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Apresentação 

Entre os meses de setembro e outubro de 2021, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Bragança Paulista 

(IFSP-BRA) – realiza três eventos de grande importância e já tradicionais em 

seu calendário acadêmico: 

• BRAGANTEC – Feira de Ciência e Tecnologia da Região

Bragantina;

• SEMTEC – Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;

• CONCISTEC – Congresso Científico da Semana Nacional de

Tecnologia.

A BRAGANTEC é uma feira que recebe projetos de alunos dos 

ensinos fundamental (8º e 9º anos), médio e técnico, nas áreas de Ciências da 

Natureza e Exatas, Ciências Humanas e Linguagens, Engenharias e 

Informática. A feira tem por objetivos incentivar a criatividade e a inovação 

dos estudantes, despertar vocações científicas e/ou tecnológicas e identificar 

jovens talentosos que possam ser estimulados a seguirem carreiras científico-

tecnológicas. A participação na feira é gratuita e aberta a todas as escolas 

públicas e particulares. 

A SEMTEC (Semana da Ciência e Tecnologia do IFSP, Câmpus 

Bragança Paulista) apresenta em sua programação um ciclo de palestras, 

minicursos e mostra de trabalhos, em parceria com as indústrias da 

região bragantina e com várias instituições nacionais de ensino e 

pesquisa. As palestras contemplam temas que permeiam todos os cursos 

do IFP-BRA e o mercado de trabalho a eles relacionados.  

Durante SEMTEC, também acontece o CONCISTEC 

(Congresso Científico da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia), 

uma destacada conferência nacional, vinculada à Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia (SNCT) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do 

governo federal (MCTI), representando o estado da arte e as tendências das 

novas tecnologias em diversas áreas do conhecimento. 

A SEMTEC e o CONCISTEC têm por objetivos difundir 

conhecimentos sobre temas científicos e tecnológicos da atualidade, bem 



 

 

 

como outros ligados à educação, por meio de reflexões e debates em palestras 

e apresentações de trabalhos resultantes de estudos/pesquisas científicas, 

estimulando a participação da comunidade acadêmica de quaisquer 

instituições de ensino e/ou de pesquisa. 

Neste ano de 2021, os três eventos estão sendo contemplados com esta 

publicação – Diálogos: Educação & Direito – resultante de artigos 

encaminhados pelos participantes, cuja finalidade é compartilhar trabalhos 

acadêmicos, socializando estudos, reflexões e práticas acadêmico-

profissionais. Pretende-se promover o intercâmbio de ideias, indagações e 

análises, incentivando o debate acadêmico para a produção de novos 

conhecimentos. 

A obra tem como público-alvo pesquisadores, professores, estudantes 

e demais interessados nos temas elencados. A coletânea conta com textos de 

autoria de professores/pesquisadores do IFSP-BRA, bem como de colegas de 

outras de instituições de ensino e pesquisa. 

 Boa leitura! 

 

Rubens Pantano Filho    Rafael Prearo-Lima 

Ricardo José Órsi de Sanctis   Edilson Mendes 
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Centenário de Paulo Freire: 

diálogos sobre vida, política e formação 

 

 

 

Camila Petrucci Rosa1 

Ana Luiza Tayar Lima2 

Inês Ferreira de Souza Bragança3 

 

 No dia 19 de setembro de 2021, completamos o centenário de Paulo 

Freire, filósofo e educador brasileiro, reconhecido mundialmente por sua 

significativa atuação no âmbito da alfabetização e da educação popular. 

Patrono da educação brasileira, suas ideias seguem mobilizando modos 

instituintes de se pensar a educação. Nesta coletânea, Paulo Freire é 

apresentado como um autor, pensador, teórico e ser humano que articula os 

três eixos por esta tematizados: educação, direito e sociedade. Esses elementos 

estão presentes de forma indissociável em suas teorias, na vida e em seu modo 

de escrever e dialogar com seus escritos. Ao escrever, Freire nos convida a 

fazer leituras críticas, que reconhecem a necessidade de que o próprio leitor 

ou leitora inclua novos elementos, conforme entra em contato com seu 

pensamento. Estas brechas que cria para os leitores adentrarem em sua escrita, 

trazem uma importante tomada de posição do autor, pois dialoga e nos ajuda 

a olhar criticamente para sociedade que está em constante movimento e 

mudança. 

O presente artigo pretende comemorar e rememorar o centenário da 

vida de Paulo Freire. Cem anos da vida de quem se faz presente e necessário 

nas práticas docentes e nas relações em nosso país assumindo a educação 

como um direito, dentro de nossa sociedade e pelo reconhecimento do seu 

trabalho no mundo. Para isto temos o objetivo específico de trazer algumas 

das inúmeras contribuições deste autor para o campo educacional, sobretudo 

no diálogo com nossa vida-formação (BRAGANÇA, 2011). Tomamos como 

pressuposto, inclusive, no nosso modo de pensar, agir, refletir e produzir 

 
1 Mestranda em Educação na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. E-

mail: cpetruccirosa@gmail.com 
2 Mestranda em Educação na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. E-

mail: ana100lui@gmail.com 
3 Doutora em Educação. Professora da Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP. E-mail: inesbraganca@uol.com.br 

mailto:cpetruccirosa@gmail.com
mailto:ana100lui@gmail.com
mailto:inesbraganca@uol.com.br
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saberes no campo educacional, muitas inspirações freireanas, que dialogam e 

estão na vida, ou seja, entendem a educação como parte de uma vida-

formação, de um ser e estar no mundo. Com isso, entendemos que vida, 

formação e reflexão não estão dissociados, assim como Freire e, por isto e 

com isso, trazemos também neste texto muito do que vivemos no contexto do 

Grupo de Pesquisaformação, vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação Continuada (GEPEC) da Faculdade de Educação da UNICAMP e 

ao Núcleo Vozes da Educação da Faculdade de Formação de Professores da 

UERJ, no qual as três autoras do presente capítulo estão inseridas. Este grupo 

de pesquisa trabalha com a formação docente, no sentido de mobilizar o 

diálogo com educadores e educadoras que estão no chão da escola em uma 

dimensão ética, por meio de uma perspectiva narrativa a qual possibilita o 

comprometimento de todos os envolvidos. 

Ao abrir uma roda para dialogarmos sobre e com este pensador, 

devemos ressaltar como sua obra é vasta e abrange assuntos que são de 

extrema importância para nossa vida em sociedade, deixando uma marca 

mundo afora. Apesar de seu pensamento ter um caráter atemporal, 

compreendemos que este está também inserido em um contexto histórico e 

social, assim como o que vivemos atualmente. Neste sentido, em um primeiro 

momento, traremos a experiência que Paulo Freire teve em Angicos, para 

problematizar conceitos como: consciência crítica, humanização e os círculos 

de cultura. Em um segundo momento, faremos um sobrevoo sobre um livro 

de especial importância na obra do autor e referência na formação inicial e 

continuada docente, Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 2021), no qual 

tematiza os saberes necessários para a prática docente. O ideário do 

pensamento deste autor, traz palavras que são de extrema relevância para a 

nossa sociedade, tais como: autonomia, liberdade e emancipação. 

 

Leitura de Mundo: o diálogo como (trans)formação educacional 

A leitura de mundo precede a leitura da palavra 

Paulo Freire 

 

Ao pensarmos que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, 

entendemos que os processos educacionais estão imbricados pela vida e esta 

é uma dimensão presente na obra e na vida de Paulo Freire. É entender que a 

educação está implicada na própria vida e, portanto, está mergulhada nela. A 

produção e a construção de conhecimentos se relacionam com a própria 

realidade vivida, tendo como alicerce teórico-metodológico, de que a vida e a 

formação não se separam, mas revelam e trazem um modo de ser e estar no 

mundo. Há cerca de sessenta anos, uma experiência instituinte de Freire no 
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contexto educacional ganhava vida: o projeto de alfabetização para 380 

trabalhadores em Angicos, em uma pequena cidade do Rio Grande do Norte, 

que ficou conhecido como “Quarenta horas de Angicos”. O objetivo era 

alfabetizar adultos em 40 horas/aula. Para isso, Freire criava situações de 

ensino e aprendizado, visando a alfabetização dos adultos envolvidos 

mediante a discussão de suas experiências de vida entre si, através de palavras 

geradoras que emergiram em círculos de cultura, momentos de diálogo e de 

dialogicidade sobre e com a realidade de vida dos educandos. A partir desse 

diálogo, os coordenadores que estavam envolvidos neste projeto junto com 

Freire, descobriram em um primeiro momento, as motivações dos educandos 

envolvidos no projeto. As finalidades para isto, eram muitas: aprender a ler e 

a escrever para melhorar de vida, para ler a Bíblia, para virar motorista, entre 

outras. Assim, nesses círculos de cultura, era feito o levantamento do universo 

vocabular dos participantes para que, depois, fossem selecionadas as palavras 

geradoras de acordo com as suas dificuldades fonéticas e praticidade destas 

palavras na vida dos educandos, para que, assim, fossem criadas situações que 

trouxessem problemáticas para que eles codificassem e decodificassem as 

palavras, em uma perspectiva com a qual isto era completamente articulado 

com a função social que estas palavras tinham na vida dos educandos. 

Infelizmente este projeto foi interrompido pelo golpe militar de 1964, mas, 

mesmo assim, foram alfabetizados cerca de 300 angicanos, em 1963, sob a 

supervisão do educador Paulo Freire nesta época. (HENNICKA et. alli, 2015) 

Trazemos brevemente um pouco sobre essa experiência que Freire, 

educandos/as e educadores/as tiveram em Angicos, principalmente no sentido 

de contextualizar alguns atravessamentos que ela nos passa quando pensamos 

no contexto educacional, uma vez que evidencia que a alfabetização e o 

letramento são indissociáveis da conscientização humana, da compreensão de 

mundo que os sujeitos envolvidos neste processo têm. Isto nos leva a uma 

discussão política-pedagógica, pois os entrelaçamentos que Paulo Freire teceu 

ao longo de sua vida, entre a educação e as questões políticas, não em um 

sentido restrito, partidário, como muitos afirmam atualmente, mas estão 

fortemente ligados a um projeto político em sentido amplo, revelando o 

compromisso com a pólis, com a cidade, com a vida em plenitude enquanto 

direito. Uma educação que está na vida, olha para vida, e considera a vida das 

pessoas, ou seja, estão inevitavelmente ligadas às relações que são também 

políticas, uma prática educativa libertadora, fazendo-se e refazendo-se na 

história (FREIRE, 2001). 

Em Pedagogia do oprimido (FREIRE, 1987), Paulo Freire revela que, 

dentro das relações políticas-pedagógicas presentes em nossa sociedade, há, 

muitas vezes, um processo de desumanização, no qual os educandos têm sua 

humanidade roubada, uma vez que por meio das contradições que vivemos 
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historicamente imersos, em uma sociedade de desigualdades sociais, é trazido 

à tona o que chamou de vocação do "ser menos". Segundo Freire (1987, p. 19) 

“a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, 

destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera a violência dos 

opressores e esta, o ser menos.” Esta força de ações e interesses dominantes 

que alimentam e geram esta vocação do "ser menos" e, por conseguinte, do 

"ser mais", faz com que os oprimidos tenham uma visão e leitura de mundo 

com a qual entendem sua posição e seu ser e estar no mundo, como uma 

presença passiva, que deve aceitar e depender daquilo que lhe é apresentado, 

não sendo possível atuar na sociedade de maneira (trans)formadora. Assim, 

ele nos alerta sobre a necessidade de estabelecer um diálogo no sentido de 

criticidade libertadora que leva o oprimido a conhecer sua realidade, 

compreendendo o contexto em que vive e agir em favor da própria libertação. 

Esta, por sua vez, só é possível por meio da dialogicidade: 

O diálogo crítico e libertador, por isto mesmo que supõe a ação, tem de 

ser feito com os oprimidos, qualquer que seja o grau em que esteja a 

luta por sua libertação. Não um diálogo às escâncaras, que provoca a 

fúria e a repressão maior do opressor. O que pode e deve variar, em 

função das condições históricas, em função do nível de percepção da 

realidade que tenham os oprimidos é o conteúdo do diálogo. Substituí-

lo pelo anti-diálogo, pela sloganização, pela verticalidade, pelos 

comunicados é pretender a libertarão dos oprimidos com instrumentos 

da “domesticação”. Pretender a libertação deles sem a sua reflexão no 

ato desta libertação é transformá -los em objeto que se devesse salvar 

de um incêndio. É fazê-los cair no engodo populista e transformá -los 

em massa de manobra. (FREIRE, 1987, p. 29) 

 

A construção de uma consciência crítica, política e comunitária está 

inserida em um processo no qual o autor diferencia a consciência ingênua e/ou 

mágica da consciência crítica. A primeira, a noção de consciência ingênua, é 

aquela que considera que existe uma força maior com a qual as pessoas se 

relacionam com o conhecimento e com o mundo. Nela, as pessoas sentem que 

não são capazes de compreender como e por que aqueles conhecimentos lhes 

são apresentados e estão sendo produzidos. É como se o conhecimento fosse 

uma propriedade inalcançável, inabalável e o único modo de se relacionar com 

eles fosse por meio de uma submissão, restrição ou até mesmo adaptação à 

sociedade, sendo este um modelo de consciência que nos desumaniza e nos 

minimiza por meio de relações autoritárias. A consciência crítica por sua vez, 

que nós e Freire defendemos, entende que as relações entre educação e 

sociedade estão mergulhadas em investigações que se encontram com os 

fenômenos e conhecimentos historicamente construídos. Os conhecimentos 

escolares e a realidade social devem estar imersos neste entrelaçamento 
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quando pensamos no contexto escolar, por meio da consciência crítica a qual 

busca compreender e agir sobre e com as formas de se produzir conhecimento, 

assim como com a realidade. 

