer. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Num mundo de competição global crescente, a vantagem competitiva é gerada e sustentada 
por um maior dinamismo que exige contínuo incremento para dar conta de consumidores mais 
exigentes e mercados mais agressivos. Essa busca deu origem às empresas virtuais, que 
comercializam produtos pela internet – denominado e-commerce, considerado por Reed 
(2007) é a prática de satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores através de 
serviços online. Considerando tal realidade, o consumidor, seja para atender sua 
necessidade, ou um desejo, buscam essa troca com comodidade e segurança, e se acredita 
que este seja um dos fatores do crescimento das vendas e-commerce. As grandes 
organizações, diante dos desafios enfrentados, perceberam a importância desse meio de 
comércio para alavancar seus negócios e passaram a investir cada vez mais em recursos de 
Marketing. 
 
A logística é uma estratégia de guerra, que passou a se desenvolver também no ambiente 
empresarial a partir dos anos cinquenta. Foi resultado do aumento da competição comercial 
e da necessidade de atender os consumidores com eficiência e eficácia. (NAKAMURA, 1970). 
Acrescenta Fleury et al (2013.p.19) que, “durante a década de noventa, a logística, no Brasil, 
passou por extraordinárias mudanças. Pode-se mesmo afirmar que passamos por um 
processo revolucionário”. Contudo, conclui Albertin (2001.p.81) “Visando ao perfeito equilíbrio, 
as empresas estão começando a usar a rede de cadeia de suprimentos para reduzir custos e 
complementar seus produtos e serviços com serviços básicos e de adição de valor”.  
 
A implantação de um sistema de cadeia de suprimentos dessa natureza pode auxiliar no 
aprimoramento do atendimento logístico aos clientes e possibilitar a avaliação dos impactos 
ao aperfeiçoar a utilização dos recursos disponíveis. Ressalta-se que comprovada à eficácia 
dos resultados, aplicações desse tipo têm sido largamente difundidas nos últimos tempos.  
 
Tendo em vista o crescimento acelerado nas vendas de e-commerce, a evolução da logística 
e a importância do Marketing, a intenção deste estudo objetiva identificar como as atividades 
logísticas agregam valor ao cliente e podem se tornar uma ferramenta de marketing.  
 
Para atender a este desafio, o presente estudo está estruturado em cinco partes: na primeira 
parte, a introdução. Na segunda parte, os conceitos teóricos sobre as atividades de e-
commerce, logística e marketing. Na terceira parte, é apresentada a metodologia de pesquisa, 
enquanto que na quarta parte é apresenta a coleta de dados – e uma entrevista do tipo survey 
realizada com um executivo da empresa de e-commerce estudada, Wine.com. Finalmente, 
na quinta parte, são apresentadas a análise do estudo, as considerações finais. 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 E-Commerce 
 
Segundo Bertaglia (2009.p.508), “comércio eletrônico é um meio pelo qual as empresas 
podem se relacionar comercialmente com seus fornecedores, cliente e consumidores em uma 
escada global”. No entanto, para Reedy (2007.p.3), “O e-commerce é a prática de satisfazer 
as necessidades e desejos de consumidores e empresas por meio do fornecimento de 
produtos e serviços online”. 
 
A origem das empresas virtuais se deu através da evolução da internet, que possibilita 
comercializar produtos online sem a necessidade de possuir estoque. Mediante o interesse 
dos investidores e empreendedores na abertura deste tipo de comércio, identificaram que 
para a prestação deste serviço faz-se necessário também possuir eficiência na logística para 
satisfazer as necessidades de seus clientes, (BERTAGLIA, 2009). 
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Aplicando o marketing eletrônico, a tecnologia permite também a identificação da 
segmentação do mercado antes de sua implementação, o filtro do perfil de compra de seus 
clientes, elaboração de estratégias para influenciar na aquisição de produtos, realização de 
pesquisa para identificar a percepção de seus clientes pós-compra e até mesmo proporcionar 
a distribuição dos produtos de forma online. (REEDY, 2007). 
 

2.2 Logística 
 
Christopher (2002) salienta que logística é o gerenciamento estratégico desde o recebimento 
da mercadoria, a armazenagem e a distribuição, buscando maximizar a lucratividade e o fluxo 
dos pedidos a baixo custo. Ballou, (2014) acrescenta que logística empresarial, é o estudo da 
melhor forma de prover o nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e 
consumidores através de planejamento, organização e controle, eficazes para as atividades 
de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos. 
 
Ainda hoje, quando se fala em logística para Comércio Eletrônico, muitos a consideram como 
o sistema de entrega de produtos, porém, além de transportá-los, somam-se a ela outras 
atividades de apoio (NAKAMURA, 1970). Neste sentido, Fleury et al (2013), diz que a 
evolução da tecnologia da informação nos últimos anos possibilitou ampla modificação do 
modus operandi das organizações, trazendo impactos sobre o planejamento, a execução e o 
controle da logística. 
 
Supply Chain, é a expressão inglesa usada para cadeia ou rede de suprimentos. Para Albertin 
(2001), o Supply Chain Management (SCM), ultrapassa as fronteiras organizacionais para 
alcançar também os fornecedores e clientes; ou seja, as organizações vão além do 
gerenciamento dos processos funcionais e departamentais dos quais têm amplo 
conhecimento e controle, para ambientes onde seu domínio é incontrolável. 
 
Com isso, Kotler (1998) afirma que, para o sucesso de uma empresa, é importante avaliar as 
vantagens competitivas além de suas operações internas, nas cadeias de valor dos 
distribuidores, consumidores e fornecedores. 
 
2.3 Distribuição 
 
Em geral, inicia antes mesmo da distribuição física, envolve a compra de matéria prima e 
componentes até a sua conversão em produtos acabados e seu transporte aos destinatários 
finais. 
 
Segundo Albertin (2001), no Comércio Eletrônico o SCM tem como características, a 
capacidade de conseguir fornecimentos de qualquer lugar do mundo; ter uma estratégia global 
com execução local; informação on-line, fornecendo informações necessárias para a cadeia 
de suprimentos; gerenciar informações entre as empresas; integrar os processos 
competentes da cadeia de suprimentos; desenvolver e praticar os modelos de contabilização; 
e reorganizar a cadeia de suprimentos em equipe de elevado desempenho que vai da linha 
de produção ou atendimento ao consumidor até a cúpula da organização. 
 
É importante ressaltar que para, Ferrel; Hartline (2009.p.288) “tomada de decisões 
estratégicas relativas à cadeia de suprimentos é ter uma sólida noção dos componentes de 
valor que os consumidores-alvos acham atraentes.  
O processo logístico, é então composto por várias atividades, conforme descreve Stewart 
(1965.p.66) apud Kotler (1998.p.519), através do quadro abaixo: 
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Figura 1: Quadro de Atividades Logísticas 
Fonte: Adaptado, com modificações de STEWART, Wendell M. Physical distribution: Key to improved volume and 
profits. Journal of Marketing, p.66, Jan.1965. 

 
2.3.1 Previsão de vendas 
 
Segundo Dias (2009), o consumo do material é o início de estudo dos estoques. A previsão 
de vendas define uma estimativa futura da demanda quantitativamente e qualitativamente de 
produtos acabados, que serão comprados pelos clientes, desta forma a previsão se refere 
como a hipótese mais provável dos resultados. 
 
2.3.2 Planejamento de distribuição 
 
Aplicar o gerenciamento da cadeia de suprimentos, além de reduzir custos, pode proporcionar 
melhor preço final ao produto se tornando, assim, em uma vantagem competitiva. Em se 
tratando de comércio virtual, por meio do e-commerce, isso é possível por não haver mais a 
necessidade de lojas e estoques em locais dispendiosos, além da redução dos recursos 
humanos (NAKAMURA, 1970). Já para Ferrel & Hartline (2009.p.288) “os membros do canal 
podem criar integrações que melhoram as vendas, o serviço pós-venda e a comunicação, 
aumentando a eficiência da entrega”. 
 
Segundo Martel e Vieira (2008.p.22), “A coordenação eficaz do conjunto de atividades de uma 
rede logística é tão essencial para competitividade da empresa quanto da otimização de sua 
estrutura”. Dias (2014.p.333) ainda complementa, “quanto maior for o período de 
planejamento, em termos de tempo, entre a decisão e a implantação, mais importante se torna 
o planejamento da distribuição”. Contudo Ballou (2014), afirma que, para avaliar decisões de 
transporte, controle de estoque e procedimentos da entrada e processamento de pedidos, faz-
se necessário a simulação dos fluxos de informação e de produto através do canal logístico. 
 

2.3.3 Planejamento de produção 
 
Ballou (2014.p.237), afirma que “Como capacidade de produção é limitada e muitas vezes 
geograficamente dispersa, prover as mercadorias certas no instante e local necessário para 
a manufatura é a preocupação crítica”. Entretanto Juran (1992.p.167) diz que, a aplicação de 
parâmetros da qualidade na produção, envolve a satisfação das necessidades dos clientes 
através da escolha e definição das características dos produtos. 
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2.3.4 Exigência de materiais 
 
Na concepção de Dias (2009), para a transformação da matéria prima ser favorecida, pelo 
menos um dos três elementos básicos de produção, máquina, homem, ou material, devem 
movimentar-se. Não se pode pensar em processo produtivo se esta movimentação não 
ocorrer. Além disso Dias (2009) afirma, que compras é essencial ao Departamento de 
Suprimentos e devem ser planejadas quantitativa e qualitativamente no momento certo, 
verificando o recebimento efetivo do que foi comprado e providenciando o correto 
armazenamento.  
 
2.3.5 Controle de estoques, recepção e transporte interno 
 
Conforme Kotler (2000), para tomar uma decisão em relação ao estoque, a empresa precisa 
calcular em quanto os lucros com as vendas aumentam se mantiverem maiores estoques com 
prazos de entrega menores. Contudo, para Nakamura (1970.p.166), “a composição de um 
estoque com maiores volumes permite melhores vantagens em compras na negociação, ou 
simplesmente necessárias para atender a demanda do mercado”. Porém, Nakamura (1970), 
também ressalta a necessidade de serem observadas outras questões associadas à formação 
do estoque como, as leis de zoneamento, o acesso, os custos do armazenamento – 
compostos pelos impostos e taxas, segurança física e custos administrativos, humanos e 
patrimoniais envolvidos. 
 
De acordo com Nakamura (1970.p.164), “A estrutura de armazenamento também deve ser 
projetada, de forma a facilitar o acesso e a organização dos materiais”.  
 
2.3.6 Embalagem 
 
Nakamura (1970), esclarece que uma das atividades mais importantes da logística é a 
embalagem. Seus principais objetivos envolvem a identificação do produto, do fabricante e do 
vendedor; a proteção do produto; a facilidade no manuseio, no transporte, na armazenagem 
e na promoção do produto. Além disso, “O desenvolvimento de um modelo próprio, no entanto, 
deve considerar o fato de o cliente solicitar diferentes produtos em um só pedido, que podem 
ser acondicionados em um só pacote.” (NAKAMURA, 1970.p.159). 
 
2.3.7 Expedição 
 
Conforme Dias (2009), expedição consiste no intervalo de tempo que vai desde a emissão de 
um pedido pelo cliente até o recebimento dos produtos desejados, desmembrados em três 
etapas: 

 Emissão do pedido - vai desde a emissão do pedido pelo consumidor até a chegada 
no fornecedor; 

 Processamento do pedido – faturamento do pedido pelo fornecedor e a separação dos 
produtos escolhidos para transporte; 

 Transporte – despacho da encomenda, até a entrega ao cliente dos produtos 
desejados, no local e prazo estabelecido pelo cliente. 

 
2.3.8 Transporte 
 
Conforme Dias (2009), a análise de transportes envolve estudos e definição das 
possibilidades de uso de determinada linha de acordo com a viabilidade econômica, sua 
aplicação de rota e modalidade especificada. Logo, Dias (2009) cita quatro modais de 
transportes mais comumente utilizados que são: Ferroviário; Rodoviário; Aeroviário e 
Hidroviário. 
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 Modal Rodoviário: Destinado a volumes e produtos que requerem prazos 
relativamente baixo de entrega; 

 Modal Ferroviário: Destinado a grandes volumes e produtos cujo fator tempo não é 
preponderante; 

 Modal Aeroviário: Destinado a volumes e produtos cujos prazos de entrega forem 
imperiosos; 

 Modal Hidroviário: Utilizado para transporte de produtos cujo tempo de operação não 
seja fator preponderante, e, principalmente, quando este modal oferecer condições 
adequadas de uso, uma vez que depende de grande capacidade de navegabilidade 
dos rios, lagos e oceanos.  

 
Dias (2009), afirma que cabe ao setor de análises de custos, apresentar o resultado 
econômico de determinado período; a existência de grandes distorções com as devidas 
justificativas. Contudo Keegan e Green (2000), afirmam que “quanto maior a distância entre a 
fonte do produto e o mercado-alvo, maior a demora para entrega e mais elevados os custos 
de transporte.” 
 
O departamento de distribuição tem a responsabilidade de definir o tipo de transporte (modal) 
e a condição, se próprio ou terceirizado. A organização deve analisar suas disponibilidades 
de frota e compatibilizar os serviços com essa tarefa. (DIAS, 2009). Entretanto, ao terceirizar 
o serviço de transporte, é necessária a negociação e auditoria na cobrança de fretes, além de 
monitorar os serviços expressos, considerando a existência de diversos fornecedores para 
um mesmo mercado (NAKAMURA, 1970). 
 
2.3.9 Serviço ao cliente 
 
Segundo Kotler (2003), “A satisfação do cliente é um indicador prospectivo. Se o nível de 
satisfação dos clientes começarem a cair, em breve se iniciará o desgaste da participação do 
mercado”. No entanto, apesar da satisfação do cliente ser importante, afirma Kotler (2003) 
que, mesmo elevados índices de retenção de clientes satisfeitos podem ser enganosos, por 
resultarem de um hábito ou falta de alternativa, por isso as empresas devem buscar marcas 
audaciosas de constância e de comprometimento dos clientes. 
 
Em vista disso, Manzo (1996), reafirma a importância para a maioria dos fabricantes ou 
revendedores de bens de consumo, em assegurar ao comprador a completa satisfação, sendo 
o marketing responsável por desempenhar este papel. 
 

2.4 Marketing 
 
Para Kotler (2000.p.30), marketing, “é o processo de planejar e executar a concepção, a 
determinação do preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar 
trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais”. Explica McDaniel e Roger Gates 
(2004) que quando duas partes podem se comunicar e entregar os bens e serviços desejados 
ocorre a troca, estimulada pelo princípio do certo, ou seja, oferecer o produto certo, pelo preço 
certo, na hora certa com técnicas de promoção certa à pessoa certa. Portanto, no conceito de 
marketing a filosofia é baseada na orientação do consumidor, em que o foco deve ser as 
empresas ou pessoas propensas a adquirir um produto ou serviço, na orientação de metas 
que visa o cumprimento de metas empresariais e na orientação de sistemas para monitorar o 
ambiente externo e transmitir o mix de marketing para o mercado-alvo (MCDANIEL; ROGER 
GATES, 2004). 
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2.4.1 Marketing mix - 4 P’s 
 
Segundo Nakamura (1970), para descrever o sistema de marketing e vendas, tem-se o 
modelo conhecido como 4 P’s descritos pelos componentes: produto, preço, promoção e 
praça. 
 
Produto: para Kotler (2003) as empresas decidem o que vender através de quatro caminhos: 
Vender algo que já existe; Fabricar algo que alguém pede; antecipar-se a algo que será 
pedido; Fabricar algo que ninguém pede, más que dará grande prazer aos clientes. Porém, 
segundo Nakamura (1970), as empresas devem avaliar se o produto preenche as 
expectativas do mercado. Conforme Manzo (1996.p.55), ”a sua definição é obtida através de 
um projeto que se traduz em desenhos, listas de matérias-primas, ingredientes ou peças, 
especificações, modelos etc”. Além disso, Manzo (1996) afirma que, na visão do consumidor, 
todo o produto tem um nome genérico ou uma marca e é composto em três partes: o produto 
propriamente dito, seu nome e sua embalagem. 
 
Preço: define quanto os clientes estão dispostos a pagar pelo que está sendo oferecido 
influenciando inclusive no posicionamento do produto: mais altos, dirigidos a um público de 
poder aquisitivo mais alto; mais baixos, direcionado a um número maior de clientes e utilizado 
como estratégia de penetração de mercado (NAKAMURA, 1970). Contudo, para Manzo (1996 
p.5) “o valor ou preço de um produto cresce na razão direta da sua procura e na razão inversa 
de sua oferta”. 
 
Promoção: segundo Kottler (2003), promoção de vendas tem a finalidade de induzir os 
clientes a comprar de imediato. A propaganda molda a marca e tem efeito a longo prazo, a 
promoção de vendas visa o retorno a curto prazo para promover a ação de compra. De acordo 
com Nakamura (1970), a promoção tem a função de vender seu produto, persuadindo, 
informando, inspirando confiança, através de propaganda, exibições, marketing direto, etc. 
 
Praça/Ponto de Venda: refere-se ao canal de venda e distribuição dos produtos. É 
necessário definir as áreas em que pretende atuar e a estrutura utilizada para que o produto 
efetivamente chegue ao seu cliente (NAKAMURA, 2001). Entretanto, para Manzo (1996 p. 
187), “o ponto de venda ou o local onde a venda do produto ao consumidor se realiza é o mais 
importante momento para as atividades de promoção de vendas. É ali que a sorte de um 
produto se decide”. 
 
3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
Neste capítulo são expostos os procedimentos metodológicos adotados na realização desse 
trabalho, a fim de facilitar o entendimento quanto às decisões acerca da estratégia de 
pesquisa utilizada, que teve como objetivo identificar as atividades logísticas que agregam 
valor ao cliente e podem se tornar uma ferramenta de marketing.  
 
3.1 Tipo de pesquisa 
 
A pesquisa é de origem qualitativa, que segundo Cooper (2003.p.132), “Quando 
consideramos o escopo da pesquisa qualitativa, diversas abordagens são adaptáveis das 
questões de administração para a pesquisa exploratória”, tendo como objetivo um maior 
conhecimento e explanação do estudo e a fim de criar hipóteses. 
 
3.2 Coleta de dados 
 
A coleta de dados conforme Cooper (2003), “especifica os detalhes da tarefa. Em essência, 
ela responde as perguntas quem, o que, quando, como e onde”, portanto, o processo de coleta 
de dados passou por fases distintas: pesquisa bibliográfica, entrevista e observação 
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participante, que ainda como Cooper (2003), a observação quando é conduzida para 
investigação científica, usa ferramentas específicas e fornece informações confiáveis sobre o 
que aconteceu. Para apresentação da empresa foram coletadas informações disponíveis no 
site da mesma na internet.  
 
A palestra ministrada pelo Presidente da empresa, na sede do CRA – Conselho Regional de 
Administração em 31 de Julho de 2014, também foi importante para a obtenção de 
informações que fazem parte do conteúdo do estudo de caso. 
Houve uma entrevista informal com o Diretor de logística da empresa Wine.com, em 03 de 
Setembro de 2014, no recinto de convivência diária da empresa e foram abordados aspectos 
relativos ao histórico do desenvolvimento, do processo de mudança, da rotina de trabalho e a 
visão estratégica da empresa para o futuro. A entrevista, teve duração de 02hs e foi gravada 
na íntegra. Posteriormente, foi digitalizada gerando um acervo de 11 (onze) páginas de texto 
em fonte Arial 12, totalizando 4.591 palavras. 
 
A entrevista é denominada survey por não seguir uma estrutura completamente rígida, de 
perguntas pré-concebidas. Ainda segundo Vergara (2004) apud Soares Pinto e Couto de 
Souza (2007, p. 07) a entrevista informal é quase “uma conversa jogada fora”, onde a 
conversa se inicia com algumas perguntas básicas e evolui a partir das respostas recebidas 
suscitando novas perguntas até que se transforma em uma prosa descontraída entre as 
partes, estabelecendo um clima de naturalidade e cordialidade, porém, sem perder o foco e o 
objetivo de colher informações importantes. 
 