Paulo Freire propõe uma pedagogia horizontalizada, ou seja, menos 

vertical entre educandos, educadores e a sociedade na qual se inserem. Ter 

uma prática educativa opressora ou libertadora implica muito no compromisso 

e no projeto social e político dos educadores e educadoras, considerando: o 

que ensina, a quem ensina, como está ensinando e quais os motivos. Nesse 

sentido, Freire nos traz importantes reflexões em prol de uma pedagogia como 

prática de liberdade, em que educadores/as tenham uma consciência crítica de 

tal forma que considerem e escutem os saberes e conhecimentos de mundo 

dos próprios educandos, independentemente do nível de sua escolaridade e/ou 

ensino. Para que os oprimidos reflitam sobre a opressão e suas causas para 

transformá-la, na luta por sua libertação, a educação deve respeitar os 

educandos e se constituir como “um nadar contra a correnteza”, a qualidade 

do ensino vem do trabalho de professoras e professores capacitados em 

formação científica, com clareza política para superar desvios, na aquisição 

da linguagem, do ensino da escrita e da leitura; que se organizam e constroem 

a transformação democrática lutando em favor das classes populares para 

superar as injustiças sociais. A partir desse diálogo que estamos tecendo com 

alguns lampejos das contribuições freireanas para o campo educacional, 

podemos ver que os conhecimentos, a história e as relações humanas são e 

estão indissociáveis dos processos de ensino e aprendizagem. Para uma 

educação como prática da liberdade (FREIRE, 1967), é preciso que, 

independentemente da condição social, do gênero, opção religiosa e/ou etnia, 

os educandos tenham condições de construir e criar por meio da consciência 

crítica, no sentido de sua humanização. Quando falamos de humanização, 

falamos em seres sociais que entendem e que são capazes de se verem com o 

"ser mais", como sujeitos pertencentes e transformadores da realidade social. 

Com relação à formação: 

A formação ancorada nas aprendizagens experienciais não consiste em 

uma acumulação de informações e saberes, mas na experiência vital do 

sujeito que se transforma juntamente com o conhecimento, assumindo 

novas formas de ser e de estar no mundo e, juntamente com essas novas 

formas, as imagens de si, para si e para o outro são ressignificadas. 

(BRAGANÇA, 2011, p. 162) 

 

 Freire nos faz pensar na formação e prática docente em favor da 

autonomia dos educandos, em uma relação que todos os envolvidos aprendem 

ao mesmo tempo, quem ensina, aprende ao ensinar. Mas, afinal, como ter uma 

ação docente que visa esta educação emancipatória, como prática de 
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liberdade? É pensando nisso que na próxima seção iremos dialogar sobre 

alguns dos saberes necessários para a prática docente que Paulo Freire traz, 

sobretudo, no livro Pedagogia da Autonomia: "saberes demandados pela 

prática educativa em si mesma, qualquer seja a opção política do educador ou 

educadora" (FREIRE, 2021, p. 23). 

 

Saberes necessários para a prática docente: uma reflexão necessária 

Todo conhecimento é inacabado, 

isto é um processo que se desenvolve continuamente, 

incorporando novos elementos e jamais deixando de questionar a si mesmo. 

Paulo Freire 

 

Somos seres sociais que estão em constante (trans)formação, por isso, 

a partir de uma conscientização crítica entendemos que todos os 

conhecimentos também são inacabados, uma vez que eles estão inseridos e 

sendo produzidos em uma sociedade em constante movimento. Ao ter essa 

perspectiva compreendemos que os educadores também estão inseridos na 

sociedade, por tanto, também são seres inconclusos, em movimento que estão 

incorporando novos elementos cotidianamente e aprendendo, conforme 

também ensinam. Essa tessitura de um processo educativo, que visa a uma 

educação como prática da liberdade, considera que professoras e professores 

também estão em constante aprendizado. Cada um de nós que trabalha no 

campo da educação não busca "receitas prontas", uma vez que nossa atuação 

e trabalho está ligado diretamente com o campo das ciências humanas. O 

processo educativo, sendo um processo que é formado e constituído pelas 

pessoas, nos leva a refletir sobre as singularidades que encontramos 

cotidianamente no contexto escolar. Educandos e educandas são diversos em 

suas singularidades, assim como outros educadores/as. Assim, o livro 

Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 2021) é um clássico no campo da 

educação, uma vez que traz e dialoga com saberes que são necessários para a 

prática docente. 

O que ensinar exige? Os pressupostos trazidos por Freire neste livro 

são de extrema importância quando pensamos neste contexto. Ensinar não se 

trata de uma ciência exata, rígida, transponível e/ou imutável. Ao olharmos 

criticamente para o campo educacional como um campo pertencente às 

ciências humanas, entendemos também as transversalidades, a integração que 

esta faz com a vida e formação cotidianamente. É neste sentido, e afirmando 

que não há "receita de bolo", que Freire argumenta sobre a necessidade de 

professoras e professores estarem vivenciando processos críticos e reflexivos 

em suas práticas docentes, existindo saberes necessários para isto. Ele faz uma 

analogia com os atos de cozinhar e de velejar, os quais tem saberes 
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necessários, que, por sinal, nem sempre vêm prontos, chegam neste encontro 

e tensão constante entre teoria e prática. Por exemplo, um cozinheiro lê em 

uma receita que um bolo deve ser assado a 190ºC, mas, em função de sua 

prática e do conhecimento de seu fogão, percebe que é melhor assar o bolo a 

180ºC. Este encontro cheio de tensões entre teoria e prática é o que chamamos 

de práxis pedagógica. 

Além dos conceitos de consciência crítica e de inacabamento, outro 

conceito importante para dialogarmos aqui é o conceito de autonomia. A 

autonomia traz imbricado tanto da consciência crítica como o inacabamento, 

uma vez que traz o “ser mais”, ou seja, um ser que se assume como ser 

histórico e social, “como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 

realizador de sonhos, capaz de ter raiva, porque é capaz de amar” (FREIRE, 

2021, p. 46). Esta autonomia que é construída com os educandos conforme o 

processo de ensino e aprendizagem acontece, tem também como alicerce 

considerar que os educandos são os protagonistas deste. Nas primeiras 

reflexões que Freire traz nesse livro, ele pontua exatamente isto: que não há 

docência sem discência, ou seja, não há professores sem os educandos. Neste 

sentido, é que Freire começa a trazer as primeiras das exigências necessárias 

para a prática docente, sendo elas: rigorosidade metódica; pesquisa; respeito 

aos saberes dos educandos; criticidade; estética e ética; corporeificação das 

palavras pelo exemplo; risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma 

de discriminação; reflexão crítica sobre a prática; o reconhecimento e 

assunção da identidade cultural. É por isso que a consciência crítica se torna 

tão fundamental quando pensamos, construímos e defendemos a educação 

freiriana: 

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um 

lado, do exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade 

ingênua à curiosidade epistemológica, do outro, sem o reconhecimento 

do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade. Conhecer não é, 

de fato, adivinhar, mas tem algo que ver, de vez em quando, com 

adivinhar, intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos 

satisfeitos no nível das intuições, mas submetê-las à análise 

metodicamente rigorosa de nossa curiosidade epistemológica. 

(FREIRE, 2021, p. 45-46) 

 

 A promoção da curiosidade ingênua para uma curiosidade 

epistemológica requer estas exigências que citamos anteriormente, e é através 

de uma prática docente, que tem uma escuta ativa para com os educandos, que 

essa promoção é possível. Isto nos leva a segunda parte deste livro, no qual 

Freire aponta que ensinar não é transferir conhecimentos. Quantas vezes 

presenciamos, ou até vivenciamos situações em sala de aula, nas quais os 
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professores e professoras atuam como detentores de conhecimento, fazendo 

quase que em forma de espetáculo, no qual, não há interações entre educandos 

e educadores, há uma apresentação dos conteúdos hegemônicos e uma 

avaliação para ver se os educandos "absorveram" ou não o que lhe foi dito. 

Este modelo de ensino evidencia até mesmo um caminho para o fracasso 

escolar de muitos educandos ao longo do nosso país. É com isso que, ensinar 

também exige: consciência do inacabamento; reconhecimento de ser 

condicionado, respeito à autonomia do ser do educando; bom-senso; 

humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores; apreensão 

da realidade; alegria e esperança; convicção de que a mudança é possível; e 

curiosidade. 

 É com alegria e esperança que a nossa prática docente na sociedade 

deve ter esta consciência crítica e necessária, com a qual podemos e devemos 

transformar o mundo e a si mesmos cotidianamente. Para isto, assim como já 

pincelado anteriormente, é preciso que compreendamos que ensinar é uma 

especificidade humana e por isto, exige segurança, competência profissional 

e generosidade; comprometimento; compreensão de que a educação é uma 

forma de intervenção no mundo; liberdade e autoridade; tomada consciente de 

decisões; saber escutar; reconhecer que a educação é ideológica; 

disponibilidade para o diálogo e querer bem aos educandos. Sendo estas 

especificidades humanas, o ensino e também o aprendizado, uma vez 

entrelaçados, fazem com que tenhamos como pressuposto que é necessário 

constantemente buscarmos uma prática educativa que dialogue com estes 

saberes necessários para a prática docente, entendendo este inacabamento 

como uma possibilidade de ação, transformação e reflexão para e com o 

mundo. 

 

Considerações que nos movem com esta conversa  

Na perspectiva freireana, educação, direito e sociedade são 

indissociáveis, por isso a educação em uma perspectiva política tem como 

objetivo principal constituir-se para a transformação da consciência crítica, da 

emancipação, liberdade e formação de sujeitos autônomos. A partir do diálogo 

com este autor na presente coletânea, pudemos trazer alguns dos conceitos que 

são importantes na obra de Freire, assim como os saberes necessários para a 

prática docente. Pensar na educação como um direito da nossa sociedade 

evidencia a necessidade de trazer os escritos e diálogos que Freire fez, tanto 

em nossas práticas educativas, como em nossa vida, ou seja, na nossa vida-

formação e na vida-formação dos educandos e educandas com as quais 

estamos cotidianamente. Enquanto educadoras que estão em diálogo com 

crianças e jovens que vivenciam as desigualdades sociais em sua vida, em 

condições de vulnerabilidade social, vemos e vivenciamos em nossa prática 
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docente a potência que o pensamento freiriano tem para os processos 

educativos. 

O letramento, que envolve a leitura de mundo, e a alfabetização são 

assim interdependentes dentro do processo educativo, uma vez que trazem 

práticas sociais de leitura e escrita, de ensino e aprendizagem que vão criando 

e recriando constantemente novas formas de ensinar e aprender com as 

crianças e jovens, em um movimento dialógico. Paulo Freire, sendo este 

educador e filósofo tão importante para o campo educacional, trouxe em sua 

vida diversas contribuições transformadoras e revolucionárias para o campo 

educacional. Mesmo após a sua morte, continuamos e continuaremos a 

comemorar e rememorar sua vida, pois ele continua presente em diversas 

práticas educativas, em leituras de mundo e na (trans)formação da nossa 

sociedade. 

A escola é convidada a práticas cotidianas que mobilizem a gestão 

democrática e a escuta efetiva da comunidade escolar. A presença de Freire 

na escola em nossas ações-concepções-ações, potencializa a educação 

enquanto um processo humanizante, político, ético, estético, social e cultural. 
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Pioneirismo na educação pública em Itu 

 

 

 

Luís Roberto de Francisco4 

 

História da Educação no Brasil 

A pesquisa e docência em História da Educação no Brasil revela uma 

realidade constante: o desinteresse do Estado pela excelência na formação de 

qualidade às novas gerações de cidadãos e eficiência que a escola pública 

poderia oferecer. Permite também encontrar iniciativas que mostram o 

investimento de determinados grupos políticos na organização de 

empreendimentos que representam, antes de tudo, os seus interesses e ideais. 

Despertar para o exercício crítico de leitura de mundo é uma habilidade 

importante ao pesquisador docente, para que aprenda a levantar hipóteses e 

relacionar fontes históricas a realidades do passado. 

 A discussão com acadêmicos do curso de Pedagogia, sobre práticas 

de sala de aula no Brasil, nos levou ao período anterior ao nascimento dos 

grupos escolares, quando as classes isoladas funcionavam na casa do mestre, 

com todas as turmas do antigo curso de Primeiras Letras, no mesmo espaço, 

mesmo professor e ao mesmo tempo. Que vantagens traria reunir todos os 

alunos em único prédio, dividi-los por turmas seriadas, cada qual sob o 

cuidado de um professor, com projeto planejado e integrado e sob a mesma 

direção? 

Uma iniciativa em Itu (SP), em 1893, fez surgir a primeira experiência 

pública de agrupamento escolar no Estado de São Paulo, as “Escolas Reunidas 

Queiroz Telles”, da qual nos servimos para estudar o fenômeno que é parte 

importante da história da educação no Brasil e, de certa forma, modelo que 

serviu de base ao que temos na atualidade. 

 

Contextualizando 

Os acadêmicos, em um primeiro momento, perceberam que o 

nascedouro da república no Brasil, em 1889, foi fruto de articulação civil-

militar de grupos de diversas regiões do país, com destaque para as elites 

 
4 Mestre em História Social (PUC-SP). Docente no CEUNSP e no Colégio Almeida 

Jr., atuando também como pesquisador do Museu da Música – Itu. E-mail: 
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econômico-agrárias paulistas; que a educação estava na pauta da Constituição 

de 1891, representação máxima dos interesses dessas elites, com destaque para 

os cafeicultores de São Paulo. Para esses líderes, somente a educação traria a 

desejada transformação que a monarquia não fizera, permitindo, finalmente, 

formar um povo brasileiro, como se manifestou o Dr. Cesário Motta Jr, 

Secretário do Interior do Estado de São Paulo, naquele tempo, a respeito da 

política do Estado, que é “mostrar que o verdadeiro ideal da democracia, não 

é a guerra, é a Paz; não é a anarquia, é a Ordem; não é a bala, é o Livro; não é 

a fortaleza, é a escola (...)” (CHAVES, 2003, p. 33). 

Perceber a natureza do discurso antimilitarista de Cesário Motta Jr., 

natural de Porto Feliz e um dos participantes da Convenção Republicana de 

Itu em 1873, permitiu que os alunos entendessem o perfil dos membros do 

Partido Republicano Paulista (PRP) e que as decisões eram tomadas pela elite 

sem participação popular. Fortaleceu também o vínculo dos estudantes com a 

história regional saber de onde era esse médico e político. 

A embrenhada rede de conexões pelo poder foi apresentada a fim de 

se conhecer o esforço do Estado republicano para organizar a educação 

pública em instituições mais estáveis e com princípios tomados a iniciativas 

vindas do modelo europeu, como afirma a Prof.ª Maria Lúcia Aranha: 

Uma das características da atuação do Estado tivera 

início no final do século XIX, tomando força nas primeiras décadas do 

século seguinte, ao se esboçar um modelo de escolarização baseado na 

escola seriada, com normas, procedimentos, métodos, instalações 

adequadas, como se constata com a construção de prédios monumentais 

para os estabelecimentos, sobretudo os grupos escolares. 

Evidentemente isso significava desvio substancial na aplicação das 

minguadas verbas para o ensino, mas essas edificações visavam a 

atestar o interesse do governo pelo ensino público. (ARANHA, 2006, 

p. 522) 

 

Os novos investimentos e projetos citados representam inovação? 

Servem de exemplo de mudança aos profissionais de hoje? Criar métodos e 

estruturas pode ser uma iniciativa positiva? Por que a experiência de Itu, em 

1893, transformou-se em projeto pioneiro? Com alguns questionamentos 

desta natureza, a análise da turma caminhou investigando o processo 

educacional do passado brasileiro. 

 

Análise da educação em Itu no século XIX 

Os alunos deveriam também conhecer o cenário de Itu no período 

estudado, sobretudo no tocante às iniciativas educacionais. A cidade se 

desenvolveu a partir de um núcleo bandeirante seiscentista e, no século XIX, 
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atingiu notório poder econômico, através da produção agrícola. Havia muitos 

padres-mestres lecionando humanidades, latim, gramática e música, em um 

ambiente de incentivo à educação. Algumas famílias abastadas encaminharam 

seus filhos inclusive à formação no exterior. Em 1859, o bispo D. Antonio 

Joaquim de Melo conseguiu trazer da França as religiosas da Congregação das 

Irmãs de São José para a criação do Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, o 

primeiro para meninas e jovens na então Província de São Paulo. Em 1867 foi 

a vez de o padre Miguel Corrêa Pacheco conseguir a instalação do Colégio 

São Luís, da Companhia de Jesus, voltado para meninos. Esses internatos se 

transformaram em instituições sólidas, numerosas, ligadas a um ensino 

confessional católico. No São Luís, que foi a maior instituição de ensino do 

Brasil de seu tempo, com mais de seiscentos alunos, era aplicado o método 

pedagógico dos jesuítas, o Ratio Studiorum, excessivamente voltado para as 

letras: 

 

(...) o Ratio supõe cinco horas de aula por dia, duas horas e meia de 

manhã e outras tantas à tarde. O tempo é minuciosamente distribuído 

entre o grego e o latim, a prosa e a poesia e os diversos exercícios 

escolares, preleção, lição de cor, composição, desafio etc., visando-se 

em tudo, com o melhor aproveitamento da aula, à maioria variedade nas 

ocupações do aluno. (MAIA, p. 15). 

 

Ao fazer um balanço desses métodos com os universitários, 

entendemos que era preciso medir a eficácia do método. Assim, observamos 

a crítica do Dr. Antonio de Almeida Prado (1889-1965), médico nascido em 

Itu, posteriormente reitor da Universidade de São Paulo. Ele assim definiu que 

 

o ensino ministrado pelos padres de São Luís era, não só retrógrado nos 

seus métodos didáticos, como na própria substância letiva. Incitava as 

faculdades inferiores do intelecto, a memória, a facilidade de expressão, 

a papagueação inconsciente e exibicionista, em detrimento do juízo 

crítico, do espírito lógico, da compreensão, em suma, da essência das 

coisas. Não estimulava o desenvolvimento da inteligência, mas sim o 

acúmulo de mal assinaladas noções. (PRADO, p. 37). 

 

A observação crítica de um intelectual liberal, que teve formação 

desligada da religião, encaminhou-nos a entender que havia um desejo de 

investir em outros projetos para formar lideranças de pensamento laico no 

ensino público gratuito voltado à classe média que não tinha acesso aos 

internatos por questões financeiras, de método ou de conteúdo. Mais ainda, 

motivou entender o que pensavam os críticos. 
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Novas ideias para a educação pública 

Chegamos, então, ao ponto de entender como surgiu o pioneiro grupo 

escolar. A aurora da república mobilizou os professores das escolas isoladas 

de Itu sob a liderança do vereador republicano Prof. Tristão Mariano da Costa 

(1846-1908), a fim de “melhorar por todos os modos as condições das escolas 

públicas locais”. É o que diz o Prof. Francisco Mariano da Costa Sobrinho (cf. 

CINTRA, p. 18), presente em um encontro realizado em fins de 1892 na casa 

do chefe político Dr. Antonio que Queiroz Telles (1858-1917), filho do Conde 

de Parnaíba. Este era um dos grandes da economia cafeeira, educado na 

Europa, formado em Engenharia, em Zurique, Suíça. Reuniu os educadores 

das escolas públicas da cidade e os vereadores e professores: Tristão Mariano 

e Maurício Pabst. A tônica da conversa se pode imaginar pelas ideias que 

circulavam no jornal republicano A Cidade de Ytu: 

Vantagens da reunião das escolas públicas 

De um lado a aproximação e a convivência mais íntima entre 

os mestres, unificando as interpretações dos métodos e as inovações 

resultantes de suas investigações pedagógicas; a divisão em classes 

gradativas de adiantamento de acordo com as habilitações progressivas 

de cada aluno; a uniformidade de princípios e o agrupamento noções 

elementares traduzindo lições modeladas sob uma mesma feição 

instrutiva; de outro lado a maior atração, a implantação do estímulo e a 

criação do amor próprio, originados da agremiação escolar, facilitando 

o termo de confronto e estabelecendo o paralelo do adiantamento 

apresentado e da aplicação desenvolvida vieram abrir um horizonte 

novo na carreira do ensino. (A CIDADE DE YTU, 20 jul. 1893). 

 

O encontro preliminar desencadeou uma solicitação oficial de 

providências à Câmara Municipal de Itu: 

Em sessão de 17 de novembro de 1892, foi apresentada à 

Câmara Municipal, pelo intendente Dr. José Correia Pacheco e Silva, 

uma indicação para que fosse nomeada uma comissão, incumbida de 

estudar e apresentar um plano para a reunião das escolas públicas da 

cidade em um só prédio. Compuseram esta comissão: Dr. Antônio de 

Queiroz Telles, Mauricio Pabst e o professor Tristão Mariano da Costa. 

A comissão conseguiu angariar fundos e o Dr. Antônio Queiroz Tellles, 

conseguiu junto ao seu cunhado Dr. Jorge Tibiriçá sem ônus para 

Câmara, um grande prédio sito à Praça Padre Miguel, para serem 

instaladas as escolas reunidas do sexo masculino. Em 17 de janeiro de 

1893, conforme consta de ata, foi inaugurado o “Lyceu de Instrução 

Primária para todas as escolas do sexo masculino mantidas pelo 

governo estadual. (MARSON, 2009, p. 72). 
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Buscamos uma fotografia do belo casarão, outrora residência de João 

Tibiriçá Piratininga, considerado principal personagem da Convenção 

Republicana de Itu, em 1873. Vimos que era um sobrado construído em lugar 

privilegiado, ao lado da igreja matriz, na praça central da cidade, cedido 

graciosamente pelo seu filho, Jorge Tibiriçá (1855-1928), ex-presidente do 

Estado de São Paulo à ocasião, Secretário de Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas. 

A nova escola veio rivalizar em importância e interesse com a igreja 

matriz, dada a monumentalidade que ganhou, verdadeira “menina dos olhos” 

dos republicanos, possibilitando o acesso à educação primária, conforme a Lei 

de Instrução Pública, reunindo dezenas de meninos das escolas já existentes. 

Se, até o fim da monarquia, a Igreja controlava quase todos os setores políticos 

e sociais no Brasil, a partir da república, as instituições civis deveriam ganhar 

seu lugar, como na Revolução Francesa, secularizando os costumes ao colocar 

o cidadão no centro de todas as preocupações. 

Os professores Lino Vidal de Mendonça, Luís Manoel da Luiz Cintra, 

Tancredo Leite do Amaral Coutinho e Francisco Mariano da Costa Sobrinho 

(1864-1940) deixaram de reger as cadeiras em suas casas e se passaram a 

trabalhar nas escolas reunidas. O último deles foi nomeado diretor. 

 Esse agrupamento de ensino passou a ser não só um modelo de 

educação que será implantada em todo o Estado de São Paulo, como também 

um local de festas cívicas, substituindo assim os clubes de então e a própria 

Igreja. A visão da unidade escolar como celeiro dos futuros cidadãos fez de 

seus atos corriqueiros verdadeiras celebrações sociais, com a presença de 

autoridades do governo estadual, correligionários do PRP e cidadãos ilustres 

da cidade. Conferências sobre a educação foram sendo realizadas, propondo 

melhorias e medindo os ganhos extraordinários ao futuro. Uma biblioteca foi 

formada com a doação de livros pelos republicanos, a fim de proporcionar o 

acesso à literatura e às ciências naturais e sociais. O jornal republicano “A 

Cidade de Ytu” trouxe inúmeras edições com artigos e notícias a respeito da 

escola, entre 1893 e 1896. Não poupou elogios e valorização do ensino público 

de qualidade que os republicanos ofereciam. 

De alguma formam os “novos políticos” conseguiam pôr em prática 

os desejos da geração passada, que idealizou a educação no nascedouro do 

Clube Republicano de Itu, em 1871. Naquele tempo criaram a escola noturna 

para trabalhadores e escravizados como metáfora da luz proporcionada pela 

educação, único meio capaz de realmente transformar a sociedade. 

(FRANCISCO, 2002). 

O educandário de 1893, que viria a se chamar Escolas Reunidas 

Queiroz Telles, em homenagem ao seu idealizador, causou questões de ordem 
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política dentro do próprio PRP; afinal, dois clubes republicanos tentavam 

dominar o partido em Itu. Quando da organização da escola, o Estado se 

incumbiu de sua manutenção e de pagamento dos salários dos professores ao 

passo que a Câmara Municipal de Itu assumiu os gastos com os funcionários. 

Como a iniciativa partiu de vereadores, o governo estadual atribuiu a iniciativa 

à Edilidade ituana, tirando dele a prevalência da iniciativa. 

A Câmara procedeu à reunião das escolas, à revelia das autoridades 

superiores do ensino, somente com a autorização do inspetor escolar do 

distrito. O ocorrido contrariou o diretor Geral da Instrução Pública Dr. 

Arthur Guimarães, que comunicou a decisão da Câmara ao Secretário 

do Interior Dr. Cesário Motta, em documento onde explicitava a decisão 

do poder local de aglomerar sem a sua autorização as escolas urbanas 

em um só prédio e as mesmas fossem divididas em classes. No mesmo 

documento, determinava que os professores voltassem a reger as suas 

respectivas escolas isoladamente. Com o empenho do Dr. Antônio de 

Queiroz Telles, a situação foi regularizada pelo Secretário do Interior e 

o Liceu recebeu o nome de Escolas Reunidas Dr. Queiroz Telles em sua 

homenagem pelo esforço em conseguir que esse empreendimento da 

Câmara em prol da instrução pública de Itu fosse oficializado. 

(MARSON, 2009, p. 72). 

 

Hora de avaliar 

Em nossa classe, uma roda de conversa serviu para reflexão sobre o 

que estudamos. Os alunos questionaram o perfil dos estudantes das Escolas 

Reunidas em 1893. Então nos valemos de bibliografia sobre o assunto, que 

mostrou que, a totalidade era de meninos, filhos de comerciantes, brancos, 

alguns imigrantes europeus. A exceção era Benedicto Galvão (1881-1943), 

negro, filho de uma lavadeira de nome Carolina. Assim, a escola pública ainda 

não servia à maioria da população, os mais pobres ainda viviam sem acesso 

aos meios de instrução. Benedicto Galvão se tornou um ícone na escola, dado 

o seu notável aproveitamento. Foi apadrinhado por Dr. Alfredo Pujol, 

influente político paulistano, e veio a se formar em Direito. Foi o primeiro 

negro a presidir a OAB/SP, conforme estudou a Profa. Keila da Silva Santos 

Rodrigues em sua dissertação de mestrado (RODRIGUES, 2021). 