3.3 Tratamento de dados 
 
Quanto aos procedimentos técnicos, foi utilizado um estudo de caso da empresa W2W E-
Commerce de Vinhos S.A – Wine; realizado uma entrevista informal e a observação 
participativa, possibilitando a extração de outros elementos práticos de análise que segundo 
Triviños (1990, p. 8) apud Soares Pinto e Couto de Souza (2007 p.8), “a pesquisa qualitativa, 
pelo tipo de técnicas que emprega, não estabelece separações estanques entre a coleta e a 
interpretação das informações”.  
O estudo foi todo realizado entre fevereiro e novembro de 2014. 
 
4. CASO WINE 
 
Este capítulo, apresenta uma breve descrição do cenário no qual a empresa se insere, 
contextualizando a organização pesquisada. As atividades logísticas mais relevantes 
aplicadas como ferramenta de marketing, são descritas com base na entrevista realizada com 
o Diretor de logística. 
 
4.1 Apresentação da empresa 
 
A W2W E-Commerce de Vinhos S.A – Wine é o maior e-commerce de vinhos da América 
Latina e a segunda maior do mundo, sua história inicia em julho de 2008, quando os sócios 
fundadores perceberam que só se vendiam vinho de uma mesma forma, em lojas específicas, 
imponentes e até mesmo intimidantes. Eles quiseram fazer diferente, assim o projeto da Wine, 
nasceu com a missão de descomplicar o processo de compra de vinhos, proporcionando 
acesso às melhores opções do mercado mundial e oferecendo uma cuidadosa e ampla 
seleção realizada por uma equipe especializada de sommeliers. 
 
Em seu primeiro ano de operação, a empresa se tornou líder em e-commerce de vinhos no 
Brasil, contabilizando 14 mil clientes ativos, mais de 1.800 rótulos disponíveis 250 mil garrafas 
entregues em todo país. Esta explosão no crescimento da empresa trouxe também a 
necessidade de aumentar seu espaço físico, e por isso, no início de 2012, o Centro de 
Distribuição Wine (CDW) muda-se do estado de Tocantins e fixa-se no estado do Espírito 
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Santo, mais precisamente, no município da Serra, localizado a 15 km da capital Vitória. Para 
desempenhar bem sua missão diante de seus seletos clientes, a Wine precisou implementar 
um complexo sistema logístico que compreende desde o recebimento, estocagem e 
manipulação dos vinhos até a entrega final, se tornando a primeira empresa desse ramo de 
negócios a entregar o produto porta a porta.. 

 
4.2 O Processo logístico 
 
Em junho de 2014, foi realizada uma consulta ao diretor, explicando a intenção da pesquisa 
e solicitando autorização para sua realização. O diretor manifestou sua concordância e relatou 
fatos do processo logístico, destacando algumas atividades que agregam valor ao cliente e 
podem se tornar uma ferramenta de marketing para a organização. 

 
Na observação das rotinas da empresa durante a entrevista informal, vários aspectos do 
processo logístico puderam ser levantados como mostra a figura I página 4, com destaque 
para as atividades de Planejamento, Expedição e Transporte. 
No que se refere ao planejamento, na definição de Ballou (2014), é necessário prover as 
mercadorias no instante e no momento certo. Em entrevista com o diretor, este justificou que: 
“A expedição, e a montagem, executam o que a área de planejamento faz. É a inteligência do 
negócio”, afirma ele. 
 
Planejar para ambos é o princípio de todas as ações que compõem o processo logístico e 
qualquer falha em sua execução, irá impactar em todas as atividades que envolvem a 
distribuição. Ferrel; Hartline (2009.p.288), afirmam que “os membros do canal podem criar 
integrações que melhoram as vendas, o serviço pós-venda e a comunicação, aumentando a 
eficiência da entrega”. O diretor destaca que: “planejamento, tem que ter uma sinergia muito 
grande com todas as áreas”.  
 
A expedição é outra atividade destacada pelo diretor que complementa: “Com o processo de 
expedição a gente tem que ter mais inteligência”. De acordo com Dias (2009), expedição 
consiste no intervalo de tempo que vai desde a emissão de um pedido pelo cliente até o 
recebimento dos produtos desejados. Em um trecho da entrevista, o diretor menciona o 
diferencial da Wine neste processo: “Na Wine basicamente o sucesso é o prazo de 4h para 
processar o pedido internamente, 24h para embalagem e dois dias para entrega, ou seja, do 
momento do pedido até o momento da entrega três dias”. 
 
Analisando a expedição em seu contexto e percebendo a sua importância na rede de 
suprimentos, o processamento do pedido é um item a ser considerado, pois também 
correlaciona com outros setores da organização. Acrescenta o diretor da Wine: “Nosso ciclo 
começa onde o cliente conclui o caminho de compra no site. Após o pedido aprovado que 
envolve nosso financeiro, liberação de credito ai entra à logística”.  Portanto, para melhor 
dinâmica desta etapa, é importante um sistema que carregue todas as informações de forma 
integrada com todas as áreas que envolvem o processo. Durante a entrevista o diretor 
ressaltou que: “Nós temos o WMS que é um sistema de gerenciamento de estoque muito 
moderno, um dos melhores do país”.  
 
Outro item a ser considerado no processo de expedição, é a embalagem que para Nakamura, 
(1970) representa uma das atividades mais importantes da logística. Seus principais objetivos 
envolvem a identificação do produto, do fabricante e do vendedor; a proteção do produto; a 
facilidade no manuseio, no transporte, na armazenagem e na promoção do produto. Desta 
forma, foi observado que a Wine desenvolveu sua própria embalagem, a WineBox®, 
especialmente desenvolvida por especialistas em design e logística em entregas aéreas, para 
que os vinhos cheguem de forma segura e com a máxima qualidade possível. As caixas 
comportam de duas a seis garrafas de vinhos e são um dos grandes diferenciais, nela, os 



16 

 

__________________________________________________________________________________ 
Rev. Cosmos Acadêmico  (ISSN 2595-0304), vol. 2, n.1, Jan/Jul. de 2017 

vinhos ficam separados, travados e afastados da base. Tudo foi pensado, do design atraente 
à funcionalidade, de forma a proteger os vinhos contra impactos e facilitar o seu transporte. 
Afirma Nakamura, (1970.p.159) “o desenvolvimento de um modelo próprio, no entanto, deve 
considerar o fato de o cliente solicitar diferentes produtos em um só pedido, que podem ser 
acondicionados em um só pacote”. O diretor confirmou a funcionalidade da embalagem 
quando disse: “Nossa embalagem é bem preparada, foi desenvolvida para aguentar os riscos, 
e é uma embalagem completamente reciclada, pois nós não mexemos com isopor”. 
 
A partir da descrição do processo logístico com base nas atividades de planejamento e 
expedição, cabe descrevermos quanto ao transporte, que conforme Dias (2009), a análise de 
transportes estuda e define as possibilidades de uso de determinada linha de acordo com a 
viabilidade econômica, sua aplicação de rota e modalidade especificada. Dentre os modais 
de transportes já mencionados, o Ferroviário, o Rodoviário, o Aeroviário e o Hidroviário, foi 
identificado que a Wine não utiliza apenas um único modal, fazendo restrições apenas ao 
modal ferroviário, devido a sua demora na locomoção o que compromete o prazo de entrega 
estipulado ao cliente. Quanto ao modal aeroviário, o entrevistado identificou alguns fatores 
que comprometiam a sua distribuição: 
 

Nós tínhamos dois parceiros, a demanda era muito focada no aéreo, usava-se muito 
transporte aéreo e tinha duas situações, primeiro o aéreo quebra muito, tinha muito 
processo manual até então, e o custo é mais elevado que o rodoviário (Diretor) 

 

Diante o exposto, o modal rodoviário se mostrou como uma importante e eficaz forma de 
transporte, contribuindo significativamente nos custos e na pontualidade de entrega. Assim 
sendo, foi identificado que apesar da empresa continuar utilizando o modal aéreo, ela 
intensificou suas entregas pelo modal rodoviário com frota terceirizada e frota própria na 
Grande Vitória. Menciona o entrevistado: 
 

Com o aumento na venda a própria frota tem que crescer para conseguir entregar cem 
por cento, A estratégia é de no raio de 1000 km usar massivamente o modal 
rodoviário. Foi a primeira grande mudança 70% do modal aéreo caiu para 30% e o 
ideal é chegar a 22% mas aí a pressão, ou seja, compromisso da entrega rápida nas 
capitais que é de até três dias e quando se fala em Norte, Nordeste a gente depende 
do modal aéreo (Diretor). 

 
A modalidade de transporte para entrega deve ser definida de acordo com as condições de 
localidade, dispersão e custo. Afirma Dias (2009) que, o departamento de distribuição tem a 
responsabilidade de definir entre o transporte próprio ou terceirizado. A organização deve 
analisar suas disponibilidades de frota e compatibilizar os serviços com essa tarefa. 
 

5. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
No presente cenário, as organizações necessitam agregar valor aos seus produtos e serviços, 
afim de, fidelizar sua carteira de clientes. Muitas estão se adequando devido aos novos 
desafios e as incapazes de se adaptar enfrentam diversos problemas. O engajamento de 
pessoas competentes e talentosas conduzindo os processos de logística como uma estratégia 
competitiva é bastante eficaz.  
 
No caso da Wine a importância da logística ganha dimensões ainda maiores, na medida em 
que os pedidos são entregues aos clientes sem nenhuma falha e em perfeito estado. Para 
que isso ocorra, o centro distribuição (CD) deve receber, estocar, expedir e entregar o produto 
conforme a solicitação do cliente.  
 
A logística da empresa Wine está em destaque atualmente e vem se consolidando 
diariamente como umas das áreas mais estratégicas nesse segmento, por planejar e 
coordenar suas ações gerenciais de forma integrada, avaliando todo o processo desde o 
fornecimento do produto até a certeza de que o cliente teve suas necessidades e expectativas 
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atendidas. A globalização e a necessidade de redução de custos com as entregas, distribuição 
e armazenagem ampliam a importância da logística.  
 

O estudo proposto buscou elencar os pontos fortes através da descrição dos componentes 
da estrutura logística da Wine. O resultado constatado é que as atividades logísticas que 
agregam valor ao cliente e criam vantagens competitivas são: Planejamento (Sinergia em 
todas as áreas), Expedição (um dos melhores sistemas de gerenciamento de estoque, o WMS 
e a embalagem Winebox®) e Transporte (frota própria atingindo 70% das entregas) 
consolidando a empresa como a segunda melhor no mercado. Tal reconhecimento é 
consequência do potencial da logística em agregar valores aos clientes e criar vantagens 
competitivas as empresas. 
 
Diante do exposto, cabe ressaltar que as atividades logísticas, de um modo geral, atuam 
satisfatoriamente, sendo necessários, ajustes inovadores constantes, com o objetivo de 
melhorar seus resultados, tornando o desempenho logístico em um importante diferencial 
competitivo da Wine. 
 
O resultado desta pesquisa sugere que a permanência da aplicabilidade do Supply Chain 
Management (SCM) aliado ao bom atendimento ao cliente, evidencia que diversos passos 
apontados por um dos diretores da empresa consolidam o sucesso dos processos funcionais 
e departamentais. 
 
As limitações naturais presentes em todo tipo de pesquisa, e o fato de ela ter se limitado 
apenas à empresa de e-commerce Wine, pode ter comprometido o volume e o nível de 
informações desejadas, razões pelas quais, sugere-se que novas pesquisas, em outras 
empresas e-commerce, possam vir a ser realizadas no futuro com a finalidade de identificar, 
comparar ou mitigar os possíveis enganos ou omissões presentes neste estudo referentes à 
importância das atividades logísticas que agregam valor ao cliente. 
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CONCEITOS E APLICAÇÕES SOBRE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

 

Esp. Alexandre Haleson dos Santos Thiebaut2 

 

RESUMO 
 
O presente artigo procura demonstrar conceitos e aplicações de alguns institutos da legislação 
trabalhista, como a evolução histórica, princípios, fontes, relação de trabalho, relação de 
emprego, empregado e empregador. Buscando assim, apresentar a temática com uma 
perspectiva de atualização, aplicação profissional e acadêmica. 
 
Palavras-chave: evolução histórica; princípios; fontes; relação de trabalho; relação de 
emprego; empregado; empregador. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article seeks to demonstrate concepts and applications of some institutes of labor 
legislation, such as historical development, principles, sources, labor relations, employment 
relationship, the employee and employer. Thus seeking to present the theme with an update 
perspective, professional and academic application. 
 
Keywords: historic evolution; principles; sources; Work relationship; employment relationship; 
employee; employer.  
 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
O presente artigo busca desenvolver e demonstrar a temática da evolução histórica, 
princípios, fontes, relação de trabalho, relação de emprego, empregado e empregador numa 
abordagem acadêmica e de forma atualizada orientar profissionais, acadêmicos e pessoas 
interessadas sobre a temática da legislação trabalhista.  
 
Por meio das Leis que ocorrem à regulamentação dos direitos e deveres dos trabalhadores, 
assim como, os direitos e deveres dos empregadores, sendo que as principais fontes se 
tornam a Constituição Federal, a Consolidação das Leis Trabalhistas, Leis complementares, 
acordo e convenções coletivas, contratos e até mesmo regulamentos internos das empresas.  
Em principio, a legislação trabalhista existe para proteger o trabalhador que coloca seus 
esforços em busca de um objetivo comum com o empregador, e do seu salário obtém o 
sustento próprio e consequentemente o de sua família, perfazendo o entendimento, que o 
trabalho tem uma crucial importância social, e o Estado também tem o dever de proteger suas 
relações.  
 

                                                           
2 Formado em direito pelo Centro de Educação Superior de Vitória-ES (Pitágoras), pós-graduado em direito civil e processo civil 

pela Universidade Federal do Espirito Santo-UFES. Professor de direito dos cursos de administração e ciências contábeis da 
Faculdade Multivix-Serra, e da pós-graduação da Faculdade Multivix campus Vitória e Serra. 
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Os pontos abordados ao longo do artigo servem como parâmetros, que se aplicados e 
respeitados, evitam reclamações trabalhistas, sendo que, o empregador deve cumprir 
estritamente a legislação trabalhista vigente. Para tanto, o conhecimento se faz necessário 
para que o pratique e utilize de seu conteúdo, as leis.  
 
A legislação trabalhista no Brasil é bastante ampla e muitas vezes detalhada, sempre sofre 
alterações em virtude da dinâmica do direito do trabalho, desta forma, é obrigação do 
empregador, sindicatos e profissionais das áreas vinculadas a este desenvolvimento, estar 
atualizado sobre a legislação e suas alterações. 
 
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO E DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
 
Em se tratando da evolução do direito e da legislação trabalhista, temos fatores internos que 
mais influenciaram o surgimento da temática no Brasil foram os movimentos operários do qual 
participaram imigrantes com inspirações de mudanças, caracterizado por inúmeras greves em 
fins de 1800 e início de 1900, o crescimento industrial provocado pela Primeira Guerra Mundial 
devido a elevação do número de fábricas e operários, e a política trabalhista de Getúlio (1930).  
O início da consolidação histórica do Direito e da legislação pertinente ao Trabalho no Brasil 
se deu com a abolição da escravatura em 1888. Com a assinatura da Lei Áurea,  iniciou-se, 
de certa forma, a referência histórica do Direito do Trabalho Brasileiro. Tal lei reuniu 
pressupostos para a configuração do novo ramo jurídico especializado e eliminou o sistema 
de escravidão que persistia até o momento, gerando como consequência, um grande estímulo 
da estruturação na relação empregatícia, ou seja, da relação entre empregado e empregador 
(NETO, 2011). 
 
A evolução histórica do Direito do Trabalho Brasileiro costuma ser apresentado em fases, 
sendo o primeiro período considerado significativo para a evolução do Direito do Trabalho no 
Brasil. Nomeada como Manifestações Incipientes ou Esparsas, desenvolveu-se entre os anos 
de 1888 até 1930. Caracterizou-se pela presença de movimentos operários sem grande 
capacidade de organização e pressão, seja pelo seu surgimento e dimensão no quadro 
econômico-social da época, ou pela influência hegemônica no segmento mais mobilizado de 
suas lideranças próprias. 
 
Neste período, destacou-se o surgimento ainda assistemático e disperso de várias normas 
associadas a outras normas relacionadas à questão social como o decreto nº439/1890, que 
estabelecia as bases para organização da assistência à infância desvalida; Decreto 
nº843/1890, que concedia vantagens ao Banco dos Operários; Decreto nº1162/1890, que 
derrogou a tipificação da greve como ilícito penal, mantendo como crime apenas os atos de 
violência praticados no desenrolar do movimento; Decreto nº221/1890, que estabeleceu a 
concessão de férias de 15 dias aos ferroviários e ainda suas aposentadorias; Decreto 
Legislativo nº1150/1904, que concedeu facilidades para o pagamento de dívidas de 
trabalhadores rurais, benefício estendido posteriormente aos trabalhadores urbanos; Decreto 
Legislativo nº1637/1907, que facultou a criação de sindicatos profissionais  e sociedades 
cooperativas (NETO, 2011). 
 
Em 1937, com a Constituição do corrente ano, trazia mencionado em seu bojo constitucional 
texto que tratava da Justiça do Trabalho, aperfeiçoando o texto e gerando uma proporção de 
elevação do seu patamar constitucional, sendo que, com o decreto nº 123/39, a Justiça do 
Trabalho foi efetivamente regulamentada.  
 
Tal ato acabou gerando uma medida estrutural despertando diversos incentivos ao 
sindicalismo oficial, incentivos que seriam transformados, logo após, em expresso monopólio 
jurídico de organização, atuação e representação sindical. Finalmente, por quase todo o 
período do governo de Getúlio Vargas, houve uma contínua e perseverante repressão estatal 
sobre as lideranças e organizações autonomistas ou adversas obreiras, sendo que após 
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alguns anos, o modelo de organização do desenvolvimento dos empregados foi estruturado 
e reunido em um único diploma normativo, denominado CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho), por meio do Decreto nº5452/43.  
 
A Consolidação das Leis do Trabalho (1943) é a sistematização das leis esparsas existentes 
na época, acrescidas de novos institutos criados pelos juristas que a elaboraram. A 
Consolidação não é um código, segundo Amauri Mascaro Nascimento, pois sua principal 
função foi a de reunião das leis já existentes e não a criação, como num código de leis novas. 
Trata-se da primeira lei geral, aplicável a todos os empregados sem distinção da natureza do 
trabalho técnico, manual ou intelectual. Vale lembrar, no entanto, que já existiram outras leis: 
Lei nº62/35, aplicável a industriários e comerciários e outros vários decretos específicos de 
cada profissão. A CLT teve importância fundamental na história do direito trabalhista no Brasil, 
todavia, com o passar do tempo, foi se tornando ultrapassada, obsoleta. Não correspondia 
mais às novas ideias. Por isso, fez-se necessário o surgimento de muitas outras leis 
posteriores a ela, como a  Lei nº 605/49 sobre repouso semanal, Lei nº 4090/62 sobre 
gratificação natalina e 13º salário (ambas em vigor) e outras já alteradas como a Lei de Greve 
de 1964 e a Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de 1966, substituídas por leis 
posteriores (NETO, 2011). 
 
Depois de 1945, com a chamada redemocratização do país, o modelo de organização sindical 
que parecia ter sido uma imposição artificial da ditadura varguista, não sofreu alterações 
que  afetassem sua essência.  À exceção do sistema previdenciário, que na década de 60 foi 
afastado da estrutura corporativa sindical e dissociado desse tradicional modelo, não sendo 
assistida, na fase democrático-populista de 1945-1964, ou na fase do regime militar 
implantado em 1964 (NETO, 2011). 
 
A partir de 1964, o Estado promulgou leis de política salarial continuamente modificada, 
visando o controle da inflação e a melhoria dos salários, objetivos não alcançáveis até 1993, 
quando começou a crescer as ideias da livre negociação através do contrato coletivo de 
trabalho. 
 