Uma curiosidade despertou ainda a continuidade dos estudos sobre o 

educandário: a Grupo Escolar Queiroz Telles ainda existe? 

 Vimos que o governo do Estado de São Paulo implantou o modelo de 

grupos escolares a partir de 1894: o primeiro, em São Roque, chamado 

Bernardino de Campos; o segundo, em Itu, fundado em 15 de outubro do 

mesmo ano, reunindo as classes femininas. Este, sim, existe e hoje é a Escola 

Estadual Dr. Cesário Motta. 
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Em 1901, a escola Queiroz Telles foi extinta pelos desentendimentos 

dos membros do PRP. Seus alunos foram transferidos para o Grupo Escolar 

Dr. Cesário Motta, que se tornou misto. Percebemos que estas iniciativas com 

investimento de recurso público, antes de oferecer melhorias à qualidade de 

ensino, serviram de palanque político e de disputas internas de poder. Mesmo 

que o conteúdo das escolas reunidas viesse ao encontro da secularização do 

ensino, proporcionando parâmetros mais regulares, científicos, críticos e 

eficazes, a educação não atingiu a totalidade dos cidadãos, chegando com 

dificuldade à zona rural, ainda que tenha valorizado o ensino como nunca na 

história do país. 

 Certamente o olhar crítico sobre essa iniciativa pioneira da educação 

no interior paulista ampliou a visão dos alunos sobre a atualidade, realidade 

na qual estarão inseridos em futuro próximo, dentro da estrutura, proposta e 

métodos da escola pública. Não estar indiferente à realidade, conseguir 

perceber a extrema relevância do ensino para a formação da nação é um dos 

objetivos da disciplina de História da Educação. 
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A música na escola como espaço de resistência em Foucault 
 

 

 

Daniel Chris Amato5 

Carlos Jose Martins6 

 

Primeiro movimento 

Que nossos corpos se adestrem no servir com presteza o 

nosso espírito, habilitando-se a exprimir cabalmente, 

sem embaraço, nem torção, as ideias ou concepções que 

a mente nos gerar. 

Rui Barbosa 

 

 Este trabalho propõe uma discussão sobre o papel da Música no 

ambiente escolar, como fora apresentado nos PCN de 1998, diante da visão de 

Michel Foucault (1926-1984). 

A relação entre música e educação é intrínseca, dado que ambas atuam 

como ferramentas no desenvolvimento do ser humano (BRÉSCIA, 2003; 

CASCARI, 2008). Esta relação proporciona tanto um aprendizado individual, 

pois cada indivíduo tem que desenvolver sua própria habilidade, assim como 

coletiva, na forma de conjuntos vocais ou instrumentais, desenvolvendo a 

convivência para o mesmo intento final. Porém, é necessário considerar 

diversas ações que têm como pano de fundo conduzir o indivíduo à inserção 

no mundo sonoro por meio do estudo de música, mesmo quando as estratégias 

são dissonantes das aulas objetivas de música, como aquelas praticadas no 

modelo tradicional. 

A música foi considerada um elemento de base na formação do caráter 

do homem grego (JAEGER, 2003; PLATÃO, 1979) que em parte é ratificada 

pela Lei nº 11.769/2007 (BRASIL, 2008), a chamada lei da música. Deve-se 

considerar temerária a justaposição destas duas concepções culturais e 

artísticas tão distantes no tempo, por mais de dois mil anos, como se uma 

pudesse ratificar a outra. Antiguidade e modernidade têm muitas diferenças e 

podem configurar um anacronismo. Apesar disso, a prática musical, na 

formação de um cidadão pleno de possibilidades, poderia trazer muitos 

 
5 Doutorando e Mestre em Desenvolvimento Humano e Tecnologias (UNESP-

IB/RC). Docente no IFSP-BRA. E-mail: maestrodanielamato@gmail.com 

6 Professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e 

Tecnologias - UNESP- IB/RC. E-mail: carlos.j.martins@unesp.br 
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benefícios, principalmente nos anos iniciais de escolarização, como no 

desenvolvimento humano, tanto cognitivo, como social. 

Nesta discussão pretende-se estender as possibilidades de ação da 

música no sentido de impactar aqueles que sob ela forem expostos, sob a 

leitura de Foucault (1987), atendendo à seguinte pergunta: a partir da 

perspectiva de Foucault, a música pode exercer um espaço de resistência no 

ambiente escolar? 

Em princípio, deve-se delimitar os contornos do conceito de música 

na contemporaneidade e suas ações na sociedade atual. Sabe-se que a 

influência da música sobre a vida humana cotidiana é percebida nos mais 

variados contextos, quer seja na vida urbana ou nos rincões distantes do 

planeta, prestando serviço à religião, ao marketing, ao entretenimento e ao 

lazer, ou seja, no relacionamento humano como um todo, de um para o outro, 

ou deste para consigo mesmo, inclusive nas condições de ócio e passividade, 

incluindo sua prática religiosa nas diversas culturas. 

 

Segundo movimento 

Sem a música, a vida seria um erro. 

Nietzsche 

 

Diante disso, faz-se necessário tratar sobre as principais concepções 

de música que surgiram ao longo da história, cada qual com seu significado 

histórico. Algumas concepções que são construídas a partir de parâmetros 

sociais de seu contexto social, dado que a música só pode ser composta em 

sociedade, numa história de gostos pessoais cujo 

[...] compositor reconheça ou não o fato, vive em certo relacionamento 

com o seu tempo e certa comunidade, pois até mesmo a mais inacessível 

das torres de marfim não passa de um relacionamento negativo com o 

seu tempo e sua comunidade. Ele é também, quer aceite a música dos 

seus predecessores, influenciado por toda a música que hoje é acessível. 

Estar suficientemente cônscio de certo tipo de música para detestá-la é 

um modo suficiente de ser influenciado por ela (RAYNOR, 1981, p. 

14). 
 

Outras concepções consideram a música pela música, com seus 

parâmetros próprios e com sua essência estética musical, sem considerar sua 

interpretação diante das culturas dos gostos. Ela tem como parâmetro a 

filosofia, não apenas na forma de linguagem, mas, principalmente, como fruto 

da estética (TOMÁS, 2005), considerando que a linguagem depende, 

sobretudo, da cultura que a sociedade assume como padrão. Na verdade, nem 

sempre é possível considerar a música como linguagem, pois seria frágil 
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aproximá-la da palavra. Ridley (2008) explicita esta fragilidade a partir da 

leitura da obra de Deryck Cooke, intitulada “A linguagem da música”, o qual 

a considera inconsistente sua aproximação neste sentido 

de forma exata quanto pode dar errado quando se tenta, como ele 

[Cooke] tentou, identificar o equivalente musical de um vocabulário 

linguístico. Seu fracasso deveu-se em parte a erros cometidos no lado 

musical do paralelo, mas também [...] a uma ingenuidade a respeito da 

linguagem. Um fracasso individual, porém, não demonstra muito sobre 

o que pode e não pode ser feito, e certamente desejaríamos uma razão 

mais sólida que essa antes de traçar o tipo de fronteira nítida entre 

música e linguagem que os subsequentes filósofos da música traçaram 

(RIDLEY, 2008, p. 41) [sic do autor]. 
 

Neste sentido, no diz respeito ao distanciamento entre música e 

linguagem, não é possível elaborar um sistema de símbolos cujo significado 

seja arbitrário, nem mesmo quando seu caráter for interpretativo. Portanto, a 

música "não pode ser interpretada como um Sistema de Símbolos no sentido 

relevante [...] a música não é e não pode ser significativa da maneira como a 

linguagem é significativa" (RIDLEY, 2008, p. 42). Sem discutir o conceito de 

significação da linguagem, é possível estabelecer um exemplo para clarificar 

a ideia principal exposta por este autor. Temos como exemplo uma música no 

estilo hip hop. Ela não terá o mesmo significado para todas as pessoas, pois 

para uns ela define rebeldia e transgressão, enquanto pra outras, este estilo 

nem orbita o seu conceito de música. O talento musical não é considerado 

partícipe de uma concepção, visto que a habilidade musical pode ser 

desenvolvida de maneira formal, inclusive pela escola regular, assim como os 

demais conteúdos, para além de ser uma habilidade inata, pois a educação 

formal, exercida na escola, contempla a todos com um conhecimento mínimo 

que pode ser facilmente alcançado no fazer musical. A partir da análise da 

professora Tânia Cançado (PENNA, 2006, p. 36), a escola tem como um de 

seus legados "a função da educação musical na formação global do indivíduo". 

Sendo assim, 

os alunos são herdeiros de um conjunto de valores e práticas culturais e 

devem aprender informações e habilidades relevantes que permitam a 

sua participação em atividades musicais cotidianas. As escolas são 

agentes importantes nesse processo de transmissão e a função do 

educador musical é a de introduzir os alunos em reconhecidas tradições 

musicais (SWANWICK, 2003, p. 10). 
 

Nogueira e Nogueira (2002, p. 18) citam que Bourdieu7 (1992), em 

suas teses sobre a escola, considera que a pretensão de inclusão de qualquer 

 
7 BORDIEU, Pierre. A reprodução. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1992. 
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conteúdo no currículo das escolas pode reproduzir as desigualdades sociais, 

tornando esta escola parcial por determinar critérios que seleciona os mais 

talentosos a partir de critérios objetivos. Sendo assim, a escola teria 

[…], um papel ativo ao definir seu currículo, seus métodos de ensino e 

suas formas de avaliação no processo social de reprodução das 

desigualdades sociais. Mais do que isso, ela cumpriria o papel 

fundamental de legitimação dessas desigualdades, ao dissimular as 

bases sociais destas, convertendo-as em diferenças acadêmicas e 

cognitivas, relacionadas aos méritos e dons individuais (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2002, p. 19). 

 

Por força de lei, a música torna-se uma ferramenta que desenvolve “o 

trabalho em grupo auxilia o desenvolvimento da personalidade, o respeito com 

o próximo, o desenvolvimento da organização, disciplina, pontualidade, 

sensibilidade e criatividade” (SESC, 1997, p. 10). Para Saviani (1996; 2000), 

a educação musical, inserido no currículo escolar, deverá promover a 

apropriação das máximas qualidades humanas pela criança. A partir da 

exposição das afirmativas anteriores, pode-se estabelecer a relação entre 

algumas palavras, como disciplina e criatividade. Então, retorna-se ao 

pensamento de Foucault (1987). Em sua obra, ele descreve o entendimento 

sobre o corpo no séc XVIII: 

Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto 

e alvo de poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção 

dedicada então ao corpo - ao corpo que se manipula, se modela, se 

treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se 

multiplicam. (FOUCAULT, 1987, p. 163) 

 

O autor cunha o termo “corpos dóceis” para determinar o forjamento 

do indivíduo diante das relações que se estabelecem próximas a ele, pois 

não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como se fosse 

uma unidade indissociável mas de trabalhá-lo detalhadamente; de 

exercer sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao nível mesmo 

da mecânica — movimentos, gestos atitude, rapidez: poder 

infinitesimal sobre o corpo ativo. O objeto, em seguida, do controle: 

não, ou não mais, os elementos significativos do comportamento ou a 

linguagem do corpo, mas a economia, a eficácia dos movimentos, sua 

organização interna; a coação se faz mais sobre as forças que sobre os 

sinais; a única cerimônia que realmente importa é a do exercício. 

(FOUCAULT, 1987, p. 163) 

 

A coerção ininterrupta é exercida por “métodos que permitem o 

controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante 
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de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que 

podemos chamar as ‘disciplinas’” (FOUCAULT, 1987, p. 29). Pode-se 

entender por disciplina “o corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo 

corpo produtivo e corpo submisso” (FOUCAULT, 1987, p. 29). Como meio 

de produção deste corpo, atribui-se a um saber ou controle a que se poderia 

chamar de tecnologia política do corpo. Esta tecnologia é sempre minuciosa, 

por vezes extremamente criteriosa, e age para definir “uma nova microfísica 

do poder; […], desde o séc. XVII, de ganhar campos cada vez mais vastos, 

como se tendessem a cobrir o corpo social inteiro” (FOUCAULT, 1987, p. 

29). Esclarecendo, a disciplina a que se dispõe o autor não trata dos conteúdos 

objetivos do conhecimento, mas da conformação a que se propõem as relações 

de poder em rede nos espaços sociais, em todas as direções.  

Ressalva-se que a crítica foucaultiana pretende ser uma crítica da 

crítica que se volta para si mesmo, não se preocupando em apresentar 

soluções, mas apenas análises, como afirma Veiga-Neto (2004). Nesta 

perspectiva, pode-se notar que ações do séc. XVIII ainda perduram 

atualmente, após a análise genealógica feita por Foucault (1987), como as 

filas, a disposição das carteiras e da lousa, por exemplo. Neste sentido, a escola 

fixou seu papel para a qual foi concebida na sua arquitetura de quadro único 

sob o olhar cuidadosamente classificador, como cita Foucault: 

A organização de um espaço serial foi uma das grandes modificações 

técnicas do ensino elementar. Permitiu ultrapassar o sistema tradicional 

(um aluno que trabalha alguns minutos com o professor, enquanto fica 

ocioso e sem vigilância o grupo confuso dos que estão esperando). 

Determinando lugares individuais tornou possível o controle de cada 

um e o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia do 

tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma 

máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de 

recompensar (FOUCAULT, 1987, p. 173). 