3 PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO 
 
Os princípios servem para equilibrar as desigualdades entre o trabalhador e seu empregador, 
justificando assim a existência do direito do trabalho e da legislação pertinente à temática. 
São várias as classificações e estão ligadas diretamente ao trabalhador. A CLT em seu artigo 
8º vem consagrar a função de integração dos princípios gerais do direito trabalhista, ao 
salientar sua aplicação somente para casos em que há omissão legal e contratual 
(CAVALCANTE, 2011). 
 
3.1 Princípio da proteção do trabalhador  
O principio da proteção busca trazer um equilíbrio entre empregado e empregador, tendo por 
consideração que o empregado se torna hipossuficiente em relação ao empregado. Com esse 
objetivo, o principio destaca três vertentes a serem observadas: 
 
a) In dubio pro operário: ocorrendo dúvida, seja em relação a interpretação da norma, como 
na aceitação e valoração dos fatos jurídicos a serem examinados, o operador do direito deve 
decidir a favor do trabalhador (arts. 333, CPC e 818, CLT). 
b) Norma mais favorável: na interpretação de duas ou mais normas jurídicas da matéria 
trabalhistas tratando de uma mesma temática, deve ser aplicada aquela que seja mais 
benéfica, independente da hierarquia que possa existir. 
c) Condições mais benéfica: este trata de proteger o empregado, na situação de uma condição 
de trabalho acrescida a contratação não poder ser substituída por outra menos vantajosa (art. 
468 da CLT e Súm. 51, I). 
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3.2 Princípio da Irrenunciabilidade dos Direitos Trabalhistas 
Os direitos trabalhistas não podem ser renunciados, uma vez que, o empregado não tem 
possibilidade jurídica de dispor, pela sua manifestação de vontade, das vantagens e proteções 
já conquistadas, conforme art. 9º da CLT. 
Tal principio tem que ser observado para os casos de transação, atitude essa empresarial que 
enquadra-se em uma política global de incentivo a dispensa, onde o empregado terá uma 
indenização rescisória maior isso pela transação, o que não tem nada a ver com o pleno ato 
da transação (BARROS, 2010). 
 
3.3 Princípio da Primazia da Realidade 
Por este principio, existindo a discordância entre o que ocorre de fato e o que está nos 
documentos trabalhistas, deve prevalecer o que estiver relacionado aos fatos, pois os 
documentos se tornam validos na legislação trabalhista, se estiverem em sintonia com a 
realidade (BARROS, 2010). 
 
3.4 Princípio da Continuidade da Relação de Emprego 
Este princípio, aplica-se para a rescisão do contrato de trabalho, que deve ser por caso 
justificado, assim não sendo, indenizações pertinentes devem ser pagas. Destaca-se ainda, 
que a mudança na estrutura jurídica da empresa, não afeta os direitos adquiridos de seus 
empregado (arts. 10 e 448 da CLT).    
 
3.5 Princípio da Integralidade e da Intangibilidade do Salário 
O presente princípio, visa proteger o empregado de descontos abusivos, preservando sua 
impenhorabilidade e assegurando-lhe posição privilegiada em caso de insolvência do 
empregador.  
Este princípio assegura a irredutibilidade salarial, revelando como espécie do gênero da 
inalterabilidade contratual lesiva (BARROS, 2010). 
 
3.6 Princípio da Não-Discriminação: 
Este proíbe a diferença de critério de admissão, de exercício de funções e de salário por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, determinados pelo art.7º, incisos, XXX e XXXI da 
CF/88. Este princípio, deve ser aplicado tendo em conta que não fere a isonomia tratar-se 
desigualmente situações desiguais (CAIRO JÚNIOR, 2011).  
 
3.7 Princípio da Irredutibilidade do Salário 
O princípio da irredutibilidade salarial visa garantir que o empregado não tenha o seu salário 
reduzido pelo empregador, durante todo o período que perdurar o contrato de trabalho. Tal 
medida visa assegurar estabilidade econômica para o trabalhador (CAIRO JÚNIOR, 2011). 
 
3.8 Princípio da Razoabilidade 
De acordo com este princípio, as relações trabalhistas, procede e deve proceder conforme a 
razão do homem comum, atuando segundo determinados padrões de conduta que são 
frequentes e lógicos, como o empregado simplesmente larga seu trabalho, ou o empregado 
em um dia deixa de ser empregado e no outro já se torna cooperado, com recebimento por 
hora (CAIRO JÚNIOR, 2011). 
 
3.9 Princípio da Boa Fé 
O princípio geral da boa-fé tem ampla aplicação nas relações de trabalho, em virtude do 
intenso e permanente relacionamento entre o trabalhador e o pregador, ou seus prepostos, 
assim como entre as partes envolvidas na negociação coletiva. Consiste assim, na afirmação 
de que as partes na relação de emprego devem agir com lealdade e honestidade (CAIRO 
JÚNIOR, 2011).  
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4) FONTES E ART. 7º DA CF/1988 
As fontes do direito do trabalho podem ser classificadas como um conjunto de normas 
jurídicas, normas essa que regulamentam as relações de trabalho existentes, podendo ser 
considerado, inclusive, trabalhadores autônomos. Pois se trata de uma parte da direito mais 
específica visando à adequação e cumprimento do direito do indivíduo enquanto trabalhador.  
 
 
4.1 Fontes materiais 
São as fontes relacionadas ou que se referem á nossa sociedade. Isso engloba todos os 
aspectos sociais, tais como, fatores econômicos, políticos, sociológicos, filosóficos entre 
outros. Essas servirão para embasamento e/ou orientação para criação de novas leis ou 
melhoramentos das já existentes, criando assim novos parâmetros para entendimento das 
necessidades do trabalhador de acordo com o dia a dia e com evolução, pois as mudanças 
delimitam e obrigam a criação de novas regras e normas ou a revisão daquelas que se 
encontram obsoletas. Afinal, as mudanças no mercado de trabalho e na maneira de produção 
se renovam constantemente, daí a importância da fonte material dentro do direito do trabalho, 
pois ela visa o coletivo, tenta compensar a desigualdade trabalhista e diminuir o conflito de 
interesse comumente gerado em relações de trabalho. Exemplos: paralisações, greves, 
manifestações, etc ... (NETO, 2014). 
 
4.2 Fontes formais 
Essa será o meio pelas quais as leis serão cumpridas. Podemos citar como exemplo de fontes 
de leis formais a Constituição Federal e suas ementas, decretos, portaria entre outras.  As 
fontes formais se subdividirão em Heterônomas (estatal), ou seja, todas aquelas ligadas às 
fontes formais propriamente ditas, que serão baseadas na nossa lei, através da constituição 
federal, tratados, regulamentos e etc. E autônomas (não estatal), que será relacionada às 
fontes materiais no que se refere aos costumes sociais e acordos coletivos de trabalho, 
normalmente feito entre um sindicato e as empresas, entre outros. Exemplos: CLT, Leis, 
Sentenças Normativas, Convenções Coletivas, etc ... (CAVALCANTE, 2014). 
 
 
5) EMPREGADO 

O art. 3º da CLT determina que “considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. A doutrina 

acrescenta a essa definição outro requisito: a prestação pessoal do serviço (DELGADO, 2014, 
pg 222). 
 
5.1 Requisitos para caracterização do empregado 
São cinco os elementos essenciais da definição de empregado. A presença desses cinco 
elementos é requisito sempre indispensável para o sujeito, que realize um determinado 
trabalho, ser enquadrado como empregado. São eles: pessoa física, habitualidade (ou não 
eventualidade), subordinação (ou dependência), salário e pessoalidade. Destaca-se que, 
esses elementos são somatórios e a ausência de um ou outro pode descaracterizar o individuo 
como empregado (DELGADO, 2014).  
 
5.2 Espécies de empregado 
Dentro da CLT e outras legislações pertinentes, temos a caracterização de algumas espécies 
de empregados próprios e respectivas características. 
 
a) Empregado urbano (art. 3º da CLT): 
Considera-se empregado urbano, toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário, bem como, as demais 
características determinadas pela lei. 
b) Empregado rural (Lei nº 5.889/73 regulamentada pelo Decreto nº 73.626/74 com previsão 
no art. 7º da CF/88).   
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Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta 
serviços de natureza não eventual, para empregador rural, sob a dependência deste e 
mediante salário. Tendo de forma similar os requisitos do trabalhador urbano. 
c) Em domicilio (art. 6º e 83 da CLT / Art. 70 do CC). 
Considera-se empregado em domicilio, aquele que realiza o trabalho fora da sede do 
empregador, mantendo os requisitos caracterizadores da relação de emprego. É o trabalho 
que é realizado no domicílio do empregado ou em oficina de família. Este empregado tem os 
mesmos direitos trabalhistas concedidos aos empregados em geral. 
 
Algumas normas do regulamento interno da empresa não se aplicam este tipo de empregado 
em razão de seu distanciamento físico da sede da empresa, porém, o empregado em domicilio 
é subordinado e mantém na execução de seu trabalho as responsabilidades como se 
estivesse no estabelecimento do empregador, podendo ser advertido, suspenso e até 
demitido por justa causa. 
 
O empregador poderá exercer seu controle sobre o trabalho executado no domicilio do 
empregado, ou seja, é absolutamente clara a subordinação hierárquica, sendo permitido: 
exigir produtividade, exigir hora e dia para comparecimento à sede da empresa, exigir hora 
de dia para a entrega do trabalho, realizar avaliação das condições técnicas do trabalho 
produzido, instruir o modo pelo qual a tarefa deverá ser executada, indicar o material a ser 
usado (CAVALCANTE, 2015).  
 
d) Aprendiz (art. 428 da CLT / Lei 11180/2005)  
Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo 
determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze e 
menor de vinte e quatro anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-
profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o 
aprendiz, a executar com zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação. O contrato 
de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos. A jornada de regra é 
de 6 horas, com exceções podem chegar a 8 horas.  Os estabelecimentos de qualquer 
natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem (SESI, SENAI, SENAC, etc) número de aprendizes equivalente a 5% (cinco 
por cento), no mínimo, e 15% (quinze por cento), no máximo, dos trabalhadores existentes 
em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional (CAVALCANTE, 
2015).   
 
e) Temporário (Lei 6019/74) 
A Lei 6019/1974 rege o Trabalhador Temporário e exige a necessidade transitória de 
substituição de pessoal ou acúmulo extraordinário de serviço. Também exige a existência de 
uma empresa (registrada na DRT) que contrata o empregado temporário e o remete para a 
empresa tomadora do serviço. Cabe destacar que em caso de falência da empresa locadora 
a responsabilidade da empresa tomadora é solidaria. O contrato em regra pode ser feito por 
no máximo 3 meses, admitido uma renovação. Contudo, no art. 2º da referida lei, apresenta 
hipóteses que permitem renovação até 9 meses (CAVALCANTE, 2015). 
 
f) Doméstico (Lei nº 5859/72 modificada pela EC nº 72/2013) 
É considerado empregado doméstico aquele que presta serviços de natureza contínua e de 
finalidade não lucrativa à pessoa ou família no âmbito residencial desta. A Lei 5859/1972 rege 
o Trabalhador Doméstico que presta serviços de natureza contínua e sem finalidade lucrativa 
para pessoa ou família no âmbito residencial do empregador. Há correntes que diferenciam a 
figura da diarista do empregado doméstico, pois falta para aquela a expectativa de retorno ao 
local de trabalho, fatos contraditórios em julgados. Cabe destacar que conforme a EC nº 
72/2013 ampliou os direitos dos empregados domésticos, daqueles direitos elencados no Art. 
7º, parágrafo único, quais sejam: garantia de salário nunca inferior ao mínimo; proteção do 
salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção; jornada de trabalho de até 8 horas 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/contr_determinado.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/contr_determinado.htm
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diárias e 44 semanais; hora extra de, no mínimo 50% acima da hora normal; redução dos 
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; 
reconhecimento dos acordos coletivos de trabalho; proibição de diferença de salários, de 
exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
proibição de qualquer discriminação ao trabalhador deficiente (PCD); proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho e a menores de 
16 anos (salvo aprendizes – 14 anos). Os novos direitos que necessitam de regulamentação: 
proteção contra demissão arbitrária ou sem justa causa (mais a multa dos 40% sobre o FGTS 
na demissão sem justa causa, com fundamento no art. 10, I, do ACDT); seguro-desemprego; 
FGTS; adicional por trabalho noturno; salário-família; assistência gratuita a dependentes até 
5 anos em creches e pré-escolas; seguro contra acidente de trabalho (CAVALCANTE, 2015). 
 
O Simples Doméstico de 2015, representa os direitos trabalhistas das empregadas 
domésticas, ou empregados domésticos, que incluem o pagamento de uma série de 
benefícios pelos empregadores. No intuito de não tornar a mudança uma complicação 
desnecessária e evitar o estímulo à sonegação, foi criado este sistema, um pacote unificado 
para o pagamento destes benefícios, que incluem: Salários Noturno (além da garantia do 
adicional típico de 50% para horas extras, as mudanças de 2015 garantem um adicional de 
20% sobre o valor da hora de trabalho para o trabalho doméstico noturno0 , contribuição 
previdenciária (o recolhimento equivalente a 8% da remuneração dos empregados doméstico 
torna-se obrigatório por parte do empregador, para fins de aposentadoria e benefícios 
previdenciários. Além disso, tornou-se obrigatório o pagamento de um seguro contra 
acidentes de trabalho – também responsabilidade do empregador. Este tributo corresponde a 
0,8% do salário do empregado, não ficando retido como um valor individual para aquele 
trabalhador) e Auxílios e garantias (como vale-transporte, por parte do empregador, e 
garantias a seguro-desemprego, auxílio creche e pré-escola e salários complementares em 
função do tamanho familiar, oferecidos pelo Governo). Estes benefícios são resultado da 
maior regulamentação e arrecadação, após a mudança das regras3.  
 
5.3 Espécies de trabalhadores 
a) Autônomo (Lei nº8212/91) 
Trabalhador autônomo é a pessoa física que presta serviços, em caráter eventual, a uma ou 
mais empresas, sem relação de emprego e por conta própria, assumindo os próprios riscos. 
b) Estagiário (Lei nº 11788/08) 
Estudante que busca de forma remunerada ou não por bolsa, a complementação de seus 
estudos na prática (DELGADO, 2014). 
c) Terceirizado (art.581,§2º) 
É a contratação de serviços por meio de empresa, intermediária (interposta) entre o tomador 
de serviços e a mão-de-obra, mediante contrato de prestação de serviços. A relação de 
emprego se faz entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços, e não diretamente 
com o contratante (tomador) destes. 
d) Temporário (Lei nº 6019/74) 
Para a empresa que o contrata, empregado, para a empresa em que vai prestar serviço, um 
trabalhador (DELGADO, 2014). 
 
6 RELAÇÃO DE TRABALHO E RELAÇÃO DE EMPREGO 
Todo empregado será uma espécie de trabalhador, mas nem todo trabalhador poderá ser 
considerado empregado. Dessa forma, verifica-se que a relação de trabalho é um gênero, do 
qual a relação de emprego é uma das espécies. Entretanto, apesar da aparente igualdade, 
cada um desses institutos de direito são regidos por normas específicas, que visam à proteção 
do trabalho, em suas diversas face. 
 
7) EMPREGADOR 

                                                           
3 Fonte: site do planalto, pequisa realizada em 01/05/2016.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_f%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%A3o_de_emprego
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A CLT determina que “considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal 
de serviços” (art. 2º). 
 
7.1 Requisitos para caracterização do empregador 
A empresa é comumente conceituada como uma atividade organizada para a produção ou 
circulação de bens ou serviços destinados ao mercado, com objetivo de lucro. No âmbito do 
Direito do Trabalho, a CLT expressamente estabelece a exigência de que ela assuma os 
riscos do negócio. Assim, a empresa deve assumir tanto os resultados positivos quanto os 
negativos do empreendimento, não podendo estes últimos serem transferidos ao empregado.  
Em relação a pessoalidade, este não se torna elemento essencial da definição de 
empregador. Embora esse requisito seja imprescindível para a conceituação de empregado, 
não o é para a de empregador. Prova disso é o fato de o empregador poder ser substituído 
normalmente no comando dos negócios, sem que sejam afetadas em qualquer aspecto as 
relações de emprego existentes com os trabalhadores da empresa. O empregado, ao 
contrário não pode se fazer substituir livremente, conforme já estudamos (DINIZ, 1997). 
 
7.2 Equiparados a empregador 
Conforme artigo 2º, § 1º da CLT, equipara-se a empregador para efeitos exclusivos da relação 
de emprego (DINIZ, 1997): 
 
 

 Profissionais liberais 

 Instituições de beneficência 

 Associações recreativas ou sem fins recreativos  
 
 
 
 
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O artigo teve como objetivos mostrar as características e os contrapontos do direito e da 
legislação trabalhista, frente aos conceitos e aplicações em relação a evolução histórica, 
princípios, fontes, relação de trabalho, relação de emprego, empregado e empregador.   
Ficou evidenciado que os autores citados enfatizam sempre a relação lei e doutrina, 
abordagem essa moderna e com uma perspectiva de evolução da disciplina demonstrada, 
gerando aplicação tanto acadêmica quanto profissional. 
 
Após a demonstração da evolução histórica da legislação trabalhista, observa-se composta 
por leis ligadas a CLT e pelos institutos constitucionais, e sobre a sua aplicabilidade, temos 
sua atuação no tempo do fato jurídico, existindo várias formas de interpretação, onde cabe 
salientar que as mesmas servem para defender o empregado da voracidade dos interesses 
do empregador, com aplicação da lei trabalhista e suas interpretações. 
 
O Poder Público tem por consequência fiscalizar cada vez mais as relações aqui suscitada 
(direito, deveres, obrigações em relação a empregado e empregador), cabendo assim, a 
observância aos princípios constitucionais e da CLT, sendo estes, juntamente com as fontes, 
modalidade de limitações ao poder da relação de trabalho.  
 
Por fim, como reflexão aos resultados deste estudo destaca-se que o operador do Direito deve 
ser norteado em proteger a relação de trabalho contra o ofensor desses direitos, que ao longo 
da história, vem demonstrando a maior necessidade de observância e controle sobre essas 
relações. 
 
REFERÊNCIAS 

Serão iguais as 

modalidades comuns de 

empregadores, todas as 

vezes que admitirem 

trabalhadores como 

empregados. 
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ESCOLA E FAMÍLIA: UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA 

 
 
 

RIBEIRO, Mônica Alves¹; CALDEIRA, Poliane Martins Quinto¹ 
ALVARENGA, Sâmella de Oliveira¹; Geruza Ney 

 
 
RESUMO 
 
Contextualiza-se, neste artigo, questões pertinentes à relação que deve ser estabelecida entre 
família e escola, para propiciar ao aluno o desenvolvimento adequado de suas 
potencialidades físicas, afetivas e cognitivas por meio da aprendizagem dos conteúdos 
aplicados. Vale ressaltar que o estreitamento da referida relação deve também se adequar 
aos novos moldes de família, para que não causem conflitos no que tange à formação humana 
e social dos indivíduos inseridos no processo de ensino aprendizagem. Desta forma, família 
e escola juntas, poderão contribuir efetivamente na formação de cidadãos capazes de 
acompanhar as transformações sociais, dentro do contexto das relações interpessoais e 
humanas, oportunizando aos mesmos assumirem posturas diferenciadas para a ruptura de 
paradigmas.  A metodologia utilizada para a produção deste artigo foi a de pesquisa 
bibliográfica, usando como base os conceitos de autores como: SEVERINO, PRADO, LANE, 
entre outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Família. Educação. Escola. Participação. 
 

 
ABSTRACT 
 
Is contextualized in this article issues pertaining to relationship must be established between 
family and school to provide students with the proper development of their physical, emotional 
and cognitive potential through learning of applied content. It is noteworthy that the 
strengthening of that relationship must also adapt to the new family of molds, so they do not 
cause conflicts with respect to human and social education of individuals entered into the 
teaching and learning process. In this way, family and school together, can fully contribute to 
the formation of citizens able to monitor the social, within the context of interpersonal and 
human relations, providing opportunities to them assume different postures to break 
paradigms. The methodology used for the production of this article was to literature, using as 
basis the concepts of authors such as: SEVERINO, PRADO, LANE, among others. 
 