 

Nota-se, a partir da leitura de Vigiar e punir que Foucault (1987) 

analisou ao menos duas importantes instituições: escola e prisão. Certamente 

não foi apenas um devaneio, visto que relaciona o termo disciplina com a 

organização de celas e fileiras nas prisões, assim como faz quando relaciona 

disciplina com a organização das salas e as filas para além de espaços 

arquitetônicos ou funcionais na escola, mas toma-os, principalmente, como 

espaços hierárquicos, onde a liberdade é tolhida, dando espaço para a 

submissão, ou conformação, dos corpos dos sujeitos, sob a possibilidade de 

suplício ou de recompensa. 

Como um conteúdo previsto de uma disciplina, Koellreutter (1998) 

descreve a música referindo-se a um aspecto intrínseco do fazer musical: a 
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criatividade. Este autor afirma que o espírito criador não se trata de um dom 

da natureza, mas um presente que recebem aqueles que a ele se conservam 

abertos, no sentido de estar sensível, atentos e em pleno gozo de liberdade 

para sentir, pensar e agir. Afirma ainda que o trabalho intelectual, a autocrítica 

e a compreensão de tudo que os homens criam visam em última análise a 

cultivar em si uma vida intensa, que os tornam homens livres. Portanto, a 

criatividade encontrada na arte, em especial na música, só será próspera se 

houver liberdade. Isso, de certa maneira contradiz a aproximação das palavras 

liberdade e criatividade citadas acima, tornando-se antagônicas no âmbito das 

artes. 

Outrossim, a música pode ser cerceadora da liberdade mesmo quando 

dela precisa para desenvolver-se. Basta mantê-la de forma utilitária e 

replicativa, sem perspectivas de avanço, seja na estética, seja na concepção. 

Ainda hoje, há quem reafirme o conceito de música do séc. XIX quando a 

considera como uma combinação de ritmo, harmonia e melodia, de maneira 

agradável ao ouvido. Este conceito é histórico e foi ultrapassado por autores 

contemporâneos, como Schafer (2011) que considera a música como a relação 

de som (sons) e/ou silêncio com a intenção de fazer música. Neste caso, a 

música denota diferença conceitual muito distinta do conceito anterior: a 

música só pode existir quando o compositor a conceber a partir de sua 

intenção, enquanto a anterior só pode existir quando o ouvinte a reconhecer 

como música. Este reconhecimento vindo do ouvinte certamente inibirá a 

criatividade para novas experiências, dado que este estabelece parâmetros 

estéticos que chancelam a obra, tornando-a arte/música aceitável. Estes 

parâmetros estão apoiados na concepção herdada das gerações passadas, sem 

possibilidade de evolução sem ruptura. 

 

Terceiro movimento 

Todo Sistema de educação é uma maneira política de 

manter ou de modificar a apropriação dos discursos, 

com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. 

Foucault 

 

Da relação entre liberdade e criatividade, pode-se determinar uma 

relação de poder nas relações mais próximas entre alunos e professores no 

ambiente escolar. O espaço de resistência está determinado dentro da 

criatividade que o aluno que exerce, quando alheio ao status quo que a sua 

música lhe é imposta pelo professor. No equilíbrio dinâmico das forças, há 

outra prática que deve ser considerada a favor do professor: quando a música 

perde seu caráter estético ou de linguagem e passa a ser tratada como 
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entretenimento. Para se entender com maior clareza, consideram-se sinônimos 

os termos “entreter” e “distrair”. Senyshyn (2010) ressalta que considerar a 

arte como distração é diminuí-la, desvalorizá-la, distorcendo-a para outro 

termo, distante de arte, ‘produto’. A música, portanto, mantendo-se em plena 

liberdade de criação, pode ser estabelecida como um espaço de resistência, 

denunciando seu cárcere e suas punições na esfera do micropoder de suas 

relações fora do contexto mercadológico. A arte deve estar também a serviço 

da crítica e explicitar a realidade, seja pelo lúdico de sua linguagem, seja pelo 

concreto de sua verdade histórica. 

Estabelecida esta premissa, basta agora explicitar qual será a prática 

adotada. De acordo com o modelo de pensamento musical em espiral proposto 

por Swanwick (1994), o processo de criação denota de uma ideia criativa, 

justapondo-se elementos diferentes, num contexto não imaginado. 

 

Figura 1 – Espiral de desenvolvimento musical. 

 

Fonte: Swanwick (1994, p. 87) 

 

A cada volta da espiral central, o indivíduo atinge uma etapa nova do 

concreto ao lúdico, atribuindo valor a sua composição musical. Nesta 

perspectiva, a arte não é ensinada mecanicamente no compartilhamento de 

técnicas e relatos históricos, mas pela sensibilização da subjetividade que ela 

pode proporcionar ao indivíduo. A verdade revelada a cada composição é 
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validada por meio da perspectiva foucaultiana, pois a cada discurso musical 

encontram-se sujeitos históricos (VIEGAS, 2006).  

No entanto, há um grande desafio a ser ultrapassado neste processo de 

fomento de um espaço de resistência ao poder disciplinador que a escola 

representa: o professor. O professor representa aquele que se vale do 

panóptico para vigiar e punir quem transgredir algum preceito. Para Viegas 

(2006), as aulas de música devem se conformar em três momentos: 

• no primeiro, a técnica, cuja mecânica dos movimentos musculares 

é testada para que haja fluência na execução do instrumento que 

será mediador da mensagem a ser elaborada/exposta; 

• no segundo, a ideia/sentimento, cujo momento é de criação, de 

liberação da sensibilidade e da subjetivação; 

• Por fim, no terceiro, fruição, momento em que o fazer musical se 

torna pleno e o lúdico se faz concreto. 

Com o devido cuidado, em todos os momentos, percebe-se uma 

relativa fruição no decorrer do processo, pois se sabe sobre o prazer que se 

pode obter após a primeira experiência de fruição, tornando-a motor de um 

círculo virtuoso na superação de cada etapa. 

Duarte Jr. (2010) afirma que o fazer musical constitui-se como um 

espaço de perversão e resistência pela negação da realidade, cuja subjetividade 

torna-se palpável para além do domínio técnico do instrumento. Novamente 

percebe-se o alinhamento entre liberdade e criatividade diante da ordem da 

subjetividade. Embora a lei da música tenha sido uma grande vitória daqueles 

que valorizam o espaço histórico que a música pode ocupar, ainda é cedo para 

se dar por satisfeito, pois há que se formar professores para ouvirem os alunos 

com outros ouvidos e intenções. 

 

Coda 

Devemos não somente nos defender, mas também nos 

afirmar, e nos afirmar não somente enquanto 

identidades, mas enquanto força criativa. 

Foucault 

 

 A Educação revela sua missão mais nobre quando perpetua a 

humanidade, preserva sua identidade cultural e a sua liberdade. No entanto, 

tal ideia de perpetuação da humanidade e de preservação de identidade 

cultural da mesma como se fossem invariantes no tempo e no espaço não são 

compatíveis com o pensamento de Foucault (1987). Como pensador das 

descontinuidades históricas que constituem necessariamente diferentes 

configurações políticas, éticas e estéticas, o filósofo é crítico dos pensamentos 
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perpetuadores e identitários em favor do novo e da criação. Isto posto, este 

espaço de cultura e de liberdade ainda apresenta um tensionamento nas 

relações entre os sujeitos deste espaço hierarquizado da escola, cuja disciplina 

é cultivada pela/para a paz institucional, sob coerção percebidas pelas relações 

de poder entre professores-alunos e alunos-alunos. Conclui-se que a prática 

musical no ambiente escolar, seja ela curricular ou extracurricular, é parte da 

construção de um espaço de resistência na concepção de Foucault (1987), 

valendo-se, a priori, da criatividade e da liberdade que a música lhe 

oportuniza. Neste sentido, o fazer musical propõe uma não hierarquização 

entre alunos-alunos e alunos-professor, pois sua prática coletiva destaca-se 

como prioritária, tornando estas microrrelações de poder mais sutis e 

apaziguadas em nome da coletividade, apesar dos momentos musicais 

individuais. . 

 Assim, a disciplinarização e a normatização previstas na obra de 

Foucault (1987) encontradas no ambiente escolar são contrapostas pela 

resistência durante o fazer musical, pois este impacta na construção de uma 

identidade cultural por meio da vivência musical na diversidade cultural. A 

atuação do professor é essencial para a criação deste espaço de fruição 

musical, proporcionando a liberdade necessária para a criação de novos 

discursos críticos cuja técnica musical está para além de um objetivo, mas se 

conforma como uma ferramenta capaz de clarear a expressão destes discursos. 

Em que pesem as observações anteriores, em resposta à pergunta motivadora 

deste artigo, é possível afirmar que a música pode constituir um espaço de 

resistência nas relações de micropoder exercidas no âmbito escolar. Contudo, 

deve-se salvaguardar as ressalvas das observações feitas anteriormente, como 

ter um professor que respeite as formas de expressão musical dos alunos e que 

aja cumprindo as etapas do aprendizado com a intenção da criação deste 

espaço de resistência a partir da liberdade interna proporcionada pela 

criatividade musical. 

 Por fim, mesmo que Foucault (1987) não tenha aparentemente 

apresentado quaisquer soluções para as fissuras das sociedades que visitou em 

suas obras, há uma necessidade constante de se repensar a Educação, pois ela 

é ainda a base da formação dos indivíduos para os Estados modernos. Assim, 

constituir uma escola cuja liberdade criativa se construa um espaço para 

equilíbrio das tensões mediante sua resistência, tornou-se um grande desafio 

ofuscada pela busca da qualidade de uma Educação voltada para resultados 

acadêmicos objetivos de avaliação. Conquanto se aceite a Educação como um 

ato coercitivo, tanto menor será a criatividade e, por conseguinte, menor sua 

liberdade interna (MELLO, 1986) e sua potência de si. Até lá, a música 

servirá, minimamente, como um bálsamo por efêmeros momentos, mas 

suficientes para que não seja esquecida a utopia da liberdade criativa. 
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Reflexões sobre a Educação em Ciências 

 

 

 

Rubens Pantano Filho8 

 

A Educação em Ciências em tempos atuais 

O século XX e as décadas iniciais do século XXI têm sido um largo 

período marcado por grandes avanços científicos e tecnológicos, que têm 

acontecido – notadamente nas últimas décadas – com um ritmo e com uma 

amplitude até então impensáveis. Nunca na história da civilização 

produziram-se tantos conhecimentos científicos nas mais variadas áreas do 

conhecimento humano e, relativamente, em tão pouco tempo. Esse acúmulo 

de saberes é de tal monta que, de certa forma, também contribuiu para as mais 

variadas especializações dentro de uma mesma área de saber ou profissão, 

como, por exemplo, as especialidades médicas. 

Assim, os tempos atuais – dado esse vertiginoso desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia – têm propiciado um excelente cenário para o trabalho 

em Educação em Ciências (EC), ou seja, um campo fértil em alternativas para 

o fazer do professor que atua nessa área, tendo em vista as inúmeras 

possibilidades para análises e discussões em torno dos mais variados temas 

presentes na pauta da ciência e da tecnologia contemporâneas: os 

entendimentos mais recentes sobre o cerne da matéria, as tecnologias e as 

viagens espaciais, os novos materiais e as questões ambientais, a descoberta 

de medicamentos e de curas para doenças, a criação de smartphones, tablets e 

de outros equipamentos de comunicação, as limitações das atuais fontes de 

energia e a possibilidade de uso de outras alternativas, enfim, há um rol de 

assuntos contemporâneos socialmente importantes e cientificamente 

instigantes. 

No entanto, na esteira desses avanços científicos e tecnológicos, 

surgem também, e simultaneamente, grandes desafios para os professores de 

Ciências, em particular para os que atuam nos ensinos fundamental e médio. 

Ciências estão aqui entendidas como Ciências da Natureza, compreendendo a 

Biologia, a Física e a Química. 

 
8 Doutor em Engenharia e Ciência dos Materiais, graduado em Física e em Pedagogia. 

Docente e coordenador de curso no Instituto Federal São Paulo – IFSP – campus 

Bragança Paulista. E-mail: rubenspantano@ifsp.edu.br 
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Questões sobre essa temática são inúmeras, ou seja, nesse contexto da 

EC cabem várias perguntas: o que, como e por que ensinar Ciências em 

tempos atuais? Como incorporar nas práticas de ensino da educação básica os 

temas relacionados às grandes descobertas científicas dos últimos tempos? 

Como fazer com que os importantes temas das ciências dos séculos 

XVII/XVIII sejam atrativos para os alunos? E, além disso, entre essas 

indagações colocadas na pauta dos que ensinam e refletem sobre a EC, cabe 

perguntar, dentro do cenário brasileiro, sobre as dificuldades encontradas no 

ensino das ciências, bem como sobre o baixo desempenho dos estudantes nas 

avaliações internacionais da área. 

 

Educação em Ciências: estabelecendo o conceito 

Feitas as considerações primeiras, na sequência faz-se necessário 

estabelecer a extensão da terminologia “educação em ciências”, título-tema 

deste artigo. Para tanto, a consideração de Moreira (2003, p. 1) é bem 

adequada para a discussão que se segue: 

A educação em ciências, por sua vez, tem por objetivo fazer com que o 

aluno venha a compartilhar significados no contexto das ciências, ou 

seja, interpretar o mundo desde o ponto de vista das ciências, manejar 

alguns conceitos, leis e teorias científicas, abordar problemas 

raciocinando cientificamente, identificar aspectos históricos, 

epistemológicos, sociais e culturais das ciências. 