 KEYWORDS: Learning. Family.Education.School.Participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Acadêmicos do curso de Pedagogia da Faculdade Capixaba da Serra – MULTIVIX. 
2. Docente da Faculdade Capixaba da Serra – MULTIVIX. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este artigo aborda questões pertinentes a relação da Escola e a família e, tem por objetivo 
analisar o papel da família na educação dos filhos e os aspectos onde a escola pode auxiliar 
na construção dos valores para o desenvolvimento do educando, para falar desse assunto é 
necessário dar uma volta no passado. A escolarização das crianças nas sociedades tribais 
era de responsabilidade do ancião. Esse modelo de educação esteve presente em nossa 
sociedade por décadas, isso resultou em uma educação informal feita em ambiente familiar. 
 
 Com a institucionalização das escolas e as mudanças sofridas na configuração das famílias 
surge a necessidade de se estreitar esse relacionamento e junto são levantadas questões que 
abordaremos a seguir. Como estabelecer a relação família x escola? Quais as contribuições 
dessa relação no processo de ensino aprendizagem do aluno? Qual o papel da escola na 
preparação desse indivíduo para sua inserção na sociedade, em que os laços de obediência, 
respeito e de dependência do mundo adulto acabaram sendo trocados por uma “falsa” 
autonomia.  
 
A relevância desse tema se dá de acordo com a crescente fragilização dos laços conjugais, 
os novos modelos de família, tudo isso entrelaçado a todos os problemas de viver em grandes 
cidades. O cenário atual evidencia uma estrutura familiar que está cada vez mais complexa, 
decorrentes das transformações que ocorreram ao longo da história. Estas mudanças 
interferem diretamente no cotidiano familiar e na dinâmica escolar, de forma que a família tem 
transferido para a escola algumas tarefas educativas que deveriam ser suas.  
 
A elaboração desse artigo baseia-se em pesquisa bibliográfica com base em leituras de 
material já publicado, como livros, revistas e artigos científicos, legislações e documentos de 
autores que abordam o tema tais como; SEVERINO, LANE, REGO, PRADO entre outros. 
Destacando e confrontando opiniões de autores a fim de proporcionar maior familiaridade com 
o problema, tornando-o mais explícito e contribuindo para a construção de hipóteses. 
 
 
 
2 AS TRANSFORMAÇÕES DA ESCOLA AO LONGO DA HISTÓRIA 
 
Nas sociedades primitivas a educação se acha difusa ao próprio funcionamento da sociedade 
de modo que todos educam a todos. O processo de aprendizagem neste momento se dava 
através da prática e os conhecimentos eram transmitidos por via dos serviços domésticos. O 
currículo era simplesmente a cultura passada de geração após geração.  
 
À medida que os agrupamentos sociais ganham evidência, surgem organizações específicas, 
encarregadas pela transmissão da chamada herança cultural, para esse artigo interessa-se 
falar de uma: a escola. Com a institucionalização da escola, a educação formalizada não 
substituiu totalmente à informal, que até os dias atuais permeiam a todo tempo as relações 
humanas. 
 
A educação, no entanto, não pode ser considerada como meramente uma transmissão de 
valores sociais, mas um momento de ruptura, mudança de concepção e a abertura para novos 
horizontes. Evidentemente esse processo ocorre de maneiras distintas, conforme sejam as 
sociedades, estáveis ou dinâmicas. As sociedades primitivas resistiam às mudanças, devido 
ao caráter divino de suas crenças, já nas sociedades urbanas e contemporâneas a mobilidade 
é maior.  
 
A partir das relações que estabelecem entre si, os homens criam padrões de comportamento, 
instituições e saberes, que são modificados por gerações sucessivas, essas mudanças 
permitem uma reflexão e aprimoramento de modelos valorizados em um determinado tempo. 
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A educação é que mantém viva a memória de um povo e dá condições para sua 
sobrevivência. Essa é a instância mediadora da educação, tornar possível a reciprocidade 
entre o indivíduo e a sociedade, entre a família e a escola. 
 
A escola de hoje, é o fruto dessas mudanças de concepções que foram sendo acumuladas 
ao longo dos séculos. No novo modelo a instituição absorveu algumas características das 
famílias educadoras da Idade Média, os resultados são muitas crianças abandonadas à 
própria sorte, pois seus genitores assumiram seus papéis sociais no mundo globalizado e a 
escola sozinha não consegue abranger todo o processo educacional.  
 
 
Para José Carlos Libâneo (1985): 

 

Educar (em latim, é educare) é conduzir de um estado a outro, é modificar 
numa certa direção o que é suscetível de educação. O ato pedagógico pode 
então ser definido como uma atividade sistemática de interação entre seres 
sociais, tanto ao nível intrapessoal, quanto ao nível da influência do meio, 
interação essa que se configura numa ação exercida sobre sujeitos ou grupos 
de sujeitos visando provocar neles mudanças tão eficazes que os torne 
elementos ativos desta própria ação exercida. (LIBÂNEO, 1985, p. 97) 

No início do processo educativo o educando tem uma experiência social fragmentada e 
confusa que precisa ser desenvolvida e levada a um estágio de organização. Na escola 
tratamos de uma educação formal, planejada, com objetivos claros e com profissionais 
instruídos para exercer determinadas funções de ações efetivas.  
 
Na família a educação é intencional, deliberada, carregada de valores, não é organizada, 
planejada e controlada, mas também faz parte do processo educativo do indivíduo. Toda 
informação quando assimilada pelo educando interfere na sua concepção de mundo 
 
A ESCOLA ENQUANTO INSTITUIÇÃO ESEU PAPEL SOCIAL 
 
A escola enquanto instituição assume diferentes funções no que se refere à formação humana 
e social dos sujeitos inseridos no processo de ensino. Contudo pensar na escola como um 
espaço físico destinado ao ensino e único lugar onde acontece a educação é um erro, a 
educação ocorre em tempos e espaços distintos. 
 
Para Libâneo (2001), o campo da educação é bastante amplo, pois abarca as diferentes 
modalidades da educação: educação formal, informal e a não formal, e essas vão se distinguir 
pela espontaneidade do ato educativo, sistematização dos conteúdos, etc. Nessa perspectiva 
podemos afirmar que a família é um estreito âmbito, um mundo à parte, onde as pessoas 
podem vivenciar seus costumes, suas trocas, sua religião e aprendem a importância de 
respeitar e ser respeitado. A escola por sua vez deve completar a tarefa da família 
aperfeiçoando o caráter e corroborando para as vivências sociais. 
 
Neste contexto observa-se que a problemática da educação atual surge nos discursos 
políticos acompanhando as transformações sociais destacando a necessidade de mudanças 
no contexto escolar. A busca por uma educação que acompanhe as transformações sociais 
do mundo globalizado exige um homem participativo e capaz de buscar novos ideais para 
então transformar e ser transformado, dentro do contexto das relações interpessoais. 
 
Vale destacar que essa postura não é adquirida apenas na escola, mas sim na família e nas 
diversas instituições sociais, das quais as crianças participam e consequentemente, as levam 
a assumir posturas formando suas personalidades e caráter, o que nos faz refletir sobre o 
verdadeiro papel da escola na sociedade. 
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Enquanto instituição social, a escola objetiva o desenvolvimento das potencialidades físicas, 
cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos que, deve 
acontecer de maneira contextualizada com a realidade dos discentes. A família é essencial 
para o primeiro contato do indivíduo com a sociedade, é a partir desse contato que se constrói 
as primeiras relações afetivas, sociais e cognitivas.  
 
A escola irá se encarregar dos processos educativos e na preparação do educando para sua 
inserção na sociedade, trabalho que tem sido afetado devido às fortes mudanças que a 
sociedade, em especial a família, tem sofrido ao longo dos tempos. 
 
Neste contexto Aranha (1996) afirma que: 

 
A educação deve instrumentalizar o homem como um ser capaz de agir sobre 
o mundo e, ao mesmo tempo, compreender a ação exercida. A escola não é 
a transmissora de um saber acabado e definitivo, não devendo separar teoria 
e prática, educação e vida. (ARANHA, 1996, p. 52) 
 

Pode-se então afirmar que a educação não deve ser considerada fora do contexto histórico 
social, sendo sua prática social o ponto de partida e chegada da prática pedagógica, que pode 
ser definida como uma atividade sistemática de interação entre os sujeitos envolvidos no 
processo educativo. 
 
FAMÍLIA: AS TRANSFORMAÇÕES DA FAMÍLIA AO LONGO DA HISTÓRIA 
 
Segundo Prado (1981) o termo família origina-se do latim famulus que significa conjunto de 
servos e dependentes de um chefe ou senhor. Na idade primitiva, a família tinha a 
necessidade de segurança e proteção. E era através da proteção que se determinava o 
número de membros na família. 
 
Ainda a mesma autora afirma que as sociedades antigas, eram baseadas num sistema 
patriarcal, aquelas que detinham o poder econômico, podiam corresponder ao modelo ideal 
de família, modelo propagado pelo grupo economicamente dominante. As outras 
organizavam-se em células conjugais e/ou nucleares.O patriarca,é o chefe da família em 
todos os sentidos, exercendo autoridade moral e econômica sobre a mulher, os filhos e 
empregados.  
 
Na Grécia e Roma, as famílias tinham seus próprios cultos e tradições, quem escolhia o culto 
era o Pater, o chefe da família. Tudo tinha que ser direcionado e com submissão a ele. O 
casamento no período romano era feito através de um acordo que devia sempre ser renovado 
e quando não fosse renovado, acontecia o divórcio e esse era definitivo. O casamento era 
monogâmico, isto é, a união entre o homem e a mulher. 
 
Essas uniões eram decididas pelas famílias, segundo seus respectivos interesses. Numa 
sociedade muito estruturada e limitada a um número restrito de camadas sociais, a 
propriedade privada e a posição nos grupos familiares dependiam em grande medida dos 
laços matrimoniais contratados.Os cônjuges só se conheciam no dia do casamento.  
 
Com a transformação da História, foram surgindo novas formas de família. Várias mudanças 
ocorreram no século XX, mas algumas cicatrizes ainda ficaram como no período romano, a 
autoridade do homem, a submissão da esposa e dos filhos. O homem mais velho detinha o 
status e a maior autoridade sobre o restante da família. 
 
A mudança mais significativa foi no período de 1960, que cresceu o número de anulações nas 
igrejas, divórcios e desquites, sendo como causa, a entrada das mulheres no mercado de 
trabalho, assim gerando a independência financeira. Assim as famílias começaram a mudar, 
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como por exemplo, casamentos sucessivos, filhos de diferentes casamentos e/ou de pais 
separados. 
 
Conforme Prado (1981), no século XXI ocorreram várias mudanças no conceito da família, 
como a mudança da cultura em geral. Crises são ocasionadas por vários fatores, como por 
exemplo, independência feminina, tanto financeira, como mulheres que não querem ter filhos, 
não querem casar.  
 
Vários modelos de família têm surgido, a mais conhecida e valorizada atualmente é a família 
composta de pai, mãe e filhos, chamada de família “nuclear” ou “normal”. Este é o modelo 
que a sociedade aprende desde criança. Outro modelo é a família homossexual, quando duas 
pessoas de mesmo sexo vivem juntas, com crianças adotivas ou resultantes de uniões 
anteriores. Ou ainda, no caso de duas mulheres, com filhos por inseminação artificial. 
 
As mudanças ocorrem grandemente nas famílias com poder aquisitivo baixo, em que as mães 
se tornaram chefes de família, e tem que cuidar de seus filhos e ainda pais que ficam em casa 
para cuidar de seus filhos enquanto as mães trabalham. Observa-se que alguns problemas 
são gerados devido o despreparo dos pais, pois são adolescentes. 
 
Muitas famílias vivem em dificuldades, como por exemplo, o desemprego, doenças graves, 
distúrbios mentais, atividades contra a lei, envolvimento com drogas. Também existem 
modelos de famílias que convivem no mesmo teto filhos, pais, avós e dividem a renda familiar. 
É responsabilidade da família e instituições de ensino assumir e desempenhar a sua função, 
sempre uma completando a outra, não permitindo lacunas, assim teremos uma educação de 
qualidade, lembrando que a criança é um ser ativo, que depende dessa integração para seu 
desenvolvimento.  
 
A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO 
A família é apontada como parte fundamental do sucesso ou fracasso escolar. Desta forma, 
os pais com a parceria da escola devem fazer parte de qualquer trabalho educativo tendo 
como foco a formação de um cidadão crítico e pensante. 
 
De acordo com Lane (1994), a instituição familiar é, em qualquer sociedade moderna, regida 
por leis, normas e costumes que definem direitos e deveres dos seus membros e, portanto, 
os papéis de marido e mulher, de pai, mãe e filhos deverão reproduzir as relações de poder 
da sociedade em que vivem.  
 
Conforme Prado (1981), a família como toda instituição social, apesar dos conflitos é a única 
que engloba o indivíduo em toda a sua história de vida pessoal. É no contexto familiar que a 
criança adquiri suas primeiras experiências educativas e aprende a se harmonizar nos 
diferentes ambientes, independente das normas que lhe são impostas, através da família, da 
escola ou qualquer que seja a realidade vivida na sociedade. 
 
Para Rego (1996): 

 
A vida em sociedade pressupõe a criação e o cumprimento de regras e 
preceitos capazes de nortear as relações, possibilitar o diálogo, a cooperação 
e a troca entre membros deste grupo social. A escola, por sua vez, também 
precisa de regras e normas orientadoras do seu funcionamento e da 
convivência entre os diferentes elementos que nela atuam. Nesse sentido, as 
normas deixam de assumir a característica de instrumentos de castração e, 
passam a ser compreendidas como condição necessária ao convívio social. 
Neste modelo, o disciplinador é aquele que educa, oferece parâmetros e 
estabelece limites. (REGO, 1996, p.86) 
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A família deve ser a maior responsável pela educação de seus filhos, devido estar sempre em 
contato com a criança no lar durante toda a fase de formação e desenvolvimento da 
personalidade. Por isso, não deve transmitir as responsabilidades para outra instituição, 
principalmente para a escola que tem como dever dar continuidade ao processo. 
 
Quando a família não desempenha o seu papel, na maioria das vezes provoca insegurança 
na criança, que poderá se transformar em um adulto frustrado, inseguro, com baixa 
autoestima e às vezes até agressivo. Prado (1981) afirma que: 

 
 

A família influencia positivamente quando transmite afetividade, apoio e 
solidariedade e negativamente quando impõe normas através de leis, dos 
usos e dos costumes. É no seio familiar, que a criança aprende a socializar, 
dividir, compartilhar e conviver em grupo. (p. 13) 

 
Reafirmando que é na família que a criança recebe orientação e estímulo para ocupar um 
determinado lugar na sociedade adulta, em função de seu sexo, sua raça, suas crenças 
religiosas, seu status econômico e social.Uma das principais funções da família é a função 
educacional e, que esta é a responsável por transmitir à criança os valores e padrões culturais 
do meio social em que está inserido. (OLIVEIRA,1993, p. 92) 
 
Quando a família participa da educação de seus filhos, eles podem ter um melhor rendimento 
na escola, despertando o interesse e a curiosidade. A integração família e escola é um 
importante recurso para a melhoria na aprendizagem da criança, proporcionando melhor 
aproveitamento escolar, promovendo também a criança como pessoa humana integrada ao 
meio social e ao mercado de trabalho.  
 
Segundo Kaloustian (1998), a família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência 
e da proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar 
ou da forma como vêm se estruturando. É a família que propicia os aportes afetivos e, 
sobretudo materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela 
desempenha um papel decisivo na educação formal e informal, é em seu espaço que são 
absorvidos os valores éticos e humanitários, e onde se aprofundam os laços de solidariedade. 
É também, em seu interior, que se constroem as marcas entre as gerações e são observados 
valores culturais.  
 
O relacionamento familiar é fundamental para o desenvolvimento individual do educando no 
contexto escolar, o relacionamento com professores e familiares, convivência com colegas, 
tudo contribui para seu desenvolvimento social.  
 
A escola exerce um papel fundamental na formação do aluno, por isso, é necessária esta 
aproximação entre a escola e a família, pois é fundamental criarem uma força de trabalho 
capaz de provocar a mudança da estrutura social. Portanto, a parceria de ambas é necessária, 
para que juntas atuem como agentes facilitadores do desenvolvimento pleno do educando no 
ambiente físico e social.  
 
O importante é que os pais reflitam sobre suas atitudes passando a participar de modo ativo 
na vida escolar dos filhos, procurando participar das reuniões, conversando mais com os 
professores, ou seja, vindo realmente a somar.  A família é capaz de despertar o interesse e 
a curiosidade delas e incentivar a sua aprendizagem.  
 
Para ter sucesso e levar todos os alunos à aprendizagem, a escola deve contar com a 
participação e ideias de todos os educadores, inclusive os pais, pois a prática do trabalho 
coletivo fará a criança avançar em sua aprendizagem. 
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ESTABELECENDO A RELAÇÃO FAMÍLIA X ESCOLA 
 
A relação família e escola é um dos temas mais discutidos atualmente por pesquisadores e 
gestores da rede de ensino seja ela privada ou pública, fato esse evidenciado pelo número de 
pesquisas voltadas para esse assunto. As discussões são as mais diversas e abordam desde 
o clássico fracasso escolar até as questões recentemente incorporadas ao cotidiano escolar 
como, por exemplo, as diferentes composições familiares. 
 
A escola enquanto instituição assume diferentes funções no que se refere à formação humana 
e social dos sujeitos inseridos no processo de ensino. Contudo, pensar na escola com um 
espaço físico destinado ao ensino e único lugar onde acontece a educação é um erro, a 
educação ocorre em tempo e espaços distintos. 
 
O campo da educação por ser amplo, abarca as diferentes modalidades da educação: formal, 
informal e a não formal, e essas vão se distinguir pela espontaneidade do ato educativo, 
sistematização dos conteúdos, etc. Nessa perspectiva pode-se afirmar que a família é um 
estreito âmbito em que as pessoas podem vivenciar seus costumes, suas trocas, culturas e 
aprendem a importância de respeitar e ser respeitado. A escola, por sua vez, deve completar 
a tarefa da família aperfeiçoando o caráter e corroborando para as vivências sociais. 
 
OS CONFLITOS DESSA RELAÇÃO 
 
Desde os tempos mais remotos, a família é considerada parte fundamental do sucesso ou 
fracasso escolar. Por esse motivo a busca pela harmonia entre família e escola vem sendo 
apresentada como foco em trabalhos educativos e em diversos debates. Diante de situações 
críticas vivenciadas pelos profissionais de educação, como por exemplo, o mau 
comportamento por parte do alunado, a falta de respeito, podemos observar que os pais 
desses alunos possuem uma jornada de trabalho longa e compromissada, com pouco tempo 
para a família, o que resulta em uma transferência de responsabilidade a terceiros para 
orientar e cuidar de seus filhos, e em casos mais extremos a própria criança cuidando de si 
mesma e dos irmãos. 
 
Vale ressaltar que a família pode apresentar-se como um ambiente de afetividade e de 
segurança, mas também de medos, ambivalência, rejeições, preconceitos e de até violência. 
Sendo assim, se faz necessário que a escola e professores conheçam os alunos e as famílias 
com as quais lidam, pois as características e particularidades refletem o cenário em que cada 
família e, consequentemente, do educando estão inseridos. 
 
Além disso, as diferenças sociais surgem também reforçando essa ausência da família, de 
um lado a família de classe popular com sua fraqueza em recursos culturais e escolares, do 
outro o professor com uma melhor escolarização tentando criar condições para que o aluno 
seja inserido em um contexto social mais favorável.  
 
Fante (2005) diz que os “fatores externos são decisivos na formação da personalidade do 
aluno pelo que recebe no seu contexto familiar, social e pelos meios de comunicação (...) os 
fatores internos, que podem ser classificados em três: o clima escolar, as relações 
interpessoais e as características individuais de cada membro da comunidade escolar”. 
(p.168) 
É evidente que a família, enquanto instituição exerce grande influência sobre seus membros 
em todos os setores de suas vidas, inclusive no ensino. E as crianças levarão para a escola 
exatamente essas experiências vivenciadas em seu contexto familiar.  
 