 

Assim, em acordo com o mesmo autor, a EC não significa um 

aprendizado destinado à preparação do futuro cientista, que também deve ter 

incluída a EC em sua escolaridade, ou seja, a ideia não é ver o aluno como um 

futuro pesquisador ou alguém que pretende, mais tarde, abraçar uma carreira 

profissional científica ou tecnológica (MOREIRA, 2003). Entende-se que a 

EC se destina aos educandos do ensino fundamental e médio de um modo 

geral, ou seja, incluídos aí também aqueles que pretendem dirigir suas futuras 

formações para outros campos do saber, o das humanidades, por exemplo. 

 

Considerações sobre a educação brasileira 

Com o objetivo de subsidiar a proposta deste artigo, ou seja, antes de 

refletir sobre a EC, bem como tentar responder parte das perguntas que 

naturalmente surgirão no âmbito dessas ponderações, considera-se oportuno 

analisar alguns resultados pontuais de desempenhos dos estudantes brasileiros 

em avalições internacionais, das quais também participam seus congêneres de 

outros países. 
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A educação no Brasil do século XXI não apresenta um cenário 

satisfatório. Os indicadores socioeducacionais da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do próprio Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) evidenciam que a 

qualidade do ensino oferecido pelas escolas brasileiras deixa a desejar, em que 

pesem os avanços quantitativos alcançados nos últimos 20 anos, com a 

cobertura do ensino fundamental em todo o território nacional. Um dos fatores 

é a enorme desigualdade econômica e social existentes, que continuaram 

marcando de forma negativa a escola básica e o ensino superior no Brasil 

(FERREIRA, 2005). Nesse sentido, a mesma autora também assinala que 

o que se pôde constatar, a partir do aumento contínuo da população que 

ingressa na escola básica e no ensino superior, é que essa situação levou 

não só o sistema educacional brasileiro a crescer consideravelmente, do 

ponto de vista quantitativo, tornando-se mesmo massificado, mas 

também o conduziu a um rápido processo de deterioração na qualidade 

do ensino. Embora já fosse previsto, o processo de elitização do ensino 

de qualidade no Brasil acabou redundando em um grande e incômodo 

problema para os governos que se sucederam durante a ditadura militar. 

Vale lembrar que a expansão do número de alunos em todos os níveis 

de ensino, com expressivo crescimento do setor privado, não foi 

acompanhada de investimentos significativos na área da educação 

escolar pública, assim como não houve uma efetiva preocupação com a 

democratização do acesso a esse bem, definido pela Constituição 

Federal de 1988 como dever do Estado. Não nos esqueçamos, afinal de 

contas, que o país carrega consigo uma longa história de dominação 

política das elites, que não se baseia apenas na repressão de movimentos 

sociais, mas também, e principalmente, na imposição dos interesses das 

elites como sendo interesses de toda uma sociedade (FERREIRA, 2005, 

p. 28). 

 

 Dentro desse contexto mais amplo, tomado como primeira referência, 

propõe-se ainda um recorte nesse tema da avaliação de estudantes, ainda com 

a ideia de subsidiar a reflexão em torno do tema EC. Para tanto, a seguir são 

explicitados parte dos resultados do desempenho dos estudantes brasileiros na 

avaliação realizada em 2018 pelo Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes, PISA, sigla do inglês Programme for International Student 

Assessment. 

O PISA, ou Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, 

consiste em um estudo comparativo internacional realizado a cada três anos a 

partir de uma avaliação de desempenho dos estudantes na faixa etária dos 15 

anos, idade referencial para a qual se pressupõe a conclusão da escolaridade 
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básica obrigatória na maioria dos países. É considerado hoje como a principal 

referência internacional para identificar os níveis de desempenho dos 

estudantes em leitura, matemática e ciências, assim como para procurar 

entender seus condicionantes (SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009). 

O responsável pela realização e execução desse estudo é a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. 

Fundada em 14 de dezembro de 1961 – sucedendo a Organização para a 

Cooperação Econômica Europeia, criada em 16 de abril de 1948 – e com sede 

em Paris, França, a OCDE é uma organização internacional composta por 35 

países membros, que reúne as economias mais avançadas do mundo, bem 

como alguns países emergentes, visando à promoção de padrões convergentes 

em vários temas, como questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais 

e ambientais. Suas reuniões e debates permitem troca de experiências e 

coordenação de políticas em áreas diversas da atuação governamental. Dentre 

as diversas cooperações estabelecidas, a OCDE mantém parceria com o MEC, 

auxiliando na promoção de políticas públicas voltadas à melhoria da 

educação. 

 

O Brasil no PISA 

Com primeira edição no ano 2000, os resultados do PISA têm 

permitido a cada país participante avaliar os conhecimentos e as habilidades 

de seus estudantes em comparação com os de outros países, possibilitando 

assim algumas sendas para o aprendizado com as políticas e práticas aplicadas 

em outras nações, bem como para a formulação de políticas e programas 

educacionais visando à melhora da qualidade e da equidade dos resultados de 

aprendizagem. 

Nesse contexto, essas análises, a partir dos resultados publicados, 

permitem destacar que, desde o ano 2009, o desempenho dos estudantes 

brasileiros no PISA encontra-se estagnado. Na última edição, em 2018, o 

Brasil perdeu posições nesse programa, que é considerado a principal 

avaliação da educação básica no mundo. Nele, foram analisados 79 países e 

territórios, sendo que o Brasil ficou posicionado entre as 20 piores colocações 

no ranking das três áreas acompanhadas pelo exame: matemática, ciências e 

leitura (BERMÚDEZ, 2019). 

Os resultados relativos à etapa de 2018, divulgados pela OCDE, 

comparados com os dados de 2015, a penúltima versão, quando foram 

avaliados 70 países e territórios, mostraram que o Brasil caiu da 63ª para a 67ª 

colocação em ciências (Tabela 1). Nessa disciplina, o país superou apenas 

países como Cazaquistão e Bósnia e Herzegovina, ficando atrás, por exemplo, 

do Uruguai, Chile e Tailândia (BERMÚDEZ, 2019). 
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Tabela 1 – Alguns resultados do PISA 2018. 

 

Fonte: MAXIMINO (2020). 

 

Na Tabela 1, observa-se ainda que o pior desempenho do país está em 

matemática: a média brasileira foi de 384 pontos na disciplina, enquanto a 

média nos países da OCDE foi de 489 pontos, ou seja, a diferença é de 21,5% 

para menos em relação à média do conjunto. As regiões chinesas de Pequim, 

Xangai, Jiangsu e Guangdong, avaliadas como uma só região, lideraram o 

ranking em todas as áreas. Em matemática, por exemplo, a média dessas 

regiões foi de 591 pontos. Singapura também foi destaque, ocupando a 

segunda posição também nas três disciplinas (BERMÚDEZ, 2019). 

Não presentes nos resultados mostrados na Tabela 1, entre todos os 

países avaliados, o relatório do PISA também explicitou que a República 

Dominicana e Filipinas se revezaram nos piores resultados entre todos os 

países e regiões avaliados (BERMÚDEZ, 2019). 

 Nesse contexto de análise da educação brasileira, Silva, Ferreira e 

Viera (2017) também comentam sobre o fato de a qualidade da educação em 

ciências e matemática no Brasil apresentar níveis alarmantes, de acordo o 

relatório do Global Information Technology, divulgado em 2016 pelo fórum 

Econômico Mundial. Com relação à apreensão de conceitos matemáticos e 

científicos, o país ocupa a 133ª posição dentre 139 países analisados, 
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colocando-se ao lado de Moçambique e atrás, por exemplo, do Zimbáue (45ª) 

e Zâmbia (81ª), bem como de países vizinhos como a Argentina (113ª) e 

Uruguai (122ª). 

 Esses registros, apontados por mais de um indicador com relação ao 

desempenho dos estudantes, refletem os sérios problemas existentes na 

educação brasileira, problemas esses que trazem consequências negativas em 

vários setores da sociedade: ciência, tecnologia, saúde e economia, entre 

outros. 

 

Alguns dos obstáculos 

 Vários são os motivos e razões que poderiam ser aqui elencados para 

justificar esse baixo desempenho dos estudantes brasileiros no que diz respeito 

à apreensão de conhecimentos nas três áreas, nas ciências em particular. 

Dentre eles, dois podem ser apontados como relevantes: formação e 

valorização do docente e acesso a laboratórios (SILVA; FERREIRA; VIERA, 

2017). 

Com relação à primeira razão – formação do docente – Silva, Ferreira e 

Viera (2017) utilizam alguns dados do Censo Escolar de 2016 (INEP, 2017) 

para justificar sua afirmação, a saber: 

a) Do total de professores que lecionam nos anos finais do ensino 

fundamental, 84,7% têm nível superior, dos quais apenas 78,6% são 

licenciados; 

b) No ensino médio, 93,3% têm nível superior, sendo 82,9% com 

graduação em licenciatura; 

c) Em Química, somente 60,6% dos docentes têm formação adequada; 

em Biologia são 79,4%; em Física, apenas 41,4%. 

Os números refletem a desvalorização da profissão docente, hoje 

marcada por remuneração precária, longas jornadas de trabalho, indisciplina, 

além da violência no entorno das unidades escolares, como consequência das 

precárias condições socioeconômicas dos estudantes. Todos esses fatores têm 

contribuído para que a licenciatura seja pouco atrativa aos que estão na fase 

de opção por uma carreira profissional (SILVA; FERREIRA; VIERA, 2017). 

 O segundo fator também apontado pelo autor diz respeito ao acesso 

aos laboratórios, tendo em vista que a atividade experimental é inerente ao 

estudo das ciências da natureza. Na análise, o autor também utiliza os dados 

do Censo Escolar de 2016 (INEP, 2017), que apontam o seguinte: 

a) Apenas 25,4% das escolas que oferecem os anos finais do ensino 

fundamental possuem laboratórios de ciências; 
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b) Em escolas de ensino médio, o percentual é pouco superior à metade, 

ou seja, apenas 51,3% das escolas apresentam laboratórios de 

ciências. 

c) Quando os números se referem somente às escolas públicas, o 

percentual das que possuem laboratórios cai a 8,19%. 

Apesar de não serem os únicos, os dois fatores apresentados são 

bastante significativos no que diz respeito às causas da baixa efetividade no 

ensino da EC no Brasil. 

 

Refletindo sobre a EC 

Com relação aos questionamentos elencados anteriormente (o que, 

como e por que... ?), cabe agora considerar sobre os objetivos ou finalidades 

da EC, buscando com isso refletir sobre tema ou tentar responder as perguntas 

elencadas ou, ao menos, parte delas. 

Nesse contexto, Reis (2006), por exemplo, refletindo sobre a relação 

entre Ciência e Educação, levanta algumas questões bastante pertinentes sobre 

as finalidades da EC, questões essas que vale a pena destacar resumidamente. 

Segundo o autor, na modernidade, alguns argumentos têm sido utilizados para 

justificar a educação científica. Cinco são por ele elencados e analisados: 

econômico, utilitário, cultural, democrático ou moral. 

 O argumento econômico considera que a educação científica deve 

garantir à coletividade a formação de um fluxo constante de engenheiros e 

cientistas de diversas áreas, que sejam capazes de garantir o desenvolvimento 

científico e tecnológico e, como consequência, a prosperidade econômica e a 

competitividade de um país. Assim, segundo essa perspectiva, considera-se 

que o ensino das ciências deve proporcionar uma preparação pré-profissional, 

selecionando os estudantes mais aptos para a carreira científica e/ou 

tecnológica, tendo em vista o papel de destaque que a ciência e a tecnologia 

têm assumido nos últimos séculos (REIS, 2006). 

Com relação a esse primeiro argumento, a principal crítica que se pode 

fazer é sobre a justeza de sujeitar todos os alunos de um grupo maior a um 

currículo de ciência que foi pensado visando aos objetivos ou as características 

de um subgrupo do primeiro, ou seja, aqueles que irão – eventualmente – 

seguir uma carreira na área da ciência. Como ficam os demais alunos, aqueles 

que não pretendem percorrer tais caminhos? Assim, nota-se uma enorme 

fragilidade dessa perspectiva em termos de educação básica. 

 O segundo argumento analisado pelo autor é de caráter utilitário. Por 

ele, seus defensores consideram “que a educação científica deve proporcionar 

conhecimentos e desenvolver capacidades e atitudes indispensáveis à vida 

diária dos cidadãos” (REIS, 2006, p. 162). Nessa perspectiva, considera-se 
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que o futuro cidadão, qualquer que seja ele, necessitaria de conhecimentos 

científicos que lhe permitam uma experiência inteligente com o mundo 

natural, possibilitando a utilização consciente dos aparatos e processos 

tecnológicos do dia a dia. Além disso, propiciaria capacidades intelectuais 

indispensáveis à resolução de problemas, com atitudes ou disposições úteis no 

cotidiano e no trabalho. 

Este segundo argumento, no entanto, também apresenta algumas 

falhas e, como tal, não deveria ser utilizado por professores ou gestores 

curriculares. Aqui, a principal crítica que se pode fazer é que a educação 

científica não tem grande impacto na capacidade dos alunos utilizarem 

aparatos tecnológicos, tendo em vista que a sofisticação crescente dos mesmos 

tem simplificado imensamente a utilização desse equipamentos, exigindo 

apenas capacidades mínimas, ou seja, o cidadão comum não necessita de 

conhecimentos de ciência para operar ou trabalhar com a maioria dos 

aparelhos. 

Sobre esse argumento, Reis (2006) também considera que o conjunto 

de conhecimentos e de capacidades que se faz necessário para o mercado de 

trabalho tem sofrido mutações muito rapidamente, de modo que aquilo que se 

considera necessário hoje, provavelmente tornar-se-á obsoleto logo mais. 