Nessa perspectiva fica claro que a escola e as famílias são importantes para o processo na 
formação do educando como cidadão crítico e pensante, é necessário um trabalho conjunto 
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com a família compromissado com o aprendizado do aluno, visando a alcançar melhorias na 
qualidade da relação família e escola. 
 
AS CONTRIBUIÇÕES DESSA RELAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
DO ALUNO 
 
A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p. 57). E 
também na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB) que em seu 2º Artigo 
reafirma a Educação como dever do Estado: 
 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1996, p. 7) 

 
Considerando que, o Estado e demais autoridades façam sua parte no cumprimento de seus 
deveres para com a educação, ainda há a grande responsabilidade da colaboração dos pais, 
neste processo, pois não há meios que obriguem a participarem da vida escolar de seus filhos.  
Ao discutir sobre a importância da relação família/ escola, evidencia-se que ambas ocupam 
papéis distintos na formação do indivíduo, todavia a família é essencial para o primeiro contato 
do aluno com a sociedade, e é nesse contexto que se constrói as primeiras relações afetivas, 
sociais e cognitivas. A escola irá se encarregar dos processos educativos e na preparação 
desse sujeito para sua inserção na sociedade, trabalho que tem sido afetado devido às fortes 
mudanças que a sociedade em especial a família tem sofrido ao longo dos tempos. 
 
Partindo dessa concepção surge o questionamento: Como estabelecer essa relação? A 
relação família e escola começam com a escolha dos pais pela escola em que vai matricular 
seus filhos, nesse momento começa o que aqui vamos denominar troca de valores, pois tanto 
as famílias como a escola passam a receber influências, considerando que são duas 
instituições distintas em papéis e valores. E a partir daí a relação pode ser de extrema 
confiança e de total desconfiança. 
 
Pensar na relação escola-família atualmente requer que as escolas e os professores 
empenhe-se em suas funções, que assegure a todas condições de plena integração à 
sociedade e ao mercado de trabalho.  
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), capítulo IV do Direito à Educação, à Cultura, 
ao Esporte e ao Lazer diz no Art.53. A criança e adolescente têm direito à educação, visando 
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando- lhes:  
 
I. Igualdade de conduções para o acesso e permanência na escola;  
II. Direito de ser respeitado pelos seus educadores;  
III Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores;  
IV. Direito de organização e participação em entidades estudantis;  
V. Acesso à escola pública e gratuito próximo de sua residência.  
 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem 
como participar da definição das propostas educacionais. (ECA. 8.069/1990)  
 
Para tanto é importante que a escola valorize os conhecimentos prévios do aluno e que a 
família mostre interesse no desenvolvimento dos filhos acompanhando as tarefas propostas, 
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os tipos de relações interpessoais que estão sendo criadas e principalmente na qualidade de 
sua permanência no ambiente escolar. 
 
As afirmações acima reforçam importância dessas duas instituições na formação integral do 
educando. Para que essa aproximação seja facilitada é indispensável que a escola inclua em 
seu Projeto Pedagógico práticas educativas familiares a fim de propiciar uma convivência 
afetiva na comunidade escolar.  
 
A escola é uma instituição que complementa a família.  Juntas, tornam-se agradáveis para a 
convivência das crianças. A escola não substitui a relevância do convívio familiar na formação 
da criança. 
 
Nesse sentido, verifica-se que a família e a escola dependem uma da outra, necessitando de 
uma parceria entre elas. A necessidade de se construir uma relação entre escola e família, 
deve ser para planejar, estabelecer compromissos para que a criança tenha uma educação 
de qualidade em casa e na escola. 
 
3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Evidenciou-se após a contextualização deste artigo como e quanto é importante estabelecer 
a relação Família/Escola no processo educativo da criança. Tanto a família quanto a escola 
são referenciais que embasam o bom desempenho no âmbito escolar, portanto, quanto 
melhor for o relacionamento entre estas duas instituições mais positivo será esse 
desempenho do aluno. 
 
Contudo, a participação da família na educação formal dos filhos precisa ser uma constante, 
pois devemos considerar que vida familiar e vida escolar se complementam. Vale destacar 
que o desempenho escolar dos educandos será mais significativo, e eficaz a partir do bom 
relacionamento entre família e escola. 
 
A família, em harmonia com a escola e vice-versa, são peças fundamentais para o 
desenvolvimento da criança e, consequentemente, são colunas imprescindíveis no 
desempenho escolar. Porém, para conhecer a família é necessário que a escola abra suas 
portas, para garantir a permanência e desenvolvimento do educando, que por sua vez poderá 
executar de forma mais comprometida seu papel enquanto estudante. 
 
No entanto, não há uma fórmula para se efetivar a relação família/escola, pois, cada família e 
cada escola vivem uma realidade diferente. Além disso, a interação família/escola se faz 
indispensável para que ambas conheçam sua realidade e edifiquem coletivamente uma 
relação de diálogo mútuo, buscando meios para que se concretize essa parceria, apesar das 
dificuldades e heterogeneidades que as envolvem. Neste contexto, o diálogo é imprescindível 
e irá promover uma maior aproximação, podendo ser o começo de uma grande modificação 
no relacionamento entre a Família e a Escola. 
 
É evidente que se houver um trabalho conjunto entre escola e família, sendo papel da escola 
encontrar os métodos mais adequados para aproximar os pais do âmbito escolar, haverá uma 
maior conscientização por parte das famílias, que por sua vez irão se conscientizar da 
relevância da sua participação na vida escolar dos filhos. Pois, quanto maior a abertura para 
que a família conheça o trabalho desenvolvido pela escola, maior o interesse e a participação 
por parte dos pais em participar da vida escolar dos filhos. Apenas por meio do trabalho 
escolar compromissado com a realidade dos alunos e da conscientização dos pais de sua 
importância para a educação escolar dos filhos, pode-se desenvolver uma proposta de 
trabalho conjunto entre escola e família visando a beneficiar a qualidade de ensino, tanto na 
escola, quanto na família. 
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IMPACTOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO CONTEXTO ESCOLAR: OS JOGOS 
ELETRÔNICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
SOUZA, Jussimara Coelho de ¹; DELGADO, Omar Carrasco ² 

 
 
RESUMO 
O artigo visa a inserção das novas tecnologias no contexto escolar, principalmente, a informática 
educativa no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, sobretudo, na formatação e 
elaboração de jogos eletrônicos que possam contribuir nas metodologias de ensino tanto na 
matemática como em outras disciplinas curriculares. A realização, deste artigo, está assentada na 
possibilidade de inserir os jogos eletrônicos nos projetos pedagógicos para tornar o aprendizado mais 
significativo para o aluno. Para isso, a escola enquanto instituição social precisa se organizar para 
informatizar o aprendizado do aluno e, ao assim fazer, torna os jogos eletrônicos – como um de seus 
importantes objetivos no desenvolvimento de novos sentidos de aprender. Pensando assim, o artigo se 
propõe a instruir aos alunos a criação e edição de diferentes jogos que podem ser utilizados nas 
dificuldades de aprendizagem nas disciplinas. Hoje, educação com as novas tecnologias é um grande 
desafio, há de se considerar também a ausência de práticas mediáticas no ensino. A resistência em 
conhecer o novo e que a escola esteja aberta a essas novas linguagens tecnológicas. Os próprios 
alunos serão protagonistas de seu aprendizado. A capacitação dos alunos na elaboração de 
ferramentas como jogos eletrônicos e softwares educativos podem contribuir para a construção do 
conhecimento em ambientes interativos. Os jogos eletrônicos, enquanto, linguagens virtuais têm um 
importante papel a cumprir na sala de aula. A abordagem metodológica desta pesquisa é  de cunho 
bibliográfico- qualitativo com intuito de contribuir com novos paradigmas na prática pedagógica dentro 
de um contexto mutante e veloz. 

  
Palavras-chave: Novas tecnologias. Jogos eletrônicos. Aprendizagem. Educação Infantil. 
Projetos.  
 
 
ABSTRACT 
The article aims at the integration of new technologies in the school context, mainly, educational 
computing in the teaching-learning process in education for children, especially in formatting and 
preparation of electronic games that can contribute on the teaching methodologies both in mathematics 
as in other curricular subjects. The Director, in this article, is seated on the possibility of inserting the 
electronic games in pedagogical projects to make learning more meaningful to the student. To this end, 
the school as an institution social needs to organize to computerize the student's learning and, by so 
doing, makes the electronic games – as one of its important objectives in the development of new ways 
to learn. Thinking like this, the article purports to instruct students with the creation and editing of different 
games that can be used in learning difficulties in the disciplines. Today, education with new technologies 
is a major challenge, consider also the absence of media in teaching practices. The resistance to meet 
the new and that the school is open to these new technological languages. The students themselves 
will be protagonists of their learning. The training of students in the development of tools such as 
electronic games and educational software can contribute to the construction of knowledge in interactive 
environments. Electronic games, while virtual languages have an important role to play in the classroom. 
The methodological approach of this research is qualitative-bibliographic nature in order to contribute 
with new paradigms in pedagogical practice in context mutant and fast. 

 
Keywords: Early Childhood Education, Technology, School, Students, Teachers. 
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1. INTRODUÇÃO 
A inserção das novas tecnologias, sobretudo, os Jogos eletrônicos na educação básica é um 
grande desafio para os alunos e para o professor. Os jogos eletrônicos são novas linguagens 
(sistema Paschol) no aprendizado do aluno e são caminhos que facilitam o ato de aprender. 
Aprendemos mais quando estabelecemos ligações entre a reflexão e a ação, entre a 
experiência e a conceituação, entre a teoria e a pratica. Também aprendemos quando 
equilibramos e integramos o sensorial, o racional, o emocional, o ético, o pessoal e o social. 
É essencial para o aprendizado do aluno que haja professores capazes de interação com os 
jogos eletrônicos ou com as novas tecnologias e para isso é preciso capacitação permanente 
fato que não existe na maioria das escolas. 
 
O pesquisador MORAN (1997) afirma que os professores e alunos podem encontrar formas 
e estratégias mais adequadas de interagir com as novas tecnologias e assim, inovas as 
metodologias de ensino. Neste sentido, percebe-se um vácuo nas inserções dos jogos 
eletrônicos como ferramenta de aprendizagem. Logo se dá a importância da escola para o 
uso democrático das tecnologias, que facilitem a evolução do individuo. Se a educação é feita 
pelos pais e pela mídia, a escola necessita ações de apoio aos pais para que incentivem a 
aprendizagem dos filhos desde o começo para um saber mais significativo e tecnológico. 
 
Com a criação, edição e formatação de jogos eletrônicos, os alunos poderão simular situações 
de matemática, testar conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares e idéias 
por meio de avançados recursos de cultura virtual, conhecer softwares educativos. Com os 
jogos eletrônicos é possível modificar a forma de ensinar e aprender. Portanto é importante 
que os professores e alunos tenham recursos interativos. Assim, o papel do aluno tende a 
ampliar-se como um auto-gerenciador da aprendizagem. 
 
É necessário que os alunos dominem as ferramentas da web, que aprendam a navegar e que 
possuam endereço eletrônico, para que haja uma interação com as tecnologias. As novas 
tecnologias são ferramentas que facilitam a motivação dos alunos, pela novidade e pelas 
múltivas formas de criação. Com os jogos eletrônicos também é possível desenvolver novas 
habilidades e competências. 
 
Neste sentido, instruir e capacitar aos alunos o desenvolvimento e aplicação prática das 
ferramentas dos jogos eletrônicos no processo de ensino-aprendizagem. Capacitar aos 
alunos a interagir com as novas linguagens das novas tecnologias nos processos de 
construção do conhecimento dentro do espaço escolar. Desenvolver no aluno habilidades e 
competências que auxiliem no processo da aprendizagem nas diferentes disciplinas. 
Incentivar a criação de programas e softwares educativos para a socialização do 
conhecimento e para promover a cultura visual dentro da escola. 
 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
 
2.1 NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DACOMUNICAÇÃO NO ESPAÇÃO 
ESCOLAR 
 
O aparecimento de novas tecnologias no cotidiano escolar tem disponibilizado algumas 
ocorrências tais como variados recursos (teleconferências, fax, Internet, Vídeoetc.), 
disciplinas em cursos de graduação ministradas por professores de forma semipresencial ou 
a distância, atendimento ao aluno via computados ou fax quando este solicita mais 
informações ou esclarecimentos de duvidadas, apresentações de trabalho e de matérias mais 
atrativas, provocando uma nova visão do sistema educacional em relação a padrões 
preestabelecidos de comportamentos humanos em relação às mudanças. 
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As reações do ser humano perante as inovações introduzidas nas escolas são variadas, 
segundo Hernandez (1997, p.129), e sofrem influencia de seus posicionamentos, do grau de 
utilização das tecnologias, podendo ser um mero espectador, um participante ativo, um 
participante ocasional, um admirador e outras formas de reação pertinente às relações 
estabelecidas. Os autores também citam a necessidade como um item importante para que 
mudanças significativas sejam introduzidas numa sociedade ou em instituições escolares 
.                                       
A implementação de novas tecnologias foi acompanhada, nos anos 50 a70, de uma 
expectativa de melhoria de qualidade de ensino e de aparecimento de novos cientistas, o que 
não se concretizou de fato. As políticas públicas, a partir de 1965, também não obtiveram 
resultado esperado, uma vez que aconteceram num contexto social não considerado 
(incompreensão dos docentes na implantação de projetos não considerando a individualidade 
dos educandos, imposição de uma cultura diferente etc.) ao se utilizar tecnologias 
acompanhadas de tendência pedagógica tecnicista para compensar falhas educacionais em 
camadas sociais menos favorecidas. 
 
As avaliações das políticas públicas se orientam por uma racionalidade lógico-responsiva, o 
que gera atritos entre docentes, muitas vezes não avaliando as falhas do processo, e sim 
seus resultados não satisfatórios. Berman e Mclauglin (apud OLIVEIRA, 2003, p.93) ressaltam 
a importância da troca de informações de quem idealiza um projeto e de quem a põe em 
prática. Desse diálogo resulta a adaptabilidade, a funcionalidade e o sucesso do resultado 
pretendido. 
 
A reforma e a inovação têm sentidos próprios: a primeira não tem a pretensão de modificar as 
formas de organização do trabalho pedagógico escolar. Conforme Hernadez (1997, p. 129), 
as inovações envolvem fatores tecnológicos, políticos e culturais, e são fenômenos 
complexos. O homem, na sua totalidade ( razão e emoção) , participa ativamente nos 
processos de mudança, dando a ela uma visão subjetiva da problemática. 
 
2.2 INOVAÇÃO E CULTURA ESCOLAR 
 
A cultura organizacional de uma escola é construída e mantida por seus membros ao longo 
do tempo, para que a sobrevivência e a adaptação ao meio se tornem eficazes. Ela é 
composta de crenças, valores e pressupostos básicos inseridos em um sistema ou estrutura 
de organizações, que vão aos poucos sendo assimilados pelos próprios membros, 
convencidos de sua verdade. 
 
Há um choque entre a inovação e a cultura organizacional por questionar e romper 
concepções já estabelecidas. O processo de mudança se caracteriza por um desequilíbrio de 
estabilidade já conquistada, causando reações de ansiedade, perda de autoconfiança, 
inflexibilidade, resistência e suspeição por parte dos profissionais de ensino. 
 
A cultura escolar é definida por Forquin (1993, 52) como conhecimentos, saberes , materiais 
, culturais (cognitivos, simbólicos) pertencentes a um currículo obrigatório num determinado 
momento histórico e cultural. A cultura da escola e acultura escolar se comunicam á medida  
que tensões, conflitos e ruptura afloram no meio ambiente escolar, contrapondo com crenças 
e valores individuais do próprio meio.A abertura e a flexibilidade entre todas as pessoas 
envolvidas na implantação de um novo projeto se fazem necessárias e imprescindíveis e se 
consolidam por meio da valorização do diálogo da práxis dos participantes. 
 
Thurle (2001, p. 88) Fullan e Hargeaves (1992, p.34), tomando como referência a realidade 
da Europa e do Canadá, analisam as resistências das organizações escolares às 
inovações.Os autores enfatizam uma necessidade ambientes favoráveis às mudanças com 
equipes escolares moldando-se de uma forma organizada, conhecedora de seus limites e 
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potenciais, promovendo constantes avaliações individuais e grupais. Advertem os professores 
para um maior profissionalismo, compromisso social escolar e da função docente. 
 
O equilíbrio entre a autonomia da escola e a manutenção de politicas de educação nacional 
é uma necessidade, paraque haja um engajamento de professores num trabalho de equipe. 
As estruturas internas devem ser flexíveis, quanto a organizações de trabalho, relações 
profissionais cooperativas, lideranças, cultura e identidade culturais, projetos, administração 
de competências (THURLER,2001, p 88). 
 
Entretanto, no Brasil, onde o contexto social se apresenta sob forma de desigualdade e 
antagonismos, a realidade diverge da Europa e do Canadá. A luta pela gestão democrática 
na organização escolar permite uma autonomia e uma maior flexibilidade das equipes a fim 
de propiciar à escola inovações e atualizações nas diferentes linguagens existentes. As 
condições para construção dessa autonomia dependem de fatores financeiros, 
organizacionais, estruturais, culturais, humanos e uma participação mais efetiva individual e 
grupal, Oliveira (2003, p 49) afirma que:  
 

[...] as contradições e o pensamento, divergentes elementos 
propulsores de crescimento da organização aprendente. Nesta 
perspectiva, a escola consegue usufruir os benefícios que as 
inovações sociais lhe apresentam, adequando-as às suas finalidades. 

 

As novas tecnologias trouxeram impactos sociais quanto aos aspectos econômicos, políticos, 
ideológicos e culturais. Os processos organizacionais de trabalho segmentados, 
padronizados e repetitivos foram substituídos pela interação e flexibilidade. As tendências 
educacionais atuais visam acompanhar a atual demanda no mercado de trabalho, uma vez 
que as inovações tecnológicas confirmam uma nova relação entre funções laborais e nível 
cognitivo. 
 
Os pesquisadores abordam que  os jogos tem seu inicio na pré-história onde o homem 
procurava ilustrar as cenas do seu cotidiano. Essa pratica continua com os egípcios 
produzindo imagens nos templos e túmulos. No principio usava-se apenas os desenhos, a 
figura, para representar as cenas do cotidiano dos povos. Com o desenvolvimento da escrita, 
esta foi sendo introduzida aos poucos chegando ao que conhecemos hoje. Já na idade media, 
começa-se a ser inserido textos escritos com palavras junto com as figuras, chegando a forma 
como conhecemos atualmente, conforme afirma (ARAUJO, 2015) 
 
Hoje, as tecnologias vêm tomando forma e se configurando em novos formatos (PALHARES, 
2008). Com o decorrer da modernidade foram aparecendo outras inovações e assim 
crescendo cada vez mais o mercado. 

 
Encontramos os jogos na atividade lúdica das crianças. Eram considerados como 
entretenimento barato, porem foi ganhando destaque entre todas as camadas da sociedade. 
Levando ao desenvolvimento das novas tecnologias, “tornou-se um meio de comunicação de 
massa cada vez mais popular entre o público infantil. (TANINO, 2011).  

 
2.3 A EDUCAÇÃO: O CAMPO DAS POSSIBILIDADES 
 
Em nossa sociedade, de histórias marcadas por traços características de colonizador e de 
colonizado, é bastante comum que haja a reprodução de relações baseada na supremacia do 
professor no processo de aprendizagem do aluno. 
Trata-se de uma relação que pode reforçar a condição de submissão daqueles que estão em 
posição de aprendiz. 
 