O argumento cultural é a terceira razão apresentada. Por meio dele, o 

autor considera que a ciência constitui um aspecto marcante da cultura da 

humanidade e, sendo assim, deve-se garantir a todos os cidadãos a 

oportunidade e a capacidade de apreciá-la. Dessa forma, justifica-se um 

espaço para o ensino das ciências no currículo escolar. Assim, o argumento 

considera que se deve promover a compreensão do empreendimento científico 

em uma sociedade em que os temas das ciências ocupam um espaço crescente, 

em especial nos meios de comunicação. (REIS, 2006, p. 162). 

Com relação a esse argumento, faz-se necessário destacar ainda que, 

nesses meios, a ciência e a tecnologia são comumente apresentadas como 

empreendimentos que conduzem ao progresso e ao bem-estar da humanidade. 

No entanto, há que se discutir também, além das suas potencialidades, as 

limitações que lhe são inerentes. Assim, esse terceiro argumento pode ser 

válido, desde que esteja acompanhado das discussões sobre os limites e 

incertezas da ciência e da tecnologia. Além disso, não se pode deixar de lado 

na análise o caráter ideológico do discurso científico e a estreita relação da 

ciência com a política e a economia. 

 Em quarto lugar é apresentado o argumento democrático, esse 

bastante utilizado em documentos mais recentes (DÉSAUTELS, 

LAROCHELLE, 2003; GALVÃO, 2001; MILLAR, OSBORNE, 1998; 

SILVA, EMÍDIO e GRILO, 1988). Com ele, considera-se que, ao se assegurar 
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uma educação científica para todos contribui-se para a construção de uma 

sociedade mais democrática, na qual todos os cidadãos possam participar de 

forma crítica e reflexiva em debates e processos de decisão sobre assuntos de 

natureza socio-científica. Em outras palavras, entende-se que a sociedade só 

será efetivamente democrática quando as decisões sobre questões de natureza 

científica e tecnológica, que afetam a sociedade como um todo, deixarem de 

ser entendidas como responsabilidade única e exclusiva de especialistas e/ou 

de órgãos governamentais (REIS, 2006). 

A ignorância científico-tecnológica pode tornar os cidadãos 

completamente dependentes da opinião de especialistas. Políticas ambientais, 

utilização de antibióticos e vacinas, introdução de elementos geneticamente 

modificados nos ecossistemas são alguns dos exemplos de temas que ordenam 

a participação da população, exigindo dos mesmos os conhecimentos e as 

capacidades mínimas necessárias para a compreensão e análise crítica desses 

assuntos. Assim, de acordo com esse argumento, a educação científica deverá 

promover uma compreensão básica da ciência e o desenvolvimento de uma 

atitude mais crítica, que reconheça, simultaneamente, as potencialidades, as 

limitações e os comprometimentos ideológicos do empreendimento científico 

(REIS, 2006). 

Com relação a essa quarta propositura, o contraponto é que, em 

tempos atuais, deve-se levar em conta que a participação dos cidadãos nas 

discussões de natureza sociocientífica torna-se cada vez mais complexa, tendo 

em vista o crescimento e a especialização vertiginosos do conhecimento 

científico e, consequentemente, estabelecendo uma dependência de muitas 

respostas aos pareceres dos especialistas (REIS, 2006, p. 163). 

Por último, tem-se também o argumento moral. Por ele, considera-se 

que a educação científica permite o contato “com a prática científica e com 

todo um conjunto de normas, de obrigações morais e de princípios éticos a ela 

inerentes, úteis à sociedade em geral” (REIS, 2006, p. 165). A discordância 

com esse argumento diz respeito à inexistência de evidências de que os 

cientistas adiram a estas normas mais do que qualquer outro grupo social. 

 Além dessas pertinentes reflexões sobre os argumentos ora listados, 

outras também poderiam ser apresentadas para justificar a EC. É saudável que 

todos os argumentos sejam cotejados, mas também é importante destacar que 

a maior ou menor ênfase dada para uns, isto é, a relativização de alguns em 

face aos demais está ligada, evidentemente, à opção político-pedagógica 

adotada como referencial. 

O quarto argumento apresentado por Reis (2006) – o democrático – é 

também, de certa maneira, destacado por Chassot (2000), quando este 

considera que a Educação em Ciência deve priorizar a formação de cidadãos 
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cientificamente cultos, que tenham condições de participar de maneira ativa e 

responsável em sociedades que se querem abertas e democráticas. Nesse 

sentido, entende-se que o termo “cientificamente cultos” engloba aprender 

Ciência, aprender sobre Ciência e aprender a fazer Ciência, com diferentes 

aprofundamentos dependendo do nível de ensino em que se dá o aprendizado. 

Cachapuz, Praia e Jorge (2004), também sobre o mesmo argumento, 

registram que, na atualidade, muitas das questões científico/tecnológicas 

apresentam grande complexidade e envolvem, no processo de debate e 

decisão, questões de naturezas políticas, econômicas e sociais. Assim, os três 

autores destacam a seguinte questão: quais os saberes que todo o cidadão deve 

adquirir? Uma pergunta de resposta polêmica e complexa, mas que tem que 

estar na pauta das reflexões. 

 

Apontando possibilidades: o enfoque Ciência – Tecnologia - Sociedade 

Entendendo como principal finalidade da EC formar cidadãos 

cientificamente cultos, pode-se afirmar que a aquisição de conhecimentos e 

competências tradicionalmente apresentados nos currículos de Ciências deve 

estar harmonizada, e com o mesmo nível de atenção, com aqueles que 

compõem outras áreas de conhecimento, tal como a arte, a literatura, a 

sociologia, a matemática, entre outras. 

Nesse sentido, cabe destacar o enfoque CST (Ciência, Tecnologia e 

Sociedade) como uma possibilidade para o ensino de ciências, com essa 

perspectiva de promoção de um ensino democrático, crítico e contextualizado. 

Assumindo uma perspectiva crítica, que desmistifica a concepção ingênua da 

visão de ciência, o CST propõe estratégias em que a introdução de 

determinado conteúdo parte de um tema de relevância social, permitindo a 

problematização e o estabelecimento de relações socioambientais com os 

conceitos científicos e tecnológicos (PINTO, 2017). 

Assim, com o enfoque CST, a combinação dos saberes intrínsecos às 

várias áreas temáticas, em um trabalho inter/multi/transdisciplinar, pode 

propiciar ao aluno uma reflexão e uma compreensão crítica das relações entre 

a educação, a ciência, a tecnologia, a cultura, a sociedade e o ambiente. Com 

isso, será possível a incorporação de atitudes, valores morais, princípios éticos 

e competências que lhe possibilitem formular e debater responsavelmente um 

ponto de vista pessoal sobre questões das mais variadas, incluindo as de 

caráter científico-tecnológico, que têm implicações sociais, econômicas, 

ambientais e outras. 

 Por essas sendas, também vale destacar a importância da 

experimentação – etapa inerente ao fazer e ensinar ciências – tendo em vista 

que o método de produção do conhecimento científico, ou seja, experimentar 
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e construir hipóteses, contribui para um aprendizado que prioriza o aprender 

a aprender. 

Assim, entende-se que a EC deve contribuir – juntamente com os 

ensinamentos de outros saberes – para a formação da autonomia de 

pensamento e da ação, por meio de um processo que priorize a investigação, 

a reflexão, a comunicação e o debate de fatos e ideias. A EC deve contribuir 

para tornar o estudante um indivíduo pensante, que possa melhor interpretar o 

mundo que o cerca, ou seja, formar um cidadão que possa participar de forma 

ativa na sociedade em que vive, contribuindo assim para a construção de uma 

sociedade mais justa, igualitária e fraterna. 
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Projeto Herança Indígena: uma proposta para o ensino da 

cultura indígena nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
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Eliane Aparecida Bacocina10 

 

De que forma podemos pensar a educação indígena nos dias atuais? 

Como podemos propor que, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, a 

criança tenha acesso a informações sobre os povos indígenas e desenvolva 

atitudes de respeito para com os povos que deram origem à cultura de nosso 

país? 

O presente texto tem como objetivo afirmar a importância das práticas 

docentes relacionadas ao ensino da cultura indígena desde a infância, 

incluindo a temática no currículo escolar, conforme Lei nº 11.645/08, que será 

descrita abaixo. Ao final, será apresentada uma proposta de projeto ambiental 

– estudo de campo – desenvolvido no município de Indaiatuba (SP), em 

trabalho realizado na Escola Municipal Ambiental Bosque do Saber. 

Ao longo do texto, serão apresentados um breve referencial teórico 

sobre o tema – cultura e leis em vigor que asseguram a importância do ensino 

indígena nas unidades escolares não indígenas – e, em seguida, o projeto 

Herança Indígena, de autoria da primeira autora deste trabalho. 

Podemos afirmar que a aplicabilidade da Lei nº 11.645/08, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena”, é falha na educação. Atualmente, nos anos 

iniciais do ensino fundamental, tomando como exemplo o município em que 

se desenvolve o trabalho mas acreditando que a questão se repete em diversos 

locais do país, é possível observar que embora a lei seja citada nos documentos 

oficiais, o conteúdo de aulas e materiais pedagógicos para tal conhecimento 

das crianças não está sendo disponibilizado de forma satisfatória nas unidades 

escolares. 

 
9 Especialista em Ecoturismo, Coordenação de Projetos Educacionais e em Temas 

Transversais. Graduada em Biologia e em Pedagogia. Docente nas Redes Estadual e 

Municipal de Ensino de Indaiatuba. E-mail: cibellini@gmail.com 
10 Doutora em Educação. Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo - IFSP - campus Salto. E-mail: elianeab3@gmail.com 
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Como o assunto é de grande relevância e desperta o interesse e 

curiosidade dos alunos, fazem-se necessárias propostas de atividades e 

práticas pedagógicas que contemplem o tema. 

O projeto, nomeado Herança Indígena (H.I.), visando à promoção de 

discussão acerca da diversidade étnica, social e cultural no Brasil, e 

compreendendo as relações de tempo, espaço e cultura e sua influência na 

identidade social do povo brasileiro, é mediado por educadores fora do espaço 

escolar formal. Assim, a valorização das heranças deixadas pelos indígenas e 

a presença delas atualmente são potencializadas através da elaboração de 

práticas pedagógicas relacionadas à diversidade étnica dentro da educação 

básica, colaborando com o avanço das políticas públicas no que diz respeito 

ao ensino da cultura indígena. 

O projeto H.I. reconhece as práticas pedagógicas que estimulam o bom 

debate e cria pontes para a inserção da temática indígena no ensino básico, 

alinhado aos espaços formais e não formais de aprendizagem. Além disso, 

promove uma reflexão a respeito do racismo indígena dentro da sala de aula e 

discute meios para que isso não seja negligenciado pelo educador no processo 

de aprendizagem. 

O contraponto entre as práticas pedagógicas reais e ideais no que diz 

respeito ao ensino da cultura indígena na educação básica discorre sobre 

possibilidades para aprimoramento dessa mesma aprendizagem e, então, sobre 

atividades pedagógicas lúdicas para trabalho de campo desenvolvido em 

espaço ambiental, que complementam as aulas realizadas no espaço escolar 

formal. 

 

Histórico indígena 

Os povos indígenas, como todos sabemos, passaram por um longo 

processo de conquista, que teve como consequência o extermínio de grande 

parte de suas comunidades. Esse evento histórico também nos deixou como 

herança diversas práticas dessas culturas autóctones. Assim, um dos objetivos 

principais desse projeto consiste na disseminação e valorização da Cultura 

Indígena, mostrando algumas práticas atuais em suas comunidades, bem como 

parte das que herdamos e que se encontram presentes em nossa sociedade. 

Dentre os hábitos por nós herdados, pode-se citar: andar descalço, descansar 

em redes, aspectos da culinária brasileira, tratamento de doenças com 

utilização de plantas, palavras incorporadas ao nosso vocabulário, nomes de 

pessoas e animais, artesanatos, utensílios domésticos, instrumentos musicais, 

jogos, brincadeiras etc. 

Apesar de os indígenas não serem “ecologistas”, existe a consciência 

deles no que diz respeito ao pertencimento e à dependência deles em relação 
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ao meio ambiente. Nesse contexto, sabe-se que eles desenvolveram formas 

sustentáveis de manejo dos recursos naturais, procedimentos que são 

fundamentais para a preservação do meio ambiente. Essas práticas são muito 

interessantes para que sejam conhecidas e estimuladas desde a infância. 

Em 10 março de 2008, houve a sanção da Lei nº 11.645, que alterou 

a Lei nº 9.394/1996, já modificada pela Lei nº 10.639/2003, e que estabeleceu 

as diretrizes e bases da educação nacional para fixar no currículo oficial da 

rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura afro-brasileira 

e indígena”. 

Dessa forma, o Projeto Herança Indígena procura ampliar tanto os 

conhecimentos dos alunos sobre a cultura indígena, levando em conta seus 

conhecimentos prévios, quanto sua relação com a cultura brasileira, 

procurando também estabelecer relação desse tema com aqueles pertinentes 

aos seres vivos e preservação das espécies, os cuidados com o meio ambiente 

e o respeito à diversidade étnico-cultural. 

Dentro das práticas pedagógicas estão incluídas atividades lúdicas 

para vivência de experiências que contribuem com a aprendizagem dos 

discentes, valorizando as habilidades propostas pela BNCC (2018), assim 

como as orientações curriculares da Rede Municipal de Indaiatuba. 