42 

 

__________________________________________________________________________________ 
Rev. Cosmos Acadêmico  (ISSN 2595-0304), vol. 2, n.1, Jan/Jul. de 2017 

Na perspectiva de Freire (1993), o educando não é aquele que não sabe e que se precisa 
encher de conteúdo. O professor não é aquele que tudo sabe e a quem cabe depositar 
conhecimentos na cabeça de alunos. Nessas condições o aluno deixa de ser uma pessoa 
passiva, que apenas recebe o conhecimento pronto, já acumulado por outros e transmitido 
pelo professor, e passa também a construí-lo com a cooperação do professor. Sendo assim, 
esse processo passa a ser chamado de “aprender a aprender”, ou “aprender fazendo”. Na 
prática significa uma dinâmica educativa baseada em imersão na teoria, como também na 
não-separação entre teoria e prática. Ou uma forma de pensar a prática tendo por base as 
teorias e o pensar as teorias tendo como balizas as práticas sociais. 
Segundo Freire (1981, p. 39-40), 
 

[...] o homem, como um ser de relações e não só de contratos, não 
apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo resulta 
de sua abertura à realidade, que o faz o ente de relações que é, [...] 
formar a pessoa enquanto sujeito, comprometido com o interesse 
público acima dos interesses particulares, é formar um sujeito ético. Os 
princípios éticos apreendidos na infância e na juventude perpassam 
toda a ação humana no decorrer da vida profissional. As várias éticas 
das quais se fala, como a dos jornalistas, dos médicos, das relações 
públicas etc., são de fato regras ou normas de conduta, que advêm dos 
princípios éticos mais amplos e formam a deontologia. Deontologia 
congrega o conjunto de regras e princípios de condutas morais para o 
exercício de uma dada profissão. 

 
A ética profissional é a aplicação prática, no campo profissional, dos princípios morais 
revelados como bons para a sociedade pela ética geral. Sendo assim, de exercer o poder de 
auscultar os sentimentos e interesses coletivos em relacionar a ética como parâmetro nas 
práticas sociais. Há quatro graus de tolerância – o primeiro obriga-nos a respeitar o direito de 
proferir um propósito que nos parece ignóbil (trata-se de evitar que se imponha nossa 
concepção sobre o ignóbil a fim de proibir uma fala). O segundo grau é inseparável da opção 
democrática: a esse princípio democrático conclama cada um a respeitar a expressão de 
ideias antagônicas às suas. O terceiro grau, na concepção de Bohr (2000, p.19), para quem 
ao contrário de uma ideia profunda é outra maneira, há uma verdade na ideia de consciência 
antagônica a nossa que é preciso respeitar. O quarto grau vem da consciência das 
possessões humanas pelos mitos, ideologias, ideias ou mais longe, a lugar diferente daquele 
onde querem ir. A tolerância vale, com certeza, para as ideias, não para insultos, agressões 
ou atos homicidas. 
 
Para isso, a educação significa educar para a sociedade. É a socialização do patrimônio de 
conhecimento acumulado, o saber sobre os meios de obter o conhecimento e as formas de 
convivência social. È também educar para a convivência social e a cidadania, para a tomada 
de consciência e o exercício dos direitos e deveres do cidadão (PERUZZO, 2002, 2002. P. 
122-128). Todo esse processo é cada vez mais mediano pela comunicação e por correlação, 
por intermédio de meios tecnológicos que possibilitam a comunicação para além do alcance 
da voz humana e da necessidade da presença física no espaço, e ao mesmo tempo de 
ocorrência dos fenômenos. No fundo todo ato de comunicação é educativo e todo ato 
educativo passa pela comunicação. Segundo Freire (1993, p. 53), todo ato político é educativo 
e todo ato educativo é político. Que se agradece essa noção, pois apesar de o ato ser também 
comunicativo não tinha o caráter político.  
 
As inter-relações entre comunicação e educação vêm se tornando objeto de estudo em 
ascensão no Brasil. Cada vez mais educadores e pesquisadores observam as profundas 
ligações entre os dois campos do conhecimento, mais precisamente quando se trata de 
questões como a do processo de ensino-aprendizagem enquanto mediado pela comunicação; 
da educação a distância; da utilização de meios de comunicação na educação presencial ou 
nas instituições de ensino; da importância da imagem e da imagem em movimento no ensino; 



43 

 

__________________________________________________________________________________ 
Rev. Cosmos Acadêmico  (ISSN 2595-0304), vol. 2, n.1, Jan/Jul. de 2017 

do papel da mídia no processo de formação da criança e do adolescente; da educação para 
a recepção crítica das mensagens transmitidas por meio dos meios massivos, especialmente 
a televisão etc. 
 
De acordo com Gutiérrez (1978, p. 34), 
 

Toda pedagogia deverá basear-se no processo de comunicação e não 
tanto nas técnicas audiovisuais. [...] pretender uma pedagogia 
impositiva, ainda que se valha de técnicas audiovisuais, é forçar a 
natureza humana e, portanto, é realizar um trabalho diametralmente 
oposto à comunicação. 

 
Dentro deste contexto, não é possível deter-se em aspectos importantes, concernente às 
relações entre comunicação e educação- cita-se o processo de educomunicação que se 
realiza partindo das teorias da aprendizagem; ou evidenciar os modos possíveis de a 
comunicação está presente em sala de aula e discutir a questão da educação enquanto 
processo em contraposição à verticalidade comum à escola tradicional. No entanto, é 
imprescindível ressaltar que o uso de meios de comunicação na sala de aula extrapola a 
dimensões ou propiciadores de aulas mais dinâmicas e interessantes. O uso dos meios de 
comunicação em sala de aula faz parte de uma proposta pedagógica mais ampla e valoriza a 
participação do aluno no processo de aprendizagem e, portanto, se baseia num novo papel 
do professor.  
 
Os meios de comunicação no ensino se inserem, portanto, na nova pedagogia que não se 
resume em transmissão de conhecimentos, mas em procedimentos que não se resume em 
transmissão de conhecimentos, mas em procedimentos que incentivem o compromisso 
pessoal de cada aluno com o próprio processo de aprendizado, valorizando a investigação e 
a criatividade e procurando fazer da sala de aula um ambiente mais dinâmico, rico em 
aprendizado e agradável, a fim de tornar todo o processo de aquisição de conhecimento algo 
prazeroso. Nessa perspectiva, um dos importantes diferenciais pedagógicos do professor será 
sua capacidade de condução de grupos e de domínio das técnicas para utilização das várias 
linguagens, seja impressa, áudios e audiovisuais ou on-line. 
 
A educomunicação, ou seja, a efetivação da inter-relação entre comunicação e educação em 
todos os níveis do ensino e em qualquer tipo de curso, depende de dois fatores essenciais. O 
primeiro é que implica decisão política da instituição educacional e do professor em incorporar 
os meios de comunicação no plano de ensino. O segundo é propiciar o treinamento do corpo 
docente para o uso de tais recursos em sala de aula. Salvo as exceções que sempre existem, 
somos um tanto analfabetos no uso de linguagens do rádio, da televisão, do jornal e da 
internet como recursos didáticos e, portanto, há que se passar por num processo de nova 
“alfabetização” para que os professores possam desenvolver melhor suas funções de 
educadores na sociedade contemporânea.  
  
Citelli (2000, p. 18) afirma que “A formação do cidadão acontece nessa prática ininterrupta de 
se redesenhar o mundo interno, incluindo-se nele sempre novos conhecimentos capazes de 
fortificar não só o intelecto, mas também o caráter”. 
 
A educação /comunicação é a interação entre sujeitos que habitam um universo comum, ou 
que tenham “memória comum”; é preciso indagar sobre esse interlocutor a quem nosso 
discurso se dirige. Quem é esse sujeito à minha frente, a que esfera pertence, qual o seu 
mundo? O professor Citelli (2000, p. 218) constata as modificações do mundo a que pertence 
a geração de hoje e, aprender, ou seja, o aprendizado, hoje, não ocorre “[...] à revelia dos 
próprios  mecanismos que ativam a produção do conhecimento e da informação”. 
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A escola é pensada como espaço mediático cada vez mais cruzado pelas novas linguagens 
e pelas transformações cientificas, tecnologias, culturais e de comportamentos que marcam 
o mundo contemporâneo. Com isso, os mecanismos excludentes são, pois, disciplinados de 
uma forma tão curiosa como paradoxal sem que, para tanto, haja necessidade de se recorrer 
ao uso dos gestos punitivos frontais, Por esse caminho, o desenvolvimento cognitivo da 
criança, medido, quase sempre, em termos da hierarquia dos conteúdos selecionados fora 
das unidades escolares, mas dentro das estruturas oficiais que as normalizam- representam 
um óbice para a mudança de série ou grau. 
 
2.4 IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DE PROJETOS INOVADORES 
 
Durante muito tempo vários cursos de Comunicação, no Brasil, justificaram seus problemas 
ou deixaram de avançar porque ficaram presos a currículos rigidamente construídos, sem as 
devidas atualizações ao longo do tempo e diante das mudanças ocorridas na sociedade. Uma 
resolução do Ministério da Educação, de 1984, serviu de base para a constituição dos novos 
currículos de cursos de Comunicação, Jornalismo, Relações Públicas, Rádio e Televisão, 
Cinema. Editoração, e Publicidade e Propaganda – por cerca de duas décadas. Aliás, ela 
ainda subsidia muitos dos cursos existentes, mas já estamos numa fase de mais abertura e 
possibilidade de elaborar currículos com autonomia, levando em conta as diferenças regionais 
do País. 
 
Entretanto, a esse tipo de situação, dois aspectos são muito importantes: 
 
Currículo é aconselhável que ele tenha espaços flexíveis para atividades diferenciadas – para 
além das ações formais em sala de aula e complementares às aulas expositivas e livros 
didáticos. Quanto à flexibilidade, é recomendável que uma parte das atividades curriculares 
possa ser desenvolvida na forma de projetos especiais de extensão e de pesquisa, 
possibilitando ultrapassar os muros do espaço universitários. As atividades complementares 
seriam o uso do rádio na escola ou na comunidade, engajamento em projetos de pesquisa de 
iniciação cientifica e em projetos de leitura, assessoria de comunicação a entidades sociais 
sem fins lucrativos. 
 
Projeto Pedagógico – A estrutura curricular é apenas uma parte de uma proposta mais ampla 
de curso que expressa no projeto pedagógico, o qual contempla os princípios pedagógico-
filosóficos, traça o perfil almejado do graduado, levanta as características do contexto onde a 
instituição se localiza, desenvolvendo parâmetros didático-pedagógicos e de infraestrutura 
(laboratórios, biblioteca, entre outros). 
 
Na lei de Diretrizes de Bases da Educação do País (LBD), Lei 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, ocorreu a mudança que permitiu mais flexibilidade nas estruturas curriculares e 
estabeleceu parâmetros, como a titulação do corpo docente nas instituições de nível superior. 
Institui-se uma prova em âmbito nacional, logo chamada de “provão”, que já na sua primeira 
fase englobou os cursos de Jornalismo e provocou grande movimentação na academia. 
Enfim, no conjunto de coisas em ebulição, sob o respaldo do Ministério da Educação, a área 
conseguiu discutir e elaborar um documento denominado “Diretrizes Curriculares” e outro 
chamado de “Padrões de Qualidade”, visando melhorar a qualidade do ensino de 
Comunicação do País. Tais documentos muito têm contribuído para reconhecimento de 
cursos pelo MEC e para autorizar ou não o funcionamento de cursos novos. Nessa 
perspectiva, a flexibilidade da estrutura curricular dos cursos de Comunicação Social no Brasil 
foi um dos ganhos mais importantes na história recente do ensino na área. O antigo “currículo 
mínimo obrigatório”, que na prática se transformava em “máximo” porque, prevendo um 
grande número de disciplinas obrigatórias, restava pouca margem de manobra por parte das 
instituições, apesar de ter sido válido por um certo tempo, não permita a adequação dos 
cursos às diferentes realidades e regiões do Brasil, entre outras distorções, como o currículo 
de um curso de Comunicação Social em Manaus, cidade da Amazônia, banhada por águas e 
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florestas, que era praticamente o mesmo de outro de uma cidade como São Paulo, metrópole 
urbana desenvolvida industrialmente. 
 
Os professores e alunos precisam conhecer as novas linguagens e a razão de ser de suas 
formulações discursivas, traduzíveis sempre no signo verbal. Numa determinada situação de 
sala de aula está na palavra a força cultural do professor, uma forma de poder simbólico que 
só repercutirá se desenvolvido como hábito, isto é, como modelo de pensamento e ação. 
Também no aluno em relação às estratégias educacionais, é imprescindível atentar para as 
novas linguagens por estarem elas no mundo do aluno. Assim, a questão não se restringe ao 
necessário domínio de tecnologias e linguagens icônicas ou imagéticas, como exemplo: o 
professor deve reconhecer e valorizar uma nova maneira de elaborar, transitar/circular e 
receber a informação e o conhecimento. 
 
O pensamento pedagógico identificado com ações não coercitivas difundiu a ideia, muitas 
vezes ingênua, malgrado as boas intenções, de que é necessário dinamizar o caráter central 
da fala do professor. Transformar alunos em sujeitos do conhecimento implica (de fato) 
descentralizar as vozes colocando-as numa rota de muitas mãos que respeite as realidades 
de vida e cultura dos educandos. É preciso fazer o aluno assumir a sua voz como instância 
de valor a ser confrontada a outras vozes, incluindo-se a do professor. Sendo assim, a sala 
de aula passaria a ser entendida como um lugar carregado de história e habitado por muitos 
atores que circulariam do palco á platéia à medida que exercitassem o discurso. 
 
2.5 NOVAS TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO 
 
O livro Novas tecnologias e educação, de Kawamura (1990) analisa criticamente a relação 
entre tecnologia, CIÊNCIA TRABALHO E EDUCAÇÃO. Mencionando a ligação cientifica e 
tecnológica e a inclusão caótica de inovações no processo econômico, apontando suas 
consequências político-educacionais no processo educacional e na produção escolar. 
 
Para Kawamura (1990, p. 87), a educação, em face das novas tecnologias, significa analisar 
também os processos culturais, que estão diretamente ligados ao processo produtivo e aos 
seus interesses políticos. Nas questões políticas, o capital monopolista tem-se destacado por 
objetivar ser uma potência, que segue os modernos padrões impostos pelos países 
desenvolvidos. Estes países que utilizam recursos econômicos e políticos, para, manter os 
demais países como seus dependentes e controlar o desenvolvimento e a produção 
cientifica/tecnológica também visam inserir nos seus empreendimentos. A centralização 
política e a concentração econômica significam empreendimentos em grandes organizações 
burocráticas, que aprofundam a distância entre o saber e o fazer. No “topo” o poder articula e 
controla o saber, que representa o acesso ao conhecimento científico e tecnológico, e na base 
encontram-se os operários que executam a produção, conforme os padrões impostos pelos 
detentores do saber. 
 
A organização do saber implica na ostentação ideológica. Esse saber que se origina da 
prática, ao passar por processos de aprimoramento intelectual, passa a compor a ciência e a 
tecnologia, que por sua vez adquire autonomia em relação à prática. Porém o saber está 
associado à idéia de neutralidade e competência, ele é restrito apenas à classe privilegiada. 
 
 
3. CONSIDERAÇÔES FINAIS 
 
Enfim, as novas tecnologias como, por exemplo, a informática e a Internet representam, hoje, 
um avanço no processo da aprendizagem e da construção do conhecimento na educação. 
Com os impactos das novas tecnologias, a prática pedagógica, precisa, ser resignificada por 
questões de mudanças de paradigmas nas metodologias de ensino e nas novas  formas de 
aprender e saber. A pesquisa recomenda que a escola promova processos de formação 
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permanente de docentes em gestão de novas tecnologias. Também, recomenda-se a 
inserção de projetos pedagógicos com jogos eletrônicos, sobretudo, em matemáticas e em 
ciências para que o aprendizado seja mais significativo aos alunos e promover novas 
competências e habilidades em relação aos impactos das  tecnologias no contexto  escolar já  
que  se vivencia uma nova cultura informacional que vem quebrando velhos paradigmas na 
educação e, consequentemente, impactos nas metodologias de ensino e nas práticas 
pedagógicas. 
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONCEITOS E APLICAÇÕES 

 

Alexandre Haleson dos Santos Thiebaut4 

 

RESUMO 
O presente artigo procura demonstrar conceitos e aplicações de alguns institutos da legislação 
tributária, que compreende o sistema tributário nacional, tributos, espécies, classificações e 
limitações ao poder de tributar, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes. Este rol não pode ser considerado como exaustivo, pois trata da parte inicial desta 
temática vasta e de grande exploração acadêmica e profissional. O trabalho de pesquisa 
busca apresentar a temática com uma perspectiva de atualização, aplicação profissional e 
perspectiva gerais. 
 Palavras-chave: sistema tributário; tributos; espécies; classificações; limitações; poder de 
tributar; 
 

ABSTRACT 
O presente artigo procura demonstrar conceitos e aplicações de alguns institutos da legislação 
tributária, que compreende o sistema tributário nacional, tributos, espécies, classificações e 
limitações ao poder de tributar, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes. Este rol não pode ser considerado como exaustivo, pois trata da parte inicial desta 
temática vasta e de grande exploração acadêmica e profissional. O trabalho de pesquisa 
busca apresentar a temática com uma perspectiva de atualização, aplicação profissional e 
perspectiva gerais. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Após a Proclamação da República, prontamente se organiza o Governo Provisório, adotando 
o regime federativo para o Brasil. A nova Constituição não deixou de lado o problema fiscal 
do país e firmou a competência da União e dos Estados em sua letra. No que se refere a 
discriminação de rendas encontramos a adoção de: critério nominalíssimo (designando-se os 
impostos pelos seus nomes), princípio da estrita legalidade tributária, uniformidade do 
impostos federal e a imunidade recíproca de bens, serviços e rendas públicas, bem como a 
vedação dos impostos de fronteira (BELTRÃO, 2014).  
 
A carta magna de 1891, se valeu de impostos já cobrados no império e os distribuiu. Pode-se 
afirmar em contrapartida que neste momento o sistema Imperial em sua forma é deixado para 
traz, persistindo apenas o mal da superposição de tributos e a ausência dos municípios na 
distribuição da receita tributária. No ano de 1934 o decreto nº 24.036 prescreve uma reforma 
administrativa geral do Tesouro nacional, com reflexos no campo fiscal, seguido da 
promulgação de uma nova constituição que traz alterações na tentativa de sanar as falhas da 
anterior no que se reporta a distribuição de competências, que ficam repartidas entre: Tributos 
da União, dos Estados e finalmente a inclusão dos Municípios. Consta nesta também a 
estipulação de princípios e/ou vedações tributárias.  
 

                                                           
4 Formado em direito pelo Centro de Educação Superior de Vitória-ES (Pitágoras), pós-graduado em direito civil e processo civil 

pela Universidade Federal do Espirito Santo-UFES. Professor de direito dos cursos de administração e ciências contábeis da 
Faculdade Multivix-Serra, e da pós-graduação da Faculdade Multivix campus Vitória e Serra. 
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A duração da Constituição de 1934 foi bastante curta, tendo em vista a promulgação de uma 
nova carta em 37, que teve um caráter próprio da situação política mundial da época, 
autoritária e ditatorial. Esta lei suprema erigia o Presidente da República a autoridade máxima 
do estado e a quem competia sancionar, promulgar e fazer publicar toda e qualquer lei. Neste 
período diversas leis de Direito Tributário foram efetivadas, destacando-se: o processo 
executivo fiscal e a outorga à União da competência privativa para tributar certos impostos. 
Com a mudança no ambiente político, que influencia a organização da sociedade com o fim 
da II guerra mundial em 46, observamos neste mesmo ano a necessária promulgação de uma 
nova constituição nacional, que restabelecia o regime democrático e trazia outra 
discriminação para as rendas tributárias de modo mais rígido. O novo sistema tributário 
organizado nesta nova carta magna fundamentava-se em três premissas: coexistência de um 
sistema tributário autônomo para cada unidade da federação (União, Estados e Municípios), 
adoção de uma classificação jurídica dos impostos e a autonomia para as entidades da 
federação através de impostos privativos, complementada pela emenda constitucional nº5 
que defendia a receita dos municípios com a discriminação de rendas em favor desta 
(BELTRÃO, 2014). 
 
Os Estados, porém, continuaram sobrecarregados de despesas não cobertas pelos impostos 
de sua competência e como única saída desta situação precária como sempre foi a majoração 
dos impostos, neste caso o de vendas e consignações e a criação de taxas exorbitantes. 1964 
a situação financeira do país era novamente grave e as mudanças tributárias mais uma vez 
se faziam indispensáveis e urgentes.  
 
Em 1965 mais uma constituição se estabelece com o propósito de constituir um governo 
legalista, que buscava assegurar meios indispensáveis a reconstrução econômica, financeira, 
política e moral para o nosso país. A fim de atingir tais objetivos, outorgou-se mais poderes 
ao Presidente, que passou a poder remeter ao Congresso projetos de emenda à constituição 
para apreciação em 30 dias, propor projetos de lei e a decretar o estado de sítio. Também 
foram suspensas as garantias constitucionais ou legais. No cerne fiscal destacam-se 
mudanças significativas com a reforma e a reestruturação do sistema com duas 
características: estruturação sob um programa de ação econômica com um planejamento 
global e obediência a três objetivos fundamentais (financeiro social e econômico). O déficit de 
caixa, porém, requeria solução urgente, assim, sabendo que a reforma tributária necessária 
não poderia ser de uma única vez, o governo dividiu seu plano de ação em três etapas. 
 
O artigo está organizado pelos seguintes tópicos desenvolvidos: sistema tributário nacional, 
tributos, espécies, classificações e limitações ao poder de tributar.  
 
2 SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 
 
Nos dias atuais, o Direito Tributário é o ramo do Direito Público/Privado que interpreta e 
sistematiza princípios e normas fundamentais relacionadas ao Estado, tendo por objeto a 
constituição política do Estado, cabendo à estrutura do direito em si o estudo sistemático das 
normas que integram a constituição e suas vertentes e variantes.  Temos que o Direito 
Tributário é o que tem por objeto o estudo dos princípios e normas de uma constituição e do 
código tributário nacional, de um Estado determinado, assim, compreende a interpretação, 
sistematização e crítica das normas jurídicas do Estado (COÊLHO, 1999). 
 
Conforme demonstrado na introdução, a evolução histórica do Sistema Tributário demonstra 
que este é constituído pela Constituição federal de 1988, o Código Tributário Nacional e a 
Legislação dos entes políticos, não podendo se esquecer de que as pessoas pagam tributos 
ao Estado, para que este aplique o dinheiro arrecadado na própria sociedade. De forma 
conceitual, o Estado deve aplicar onde e para quem precisa, sempre respeitando os 
determinantes e os valores da Constituição federal. 
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Assim, o requisito básico que um sistema tributário deve atender é corresponder às condições 
sociais e econômicas do país em que ele é vigente, e adaptado às suas instituições políticas 
e ao seu regime jurídico geral. Além disso, o sistema tributário obedece a justiça, a certeza, 
comodidade e economia (COÊLHO, 1999).   
 
2 TRIBUTOS, ESPÉCIES E CLASSIFICAÇÃO 
 
Identificado os elementos básicos do Direito Tributário e até mesmo do Sistema Tributário 
Nacional, se torna de suma importância entender seu conceito e classificação, analisando 
assim as espécies tributárias e suas particularidades (BELTRÃO, 2014). 
 
2.1 TRIBUTO 

 
Conforme o art. 3º do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 
ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.  
 
Sendo a prestação obrigatória exigida por pessoa de direito público interno em face do seu 
poder de império. 
 
2.2 ESPÉCIES DE TRIBUTOS 

 
Conforme o art. 5º do CTN, art. 5º da CRFB, arts. 148 e 149 da CRFB, temos como espécies 
de tributos os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e 
contribuições para fiscais ou especiais (BELTRÃO, 2014). 
 

2.2.1 IMPOSTOS 
 

O art. 16 do CTN determina que imposto seja o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 
uma situação independente de qualquer atividade estatal especifica relativa ao contribuinte. 
O tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. As pessoas pagam porque precisam 
suplantar as necessidades coletivas em geral, transferindo sua parcela de sacrificio individual 
para sustentar os intereses gerais da coletividade Ex: IPVA (BELTRÃO, 2014). 
 

2.2.2 TAXAS 
 

O art. 77 do CTN determina que as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato 
gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
 
Já a Constituição Federal de 1988, em seu art. 145, determina que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: II - taxas, em razão do 
exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 
 
As taxas são tributos vinculados a uma atividade específica do Estado, que visa vantagem 
direta a quem paga, podendo ser a prestação de serviços públicos, especificos e divisiveis ou 
o exercicio do poder de policia. A taxa é um tributo vinculado, Ex. Taxa de Esgoto (AMARO, 
2010). 
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2.2.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

O Art. 81 do CTN determina que a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos 
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, 
é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, 
tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que 
da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 
 
É o tributo cujo fato gerador é uma obra pública que valoriza o imóvel. Ex: Obras de melhorias 
de mobilidade urbana (AMARO, 2010). 
 
             2.2.4 EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS  
 
O Art. 148 da CF/88 determina que a União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios: I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; II - no caso de investimento público 
de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, b. 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será 
vinculada à despesa que fundamentou sua instituição (AMARO, 2010).  
 
              2.2.5 CONTRIBUIÇÃO ESPECIAIS OU PARAFISCAIS 
 
Pela doutrina, temos que ocorrem para o emprego das finaças publicas com objetivos que 
não visam a obtenção de receitas, mas sim regular ou modificar a distribuição da riqueza 
nacional, bem como outras finalidades economicas ou sociais semelhantes (ATALIBA, 1990). 
O STF afirma que as 
 

Contribuições são tributos, sujeitos a regime jurídico próprio, e cuja 
propriedade decorre da destinação constitucional das receitas e da 
submissão às finalidades especificas pelo art. 149, da CF, do qual se 
extrai que as mesmas podem ser instituidas pela União e pelos 
Estados e Municipios como instrumento de atuação na área social 
(informativo STF 357). 

 

Essas contribuições estão classificadas pela constituição na seguinte forma: 
 
1. Contribuições sociais; 
2. Contribuições de intervenção no domínio econômico; 
3. Contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. 
 
3 LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR 
 
Em matéria da atividade tributária, a realidade tributaria não se limita a identificar as espécies 
de tributos, mas convive igualmente com limitações do poder de tributar, adcionando outros 
elementos ao tratamento das normas constitucionais do Sistema Tributário Nacional 
(COELHO, 2012). 
 
3.1 FONTES TRIBUTÁRIAS 
 
Fonte material do direito tributário é o substrato fático ao qual se atribui uma consequência 
jurídica. São fontes materiais todos os fatos da realidade (BELTRÃO, 2014). 
 
Os suportes fáticos do direito tributário, em regra, são fatos de natureza econômica, que 
revelam capacidade econômica, como por exemplo: auferir renda, ser proprietário de um 
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imóvel ou de um automóvel, realizar uma prestação de serviço, industrializar produtos, 
importar e exportar mercadorias, pagar salário aos empregados, etc. 
 
Essas fontes reais, quando submetidas às fontes formais, ganham eficácia jurídica. As fontes 
formais agregam aos fatos da realidade (fontes materiais) consequências jurídicas, 
transformando meros fatos em fatos com relevância jurídica, que passam a produzir efeitos 
jurídicos (BELTRÃO, 2014). 
 
Por exemplo, auferir renda é um fato da realidade que revela capacidade econômica, uma lei 
(fonte formal) institui o imposto de renda, determinando que quem aufere renda tem como 
obrigatório o seu pagamento. Ao fato real auferir renda, uma lei (fonte formal) atribuiu uma 
consequência jurídica: dever de pagar um tributo. Esse dever gera inúmeras consequências 
jurídicas à pessoa que aufere a renda (BELTRÃO, 2014). 
 
3.2 PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS 
 
a) Princípio da legalidade 
Este princípio veda expressamente à União Federal, aos Estados Membros – aqui inserido o 
Distrito Federal – e aos Municípios exigir ou aumentar tributos (e contribuições) sem lei que o 
estabeleça. É a garantia legal ofertada pela Carta Magna aos cidadãos deste País. A lei é à 
base deste princípio, conforme art. 150 da CF/88 (ÁVILA, 2008). 
 
b) Princípio da isonomia (ou igualdade) 
Que proíbe tratamento desigual aos contribuintes que se encontram em situação equivalente, 
assim como qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles 
exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Visa 
coibir discriminação entre os cidadãos, sendo sagrada a sua observação e cumprimento por 
todos os brasileiros. Inegociável na prática democrática, art. 150, II da CF/88 (ÁVILA, 2008). 
 
c) Princípio da irretroatividade 
Por este princípio ficou vedado à cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos 
antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentados. É a garantia do 
direito adquirido, pois, inviolável por este princípio, conforme art. 150, III da CF/88. 
  
d) Princípio da anterioridade 
Tanto do exercício seguinte como da nonagésima, garantia ofertada aos contribuintes o 
conhecimento das alterações tributárias ANTES de sua vigência. Veda a cobrança de tributos 
no mesmo exercício financeiro (no caso brasileiro, mesmo ano) e antes de decorridos 90 
(noventa) dias em que houver sido publicada a lei que instituiu ou aumento tributos e/ou 
contribuições. O exercício financeiro, no Brasil, corresponde ao ano civil, de 01 de janeiro a 
31 de dezembro. O principal objetivo deste princípio é não surpreender os contribuintes, tendo 
como exceções constitucionais o II – Imposto de Importação, essencialmente regulatório, 
assim como o IE – Imposto de Exportação – o IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados 
– o IOF – Impostos sobre Operações Financeiras, assim como o ICMS – Impostos sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços, a CIDE Petróleo, o Empréstimo Compulsório (casos 
de calamidade pública e guerra externa), Imposto Extraordinário de Guerra e as Contribuições 
para o Financiamento da Seguridade Social que, assim como o IPI, obedecem apenas a já 
conhecida noventena (ÁVILA, 2008). 
 
e) Princípio da capacidade contributiva 
O art. 145 da CF/88 determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter 
pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
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respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 
atividades econômicas do contribuinte. 
 
Por este princípio os Impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal e serão graduados 
segundo a capacidade econômica do contribuinte, sendo facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esse princípio, identificar – respeitados os direitos 
individuais e nos estritos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. Tem a finalidade de não tirar mais do que pouco possuir ou aufere 
rendimentos; Não usurpar o necessário à sobrevivência do cidadão A progressividade de 
certos tributos é a forma de se cumprir este princípio (ÁVILA, 2008).. 
 
f) Princípio da vedação do confisco 
Este princípio constitucional prescreve que é vedado à utilização do tributo com efeito de 
confisco, ou seja, impedindo assim o Estado que, com o pretexto de cobrar tributo, se aposse 
indevidamente de bens (aqui leia-se também dinheiro) do contribuinte. Aqui se vale do 
princípio da razoabilidade, art. 150, IV da CF/88 (ÁVILA, 2008). 
 
g) Princípio da liberdade de tráfego 
Pouco comentado, este princípio constitucional visa vedar ao Estado estabelecer limitações 
ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, 
ressalvado a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. A 
norma tem como destinatário principal o legislador. É a liberdade de ir e vir em ação. 
 
h) Princípio da transparência dos impostos 
Essência da democracia, a transparência é dos impostos ficou assegurada por este princípio 
constitucional, que prevê que a lei determinará medidas para que os consumidores sejam 
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. No caso 
brasileiro nosso Congresso Nacional deixou os cidadãos órfãos da citada lei por 25 anos 
(ÁVILA, 2008). 
 
i) Princípio da uniformidade geográfica 
O art. 151 da CF/88, veda à União: I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território 
nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou 
a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a 
promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do 
País;  
 
Com o intuito de promover a integralidade do território nacional, este princípio veda à União 
Federal instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique 
distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em 
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País (COELHO, 
2005).  
 
j) Princípio da seletividade 
É o princípio que garante a tributação deve ser maior ou menor dependendo da essencialidade 
do bem. Este princípio possui aplicação obrigatória quanto ao IPI e facultativa para o ICMS e 
o IPVA. Neste último o princípio é visível, a cada ano, quando da divulgação da tabela do 
IPVA vigente em cada exercício financeiro. 
 
l) Princípio da não-diferenciação tributária 
O art. 152 da CF/88, veda aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer 
diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência 
ou destino. 
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Este princípio veda aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença 
tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou 
destino. A guerra fiscal entre os Estados Membros da Federação fere, diretamente, este 
princípio (ÁVILA, 2008). 
 
m) Princípio da não-cumulatividade 
Um dos mais conhecidos princípios, quanto ao ICMS, ao IPI e aos Impostos Residuais da 
União Federal, deve-se compensar o que for devido em cada operação relativa à circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas operações anteriores 
pelo mesmo ou outro Estado Membro ou pelo Distrito Federal. É o mais popular dos princípios 
entre os gestores tributários. 
 
n) Princípio das imunidades tributárias 
Este princípio veda à União Federal, aos Estados Membros, ao Distrito Federal e aos 
Municípios instituir impostos sobre: Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, templos de 
qualquer culto, de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, 
atendidos os requisitos da lei, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. 
 
o) Princípio da competência 
A entidade tributante há de restringir sua atividade tributacional àquela matéria que lhe foi 
constitucionalmente destinada. 
 
3.3 IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS 
 
A constituição estabelece vários limites aos poderes tributários, não a ponto de proibir a 
existência dos tributos. As limitações já apontadas são para estabelecer algumas garantias 
que têm que ser preservada na relação com o contribuinte (BELTRÃO, 2014). 
 
Assim, o que se tem nesse contexto é a existência de uma norma constitucional, não é um 
mero limite ao exercício do poder de tributar, mas sim uma vedação a este. 
Por trás dos conceitos de imunidade tributária, o que na realidade vai existir é toda uma 
preocupação quanto a determinadas pessoas, bens ou serviços ou situações que estarão fora 
da tributação de algumas determinadas tributações. 
 
Explicitamente, a Constituição Federal não utiliza a expressão imunidade tributária, sendo 
esta reconhecida pela doutrina, onde caracteriza os casos de não incidência tributária 
determinada pela norma constitucional. Logo, imunidade tributária é o obstáculo constitucional 
à incidência da regra jurídica de tributação, concorrendo no desenho constitucional para 
delimitar a competência tributária (BELTRÃO, 2014). 
 

IMUNIDADE  Vedação absoluta ao Poder de Tributar. Por falta de competência, nem 
a hipótese de incidência será prevista em lei, não existe fato gerador. Previsão 
constitucional, art. 150, VI, CF/88. 

ISENÇÃO  Existe o tributo, ela não afasta o tributo, o que há é dispensa do 
pagamento (exclusão do crédito), arts. 175/179 do CTN. O ente político competente 
(que legisla instituindo) poderá legislar dispensando o crédito. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O artigo teve como objetivos mostrar as características e os contrapontos da legislação 
tributária, frente aos conceitos e aplicações em relação ao sistema tributário, tributos, 
espécies, classificações, limitações e os limites ao poder de tributar.   
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Ficou evidenciado que os autores citados enfatizam sempre a relação lei e doutrina, 
abordagem essa moderna e com uma perspectiva de evolução da disciplina demonstrada, 
gerando aplicação tanto acadêmica quanto profissional. 
 
Após a demonstração histórica da evolução histórica do sistema tributário nacional, é que a 
mesma, encontra-se composta de leis ordinárias, lei complementares, doutrinas e medidas 
provisórias.  
 
Em relação a sua aplicabilidade, temos sua atuação no tempo do fato jurídico, existindo várias 
formas de interpretação, onde cabe salientar que as mesmas servem para defender o 
contribuinte da voracidade do Fisco, existindo aplicação da lei tributária e sua interpretação. 
O Poder Público tem por consequência aplicar cada vez mais tributos ao contribuinte, cabendo 
assim, a observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade (aplicação de 
tributos na medida da capacidade econômica do contribuinte) e razoabilidade (respeito ao 
mínimo coerente e justo ao contribuinte), sendo estes, juntamente com as fontes, modalidade 
de limitações ao poder de tributar.   
 
Por fim, como reflexão aos resultados deste estudo destaca-se que o operador do Direito deve 
ser norteado em proteger o contribuinte contra o Estado que a cada segundo através do poder 
legislativo competente cria formas e meios de tributação em todo e qualquer fato jurídico que 
possa ser praticado pelo contribuinte. 
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RESUMO:  
O presente artigo objetiva conceituar sobre as recentes Leis que tutelam o bem 
jurídico da vida feminina na sociedade brasileira e, de forma mais específica, no 
Estado do Espírito Santo, utilizando de recursos como o histórico das leis e as 
mudanças que ocasionaram no ordenamento jurídico brasileiro. Não obstante, busca 
identificar os motivos pelos quais a unidade federativa capixaba lidera o índice de 
violência doméstica contra a mulher. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Violência Doméstica. Feminicídio. Lei Maria da Penha. Mulher. 
Espírito Santo. Formas de Prevenção. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This article aims to conceptualize about recent laws which protect the legal interests of 
women's life in Brazilian society and, more specifically, in the state of Espírito Santo, using 
features such as the history of laws and changes that led the Brazilian legal system . 
Nevertheless, seeks to identify the reasons why the federal unit capixaba leads the index of 
domestic violence against women. 
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1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA- CARACTERIZAÇÃO  
 
Do ponto de vista da constituição, violência doméstica é tipificado como crime desde 
2006. 
 
O artigo 5º da Lei 11.340/2006 caracteriza a definição do conceito de violência 
doméstica contra a mulher: 
 

Art. 5º Para os efeitos dessa Lei configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial:  
I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiares, 
inclusive esporadicamente agregadas;  
II – no âmbito da família compreendida como comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa;  
III – em qualquer relação intima de afeto, na qual o agressor conviva 
ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

 
O artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 elenca as formas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal;  
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir 
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação; 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que 
a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite 
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;  
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores 
e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 
suas necessidades;  
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. 

 
A especificação deste gênero de violência deve ser compreendida a luz de um processo 
histórico de militância e resistência, conforme será verificado a seguir. 
 
 
 
2. QUANTO À ORIGEM DA LEI MARIA DA PENHA 
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Primeiro, faz-se necessário entender o nome fantasia dado à lei 11.340/2006. Maria da Penha 
Fernandes é uma farmacêutica brasileira que, no ano de 1983, foi vítima de violência 
doméstica de seu então marido, o professor universitário Marco Antônio Heredia Viveros. 
Numa primeira tentativa de homicídio, Marco Antonio atirou de espingarda nas costas de 
Maria, enquanto está dormia. Logo após, forjou um assalto e alegou que a casa havia sido 
invadida por meliantes. Maria da Penha precisou ficar internada e, após passar por várias 
cirurgias, recebeu a triste notícia de que não poderia mais andar. Quando retornou ao lar, foi 
induzida a criar um seguro de vida, no qual deixava todos os bens ao marido, momento em 
que recebeu a segunda agressão: Heredia investiu em eletrocutá-la enquanto está tomava 
banho. 
 
Maria conseguiu sair de casa devido a uma ordem judicial, dando início a uma árdua batalha 
judicial para responsabilização do agressor. A condenação veio somente em 1991, contudo a 
defesa alegou irregularidades no procedimento do tribunal do júri. A revisão do caso foi feita 
e, em 1996, ocorreu nova condenação. Novamente, houve alegação de irregularidades pela 
defesa e o processo continuou em aberto por alguns anos, permanecendo o agressor em 
liberdade. 
 
Nesse ínterim, Maria da Penha lançou um livro, em 1994, no qual relata as ocorrências de 
violência doméstica sofridas por ela e suas filhas. Alguns anos depois, conseguiu contato com 
duas organizações – Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e Comitê Latino 
Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da mulher (CLADEM) – as quais a ajudaram 
a levar seu caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da organização dos 
Estados Americanos (OEA), no ano de 1998.  
 
Em 2001, o Estado Brasileiro foi condenado pela anteriormente referida Comissão por 
negligência, omissão e tolerância à violência contra mulheres. Recomendou-se a finalização 
do processo criminal do agressor Heredia (que ocorreu ano de 2002); também a realização 
de investigações sobre as irregularidades e atrasos no processo; a reparação simbólica e 
material à Maria da Penha pela falha das autoridades competentes em oferecê-la um recurso 
adequado; por fim, a adoção de políticas públicas voltadas à prevenção, punição e 
erradicação da violência contra a mulher. 
 
Diante de tal quadro, o Governo Brasileiro viu a necessidade de criação de um dispositivo 
legal que fosse mais eficaz na punição e prevenção da violência doméstica. Em 2006, o 
Congresso aprovou, em uníssono, a lei 11.340, amplamente conhecida como “Lei Maria da 
Penha”. A Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu o dispositivo como a terceira 
melhor lei contra violência do mundo. 
 
3. POR QUE A LEI FOI NECESSÁRIA? 
 
O caso acima citado não constituiu uma exceção à realidade brasileira. De fato, transpareceu 
o grave problema enfrentado pela justiça, no Brasil: a conivência com crimes de violência 
doméstica e a falta de instrumentos legais possibilitadores de apuração e punição de tais 
crimes, juntamente à proteção imediata das vítimas. 
 
Numa pesquisa de 2010, realizada pela Fundação Perseu Abramo, houve constatação de que 
uma em cada cinco mulheres eram espancadas, a cada dois minutos, no Brasil. Além disso, 
uma em cada cinco mulheres afirmaram ter sofrido algum tipo de violência de um homem, 
conhecido ou não; À época, notou-se que o parceiro foi responsável por 80% dos casos 
veiculados. 
 
Antes da aprovação da lei, os casos de violência doméstica eram julgados nos Juizados 
Especiais Criminais, por serem considerados crimes de menor potencial ofensivo. Como 
consequência, ocorria o arquivamento dos processos de violência contra a mulher, sendo que 



58 

 

__________________________________________________________________________________ 
Rev. Cosmos Acadêmico  (ISSN 2595-0304), vol. 2, n.1, Jan/Jul. de 2017 

esta era, geralmente, levada a acreditar que partia dela o motivo da agressão e que o agressor 
teria tido apenas um ataque de fúria, que logo passaria. Na verdade, os surtos sempre 
retornavam e as vítimas viam-se à mercê de novas agressões físicas e psicológicas. Como a 
tutela do Estado era omissa, o sentimento de medo em denunciar era construído dentro de 
cada mulher agredida. Para exemplificar a situação das vítimas (ocorriam antes, mas ainda 
hoje acontecem), alguns fatores podem ser citados para justificar o medo sentido, quais 
sejam: a dependência financeira do agressor; não haver outro local para morar, tampouco 
algum parente para auxiliar; falta de experiência em trabalhos assalariados, uma vez que 
muitas mulheres eram impedidas de trabalhar fora pelos maridos.  
 
 
4. O QUE MUDOU COM A LEI? 
 
A Lei Maria da Penha estabelece coo crime todo caso de violência doméstica e intrafamiliar, 
o qual deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. A 
competência para julgamento passar a ser dos Juizados Especializados de Violência 
Doméstica contra a Mulher, os quais foram criados junto desta legislação e, nos locais nos 
quais ainda não existirem, pelas Varas Criminais. 
 
O dispositivo ainda proíbe a aplicação de penas pecuniárias aos agressores, amplia a pena 
de um para até três anos de prisão e determina o encaminhamento das vítimas, bem como 
de seus dependentes, a programas e serviços de proteção e de assistência social.  
 
Em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, a lei cumpre as recomendações da Convenção 
Belém do Pará, da Organização dos Estados Americanos (OEA), ratificada em 1994; também 
da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
(CEDAW), da Organização das Nações Unidas (ONU). 
 
Agora, os pesquisadores trataram por bem elencar algumas mudanças acarretadas com o 
advento da lei: No referente à competência para julgar os crimes de natureza já citada, outrora 
realizada pelos Juizados Especiais Criminais (conforme Lei 9.099/1995), passam aos 
Juizados Especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Estes foram 
abrangentes na atuação, cuidando também das questões cíveis (velório, pensão, guarda dos 
filhos e etc.), as quais eram tratadas anteriormente pela Vara da Família. 
 
Quanto à detenção do suspeito de agressão, antes não havia previsão de decretação de 
prisão preventiva ou flagrante do agressor, agora existindo tais possibilidades, de acordo com 
os riscos que a mulher sofrer. Quanto ao papel da autoridade policial, compete a esta registrar 
o boletim de ocorrência e instaurar o inquérito policial (composto pelos depoimentos da vítima, 
do agressor, das testemunhas, bem como de provas documentais e periciais), além de 
remetê-lo ao Ministério Público. Há ainda a possibilidade de solicitação, ao Juiz, de medidas 
protetivas de urgência para a mulher em situação de violência, bem como da prisão 
preventiva. Outra mudança destacável foi a tipificação, pelo Código Penal, da violência 
doméstica como agravante de pena. Quanto à desistência da denúncia, outrora a mulher 
poderia desistir da denúncia ainda no Departamento de Polícia Judiciária, circunstância 
alterada, posto que a vítima somente pode desistir perante audiência judicial. Quanto ao 
escopo das penas, antes podiam ser multas e doação de cestas básicas, fato alterado para 
detenção.  
 
Sobre medidas de urgência, como antes não havia instrumentos eficazes para afastar o 
agressor do convívio da vítima e dos familiares envolvidos, geralmente o processo não 
continuava. Com o advento da lei, o Juiz pode determinar que o afastamento ocorra, bem 
como o contato com o seio familiar, se julgar propício, no prazo de 48 horas. Como exemplo, 
pode haver a suspensão do porte de armas do agressor, se for o caso. O Ministério Público 
apresenta a denúncia ao Juiz e pode propor penas de três meses a três anos de detenção, 
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cabendo ao magistrado a sentença final. Quanto às medidas de assistência, como antes não 
havia previsão à vítima dependente financeiramente do agressor, a lei buscou sanar tal 
lacuna, permitindo ao magistrado determinar a inclusão da mulher em programas 
governamentais, como o “Bolsa Família”, além de sentenciar o agressor a prestar alimentos 
à família. Como exemplo de medidas avulsas, mas não menos importantes, há a possibilidade 
de a vítima de violência doméstica ter acesso a serviços de contracepção e prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis, a mulher agredida deve ser informada sobre o 
andamento do processo, bem como do ingresso e da saída do agressor da prisão. Este último 
pode ser obrigado a comparecer a programas de recuperação e reeducação. 
Um ponto importante a destacar é a possibilidade de tipificação também às relações 
homoafetivas. Portanto, relacionamentos lésbicos não estão isentos dos procedimentos 
aplicados aos casos que envolvam pessoas heterossexuais.  

 

5. FORMAS DE PREVENÇÃO NO ES: BOTÃO DO PÂNICO, PATRULHA DA FAMÍLIA E PROJETO 

“HOMEM QUE É HOMEM”.  

 

No que tange ao Estado do Espírito Santo, objeto de interesse neste artigo, é necessário 
sinalizar a situação de destaque em que o estado se encontra no que tange à práticas de 
violência e, em particular neste caso, práticas de violência contra a mulher. 
Vide, a seguir, estatísticas dos anos de 2013 a 2015 das fontes: Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e Centro Integrado Operacional de Defesa Social. 
 

 
Tabela 1 – Casos de violência doméstica no Espírito Santo. 2013/2015 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ES 

2013 3174 

2014 6444 

2015 5001 

Total 14619 
Fonte: SESP/CIODES, 2015. 

 
O Estado carrega o estigma de liderar os índices de mortes de mulheres vítimas de violência. 
Para tentar garantir a eficácia das medidas protetivas, o Tribunal de Justiça distribuiu botões 
do pânico para mulheres, em Vitória. A iniciativa veio do Desembargador Pedro Feu Rosa. 
Tal iniciativa ganhou o prêmio Inovare, concedido a práticas que modernizam a Justiça 
Brasileira.  
 
“Botão do pânico” é um dispositivo eletrônico criado e desenvolvido em Vitória e busca auxiliar, 
como já dito, as forças de segurança pública no combate à violência contra mulheres. O botão 
possui um GPS (rastreador de localização da vítima) e um gravador de áudio. Quando 
acionado, há um envio de sinal para a Central de Videomonitoramento da Guarda Civil 
Municipal, com as coordenadas exatas do local no qual a vítima se encontra. Então, uma 
equipe de patrulhamento é enviada ao local do fato. Desde o acionamento, há o início da 
gravação de toda a conversa, a qual permanece armazenada num banco de dados, à 
disposição da Justiça, podendo ser utilizada como prova da agressão. Segundo a 
Desembargadora do TJES, Drª Hermínia Azoury, a proposta do Governo do ES é de estender 
o projeto, ao longo do tempo, aos demais municípios capixabas, nos quais a Patrulha da 
Comunidade da polícia Militar assumiria o papel da Guarda Civil.  
 
A vítima da violência pode requerer o botão na 11ª Vara da Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, situada em Itararé, na capital capixaba. Para receber o dispositivo, é 
necessário que a vítima seja plena em sua capacidade civil (maior de 18 anos), possua uma 
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medida protetiva ativa e um risco avaliado por uma equipe multidisciplinar do Ministério 
Público Estadual. Uma vez deliberado, é entregue em até quatro dias.  
 
Outro projeto implantado pelo Governo do ES é a Patrulha da Família. O objetivo é fortalecer 
e ampliar as propostas de visitas tranquilizadoras às mulheres vítimas de violência doméstica, 
as quais são realizadas por policiais militares atuantes da Patrulha da Comunidade, 
atendendo 130 bairros da Grande Vitória, além de mais de dez municípios do interior do 
Estado.  As ações visam permitir maior segurança e acolhimento às mulheres que possuem 
medidas protetivas. As autoridades de Polícia Judiciária são responsáveis por solicitar as 
medidas protetivas ao Poder Judiciário e podem indicar a vítima para que esta receba a visita 
da Patrulha da Família. Durante todos os dias da semana, haverá uma dupla de policiais 
militares, um masculino e outro feminino, os quais possuem treinamento psicológico para lidar 
com a vítima e sua família.  
 
Há ainda o Projeto “Homem que é Homem”, o qual busca fazer refletir e responsabilizar 
homens autores de violência doméstica. A ação objetiva contribuir para a redução do índice 
de reincidência de violência doméstica no Espírito Santo. Os autores das agressões são 
convocados a participar de palestras com temas voltados a descontruir pensamentos 
machistas e sexistas, a fim de estimular a resolução pacífica dos conflitos.  
 
6. SOBRE O FEMINICÍDIO  
 
A Lei nº 13.104 de 2015 incluiu, como inciso VI do Artigo 121 do Código Penal, a forma 
qualificada de homicídio denominada “feminicídio”, a seguir transcrita: “contra a mulher por 
razão de condições do sexo feminino”. Na sequência, há uma explicação sobre a condição 
exposta anteriormente: quando ocorre violência doméstica e familiar ou há menosprezo ou 
discriminação à condição de mulher.  
 
A pena para o crime é a mesma do homicídio qualificado, reclusão de 12 a 30 anos. O texto 
legal ainda apresenta as formas de aumento de pena, de 1/3 até a metade, a saber: se for 
cometido durante gestação ou nos três meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 
14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente 
da vítima. 
 
Por ser crime hediondo, previsto pela Lei 8.072/1990, o regime inicial é sempre o fechado, 
podendo haver progressão somente após cumprimento de 2/5 da pena para o réu primário; 
de 3/5 da pena, se o réu for reincidente. Não há a possibilidade de anistia, graça ou indulto, 
tampouco fiança.  
 
O sujeito ativo, ou seja, a pessoa cometedora do delito, pode qualquer pessoa, incluindo as 
relações homoafetivas. Quanto ao sujeito passivo, o texto legal é expressivo ao elencar a 
mulher. 
 
Passando a vigorar somente no ano de 2015, notável foi a demora para que as autoridades 
competentes brasileiras atentassem à absurda condição de mulheres sendo constantemente 
assassinadas, diariamente noticiadas nos telejornais. Segundo O Mapa da Violência 2015, o 
Brasil ocupava a quinta posição, numa escala de 83 países, como um dos países em que 
mais ocorriam homicídios femininos. A pesquisa concluiu que, a cada 100 mil mulheres, havia 
uma taxa 4,8 mulheres assassinadas. 
 
 
 

Tabela 2 - Evolução das taxas de homicídio de mulheres (por 100 mil). Brasil. 
2003/2013 
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TAXAS DE HOMICÍDIO FEMININO POR 100 MIL 

2003 4,4 

2004 4,2 

2005 4,2 

2006 4,2 

2007 3,9 

2008 4,2 

2009 4,4 

2010 4,6 

2011 4,6 

2012 4,8 

2013 4,8 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Homicídio de mulheres no Brasil. 

 
Tabela 3 - Taxas de homicídio de mulheres (por 100 mil). Sudeste do Brasil. 2003/2013 

TAXAS DE HOMICÍDIOS DE MULHERES POR 100 MIL - REGIÃO SUDESTE 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Espírito Santo 8,6 8,2 8,7 10,5 10,4 10,9 12,2 9,8 9,3 9 9,3 

Minas Gerais 4 3,9 3,9 4 4 3,7 4 4,1 4,6 4,6 4,2 

Rio de Janeiro 6,8 6,5 6,3 6,2 5,1 4,5 4,2 4 4,3 4,3 4,5 

São Paulo 5,2 4,3 3,8 3,8 2,8 3,2 3,1 3,2 2,7 3 2,9 
Região 
Sudeste 5,4 4,8 4,5 4,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 

            
Fonte: Mapa da Violência 2015. Homicídio de mulheres no Brasil. 

 
´6.1 O FEMINICÍDIO NO ESPÍRITO SANTO 
 

Tabela 4 – Feminicídio no Estado do Espírito Santo. 2012/2014 

FEMINICÍDIO NO ESPÍRITO SANTO 

2012 162 

2013 159 

2014 140 

Total 461 
Fonte: SESP/CIODES, 2015. 

 
 
Como já foi constatado por meio dos dados apresentados, o Espírito Santo constitui, 
infelizmente, a Unidade da Federação com o maior índice de casos de violência doméstica e 
de feminicídio. Para ter acesso à outra perspectiva, os pesquisadores entenderam por bem 
em solicitar os relatos de um Policial Militar, profissional que lida diariamente com as diversas 
(quiçá trágicas) ocorrências. 
 
A primeira narrativa é da ocorrência de número 20180916, acontecida no município de 
Guarapari (nomes alterados para resguardar os reais envolvidos no caso): 
 
“Por determinação do CIODES, a RP 2651 prosseguiu ao Bairro Santa Margarida, em 
Guarapari, nas proximidades da Igreja das Testemunhas de Jeová. Ao chegar ao local, a 
guarnição recebeu a informação de que a Senhora Vanusa Alves teria sofrido de um mal 
súbito e sido socorrida por seu companheiro, o Senhor Gicley Francisco, o qual a levou à 
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Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Ipiranga. O médico responsável pelo atendimento, 
Senhor Nilton Leite, constatou a morte da vítima, a qual teria sido provocada por uma 
perfuração no peito, possivelmente próxima ao coração, provocada por material perfuro-
cortante. Ao ser indagado pelos militares sobre o motivo que teria gerado o homicídio da 
Senhora Vanusa, Gicley revelou que mantinha um relacionamento extraconjugal com a 
Senhora Sandra Satornino. Esta, no fatídico dia, invadiu a casa da vítima e iniciou uma 
discussão. Com os ânimos alterados, utilizando e uma faca, desferiu um golpe no peito de 
Vanusa, levando-a a óbito. Ao ser procurada pela guarnição, a Senhora Sandra foi encontrada 
em sua residência, não apresentando nenhum obstáculo à condução ao Departamento de 
Polícia Judiciária de Guarapari. O senhor Gicley também foi conduzido ao DPJ para 
esclarecimentos à autoridade policial de plantão.”  
 
Com os desdobramentos das diligências policiais, realizadas pela Polícia Civil e também pela 
Perícia Criminal, a verdade veio à tona e constatou-se, então, que a altura da perfuração não 
correspondia à altura da acusada. Além disto, no pescoço da vítima, havia sinais de 
esganadura; pela casa, claras evidências de luta corporal. Ao ser interrogado pelos policiais 
civis, Gicley confessou que, de fato, houve discussão entre ele e a vítima, no que desferiu 
sobre ela o golpe que causou sua morte. Após o ocorrido, telefonou a Senhora Sandra e, por 
meio de coação psicológica, fez com que ela assumisse a culpa pelo delito penal. 
 
O segundo relato envolve a ocorrência de número 28945359, acontecida no bairro Porto de 
Santana, em Cariacica: 
 
“A guarnição da RP 3677 foi acionada pelo CIODES até o município de Cariacica, bairro porto 
de Santana, na residência de número 644, para averiguar a situação de homicídio no local. 
Segundo as informações passadas por informantes anônimos, um indivíduo estaria em óbito 
com um corte no pescoço. Durante deslocamento até o local, uma senhora abordou os 
militares e confessou ser a autora do crime, a qual foi identificada como Sr.ª Olzenir Elioteria 
da Silva, de 37 anos. Perguntada sobre seu envolvimento com a vítima, a qual foi identificada 
como Ivair José Dailfior, de 40 anos, a autora revelou ser companheira.  
 
No local, outras duas guarnições policiais militares já estavam presentes e realizaram o 
colhimento de dados iniciais. De fato, a vítima foi encontrada no chão da sala de sua 
residência, com um corte no pescoço. Uma ambulância do Samu esteve no local e constatou 
o óbito. Os peritos criminais da Polícia Civil estiveram no local, tomando as medidas cabíveis 
de isolamento e colhimento de provas. Os militares conduziram a autora do crime até a 
Delegacia de homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória e apresentaram-na à autoridade de 
plantão para que esta desse prosseguimento às diligências.“  
 
Quando a Senhora Olzenir foi indagada do porquê de ter realizado atitude tão brutal, esta foi 
clara ao relatar, com sua voz embargada, que já estava farta de ser agredida pelo ex-
companheiro, que sempre chegava ao lar bêbado e a maltratava. Apesar de ter solicitado a 
ajuda de familiares por diversas vezes, nenhum efeito foi surtido. No fatídico dia, quando seria 
vítima de mais agressões de seu companheiro, decidiu enfrentá-lo numa lauta corporal. Como 
ele possuía uma compleição física maior do que a dela, num ato de defesa, Olzenir fez uso 
de uma faca e desferiu um golpe no pescoço da vítima, ocasionando sua morte. 
 
Os dois casos supracitados geram a indagação sobre onde o poder governamental está 
errando no Espírito Santo e nas demais unidades federativas. Os pesquisadores concluíram 
que, em grande parte se deve à recente tipificação penal do feminicídio. O Direito Penal foi 
utilizado de forma a tutelar o bem jurídico da vida feminina, revelando o retrato de uma 
sociedade que não foi educada a respeitar suas mulheres nem a sua dignidade humana. O 
caminho para que haja uma significativa redução do índice de crimes de violência doméstica 
e de feminicídio é incutir aos adultos a necessidade de educar suas crianças a respeitarem 
suas mulheres. Facilmente são encontradas pessoas que partilham de pensamentos como “o 
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esposo é o responsável por usa esposa e deve corrigí-la” ou ainda “a mulher que utiliza roupas 
curtas é devassa e pede para ser estuprada”. Em específico ao Espírito Santo, já se nota o 
início de projetos que visam esse objetivo, contudo, há ainda um enorme caminho a ser 
trilhado. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com base nas tristes estatísticas referentes à violência praticada contra as mulheres no 
Estado do Espírito Santo e, com base na resolutividade apresentada pelos movimentos de 
resistência, é possível diagnosticar que a visibilização dos casos é um caminho efetivo para 
a alteração neste panorama.  
 
As ações do Estado sao decorrentes de uma demanda real urgente e parecem trilhar 
caminhos de minimização de situações inaceitáveis. Situações estas fomentadas por uma 
estrutura patriarcal que não cabe à uma sociedade democrática. 
É preciso que se atinja o patamar de uma sociedade intransigente à violência contra a mulher 
pela sua condição de gênero. 
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