 

Importância do trabalho de campo 

A principal motivação para o presente projeto de pesquisa se encontra 

na importância que o tema possui, no que diz respeito à construção das bases 

da sociedade brasileira. Podemos afirmar que aprofundar a interpretação na 

Lei nº 11.645/08 contribui positivamente para o processo de educação no 

ensino básico, não somente no que se refere à cultura indígena como, 

principalmente, no desenvolvimento da criticidade do aluno através do 

processo de aprendizagem com o educador presente na sala de aula. Resgatar 

o estudo aprofundado das nossas raízes, não somente nas datas comemorativas 

que o nosso calendário, muitas vezes, sugere e aguça dentro do espaço formal, 

a formação de novos pesquisadores, intrigados com a sua própria história. Em 

tempos de instabilidades sociopolíticas e até mesmo socioeconômicas, 

conhecer a base da sua sociedade, através de diversos mecanismos aqui 

propostos, pode funcionar como um catalisador de mudanças, que leve a uma 

sociedade mais sólida, garantindo então, uma futura maturidade social. 

Deve-se destacar que este projeto, ao abordar o tema “cultura 

indígena” aos discentes do ensino fundamental I, busca trazer práticas que 

remetam à apresentação de objetos, resgate da história dos povos indígenas e 

conhecimentos utilizados pelos sujeitos reais de quem se fala. Segundo 

Grupioni (2000), esse conhecimento se refere à socialização e transição de 
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conhecimentos próprios a cada sociedade indígena, bem como à aplicação de 

práticas pedagógicas voltadas para cultura indígena, dentro do espaço formal11 

e não formal de aprendizagem (JACOBUCCI, 2008), diante dos quais as 

parcerias são bem-vindas, a exemplo de: parques, bosques, instituições 

museológicas. 

Um dos maiores impasses para a aplicabilidade da Lei nº 11.645/08 

pode ser entendido a partir das reflexões de Ladeira (1983), para quem “a 

escola possa a ser destacada como o principal mecanismo para o 

desenvolvimento de uma ordem social democrática e igualitária e tida, ainda, 

como um significativo veículo de mobilidade social”, afastando do processo 

de aprendizagem os espaços não formais, que tem como função a qualificação 

desse mesmo processo. Assim, a escola de modo algum deve ser excluída 

dessa etapa. O que se propõe por autoras como Ladeira (1983) são práticas 

pedagógicas em conjunto com esses referidos espaços. 

Faz-se necessário destacar o que de fato a Lei n° 11.645/08 

estabeleceu, após alteração da lei que vigorava anteriormente: 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura 

afro-brasileira e indígena. 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 

diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação 

da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o 

estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos 

povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o 

negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil. 

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos 

povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura 

e história brasileiras. (BRASIL, 2008, Art. 26-A). 

 

Segundo Moraes (2018), essas alterações se mostravam necessárias, 

principalmente visando ao rompimento da figura “índio”, que além de reduzir 

um grupo demasiadamente heterogêneo a uma singularidade inexistente, 

reforçava estereótipos construídos ainda sobre a literatura de um Brasil que 

 
11 O Ministério da Educação, classifica a Educação Formal como aquela que ocorre 

nos sistemas de ensino tradicionais; a não formal corresponde às iniciativas 

organizadas de aprendizagem que acontecem fora dos sistemas de ensino; enquanto a 

informal e a incidental são aquelas que ocorrem ao longo da vida. 
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ainda ansiava pela independência de sua metrópole. A autora segue 

destacando os demais paradigmas que a alteração na lei visou a quebrar, como, 

por exemplo, a questão de hierarquia entre as culturas, alocando sempre em 

posição inferior a cultura indígena, por meio de enunciados correntes, como 

“Afinal, índio pode usar calça jeans?”, “Índio pode ter celular?”, “Índio pode 

viver nas cidades?”. 

Outra barreira para a aplicabilidade da Lei nº 11.645/08, além do 

debate espaço formal e não formal de aprendizagem, é o racismo existente 

dentro e fora da sala de aula quando se busca a emancipação do indígena como 

autor da própria história. No Brasil, o racismo é negado constantemente 

(SCHWARCZ, 2012) e isso intensifica o caminho já espinhoso, enfrentado 

pelo educador no espaço da sala de aula. 

Mesmo com os embaraços destacados até esse ponto, seja no campo 

dos espaços de aprendizagens, ou nos estereótipos repetidos à exaustão na 

temática indígena do Brasil, destaquemos também os avanços. Como 

exemplo, podemos citar a presença da Lei nº 11.645/08 no conteúdo 

programático referente aos processos seletivos realizado no ano de 2018, no 

município de Indaiatuba (SP), no que diz respeito à contratação de 

professores. Incluir essa lei como parte indispensável do conteúdo 

programático é, sem dúvidas, algo a se comemorar e reflete ações afirmativas 

para a difusão do ensino da cultura indígena. 

Além das ações afirmativas, devemos ressaltar que o Projeto H.I 

auxilia no bom debate sobre a incorporação da educação indígena dentro da 

educação básica, desenvolvido na Escola Municipal Ambiental Bosque do 

Saber. O Projeto oferta as seguintes práticas: vivenciar hábitos e costumes da 

cultura indígena, de modo que os alunos tenham a oportunidade de 

experimentar etapas de construção de instrumentos indígenas, grafismos, 

pintura, esportes específicos e artesanato, de forma a concretizar o estudo e a 

contextualizar a produção artística e esportiva, inclusive, valorizando a 

sustentabilidade na criação de artefatos. 

A situação acima pode ser aplicada através da lente de Max Weber 

(1991) e o conceito de tipo ideal, ou tipo puro, que representa a relação entre 

conhecimentos e valores do cientista social (quanto ao seu objeto de estudo: 

sociedade). Logo, o conceito de ideal não representará a realidade, mas 

representa um instrumento que colabora com os estudos sobre ela. Ainda sobre 

a ótica de Weber, o Bosque do Saber, local onde o trabalho se desenvolve, 

representa o ideal, mas não abarca o real no que diz respeito à aprendizagem 

indígena dentro da educação básica regular. 

Aprofundando a temática baseada no tipo ideal, podemos refletir que 

a própria Lei nº 11.645/08 se projetou em um cenário ideal, em que a 
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aplicabilidade da lei seria realizada em sua íntegra com diversas ofertas para 

a aprendizagem da Cultura Indígena. A mesma lei se viu freada, dentro da 

nossa própria realidade, que não represente, por sua vez, a imaginação do ideal 

referente às boas práticas pedagógicas. 

 

A educação indígena enquanto tema transversal 

A divulgação da temática indígena no cenário das políticas nacionais 

aponta como finalidade combater a discriminação e o preconceito em relação 

às sociedades indígenas. Assim, a meta é valorizar a diversidade sociocultural 

do país. 

Segundo informações do site oficial da Secretaria da Educação Básica 

do Ministério da Educação: “É importante ressaltar que a temática indígena 

deve ser abordada de forma a abrir caminho para a reflexão sobre a riqueza 

que a diversidade étnica propicia, explorando a diferença e aproveitando a 

possibilidade de troca e aprendizado recíproco entre os diversos segmentos 

que compõem o país.” (BRASIL, 2018). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), além das disciplinas 

tradicionais, incluem os temas transversais, que visam à construção da 

cidadania para uma prática educacional voltada para a compreensão da 

realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e 

coletiva, assim como a participação política. São eles: pluralidade cultural, 

ética, meio ambiente, saúde, orientação sexual e trabalho e consumo. Estes 

devem ser trabalhados em todas as disciplinas e por todos os professores. 

O objetivo dos temas transversais é oferecer recursos relacionados ao 

currículo pedagógico para elaboração de projetos e/ou atividades 

complementares nas escolas, sendo que estes tendem a melhorar a qualidade 

do ensino, oportunizando o protagonismo do aluno enquanto cidadão. 

A temática transversal intitulada “Pluralidade Cultural”, mais 

associada à Cultura Indígena, diz respeito às “características étnicas e culturais 

de diferentes grupos sociais que convivem em território brasileiro, às 

desigualdades sócio- econômicas e às relações sociais discriminatórias e 

excedentes que permeiam a sociedade”. (BRASIL, SEB / MEC). Este tema 

oferece ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil enquanto país complexo, 

trazendo uma percepção da diversidade étnica e cultural que o compõe e 

visando a manutenção ou transformação de valores. 

 

Idealização do projeto: visita técnica 

A idealização do Projeto Herança Indígena surgiu a partir de uma 

visita à aldeia da comunidade Desana, da família linguística Tukano, no estado 
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do Amazonas, realizada pela primeira autora deste texto. Lá, a proponente do 

projeto pôde conhecer de perto os hábitos, rituais, artesanatos, religião, 

pinturas, alimentação e brincadeiras daquele grupo. Em seguida, já preparando 

o presente roteiro, esteve com os povos Guarani e Pataxó em uma exposição 

cultural e manteve contato com a indígena Tamikuã, da Aldeia Mãe Barra 

Velha (Porto Seguro, BA), que luta pela divulgação da cultura de seu povo. 

Em seguida, convidou a indígena para conhecer o Bosque do Saber, local onde 

o projeto seria desenvolvido, resultando em entrevista gravada para futura 

utilização e divulgação. Constam nessa gravação alguns hábitos curiosos, 

lendas, respeito à hierarquia, preparação de tinta, significado do grafismo 

indígena, relatos de preconceitos, entre outros temas muito relevantes. 

Recentemente, a visita foi na Reserva da Jaqueira, em Porto Seguro 

(BA). Estudos foram feitos sobre hábitos da comunidade, tradições, danças, 

educação escolar e técnicas de sobrevivência. Também o pajé da aldeia 

realizou uma reza – ou bênção – para proteção da visitante. 

 

Figura 1 - Imagens das visitas técnicas. 
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Fonte: acervo da primeira autora. 

 

Desenvolvimento do Projeto Herança Indígena 

Para aplicabilidade do projeto, o espaço escolar não formal escolhido 

é o Bosque do Saber na cidade de Indaiatuba (SP), local que contempla, além 
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da área externa, um acervo de animais taxidermizados. O público-alvo é 

formado por alunos do ensino fundamental I da Rede Municipal, sendo que 

todos os discentes de todas as escolas, dentro da série definida para o projeto, 

participam das atividades uma vez ao ano (saída pedagógica). Os objetos 

indígenas são produzidos por eles utilizando elementos da natureza, como 

sementes, folhas, pedras ou materiais reutilizáveis, tais como garrafas PET e 

canudos, além de alguns itens pessoais da responsável pelo projeto, que são 

utilizados para apreciação dos alunos. 

 

Figura 2 - Objetos indígenas. 

 

Fonte: acervo da primeira autora. 

 

Inicialmente, os alunos são recebidos na sala de projeção para uma 

roda de conversa, observação de imagens, vídeos e instrumentos típicos, 

relacionados com os rituais indígenas e atendendo à habilidade da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018): “produzir diferentes 

sons a partir da vibração de variados objetos e identificar variáveis que 

influem nesse fenômeno”. 

Aproveitando o espaço ambiental e as estruturas do Bosque do Saber, 

a visita continua com uma trilha pela mata, com observação da vegetação, 

nascente de água, animais locais e o acervo de taxidermia que são 

apresentados juntamente com os seus sons característicos, reproduzidos em 

aparelho de som. As atividades são desenvolvidas nas ocas (quiosques). 

Dentre as habilidades curriculares e da BNCC, destacam-se: valorizar 

a diversidade biológica, posicionando-se contra quaisquer formas de 
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discriminação, menosprezo ou maltrato com plantas e animais; promover a 

preservação ambiental e cuidados com utilização de recursos naturais; 

investigar o ambiente onde vive, identificando os seres vivos; construir 

conceitos iniciais de meio ambiente; relacionar os seres vivos aos ambientes 

onde vivem; diferenciar seres vivos de fatores não vivos. 

Nas escolas indígenas, os alunos aprendem modalidades de esportes 

típicos, sendo preparados para competições como os jogos mundiais dos 

povos indígenas. Dentre eles, podemos destacar: arco e flecha, cabo de força, 

corrida com tora, peteca, corrida do maracá, zarabatana etc. Os alunos do 

projeto vivenciam alguns desses esportes em uma divertida gincana, 

identificando semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de 

outras épocas e lugares, e conhecendo costumes de diferentes culturas e povos, 

conforme orientações curriculares. 

Seguindo para a próxima etapa, a vivência pretende incentivá-los a 

aprender e valorizar uma das formas de sobrevivência do povo indígena: o 

artesanato. Com sementes e materiais retirados da natureza, constroem seus 

colares ou pulseiras para levarem como lembrança do projeto, os quais 

poderão ser utilizados materiais recicláveis evidenciando a sustentabilidade, a 

importância da reutilização e a diminuição de produção de resíduos. 

Como habilidades específicas, os alunos podem compreender 

semelhanças e diferenças entre lugares de vivência, descrever e distinguir os 

papéis relacionados à família, à escola e à comunidade, identificar as 

diferenças entre os variados ambientes, reconhecendo as especificidades dos 

hábitos e das regras que os regem, comparar características de diferentes 

materiais presentes em objetos de uso cotidiano, refletir sobre a 

responsabilidade de cada um sobre a preservação do meio ambiente (incluindo 

consumismo ou excessos na utilização de recursos naturais, enfatizando a 

importância da reutilização de materiais e consciência ambiental). 

Após as atividades acima descritas, a visita segue em direção ao 

canteiro de plantas medicinais, as quais são muito utilizadas pelos povos 

indígenas para prevenção e tratamento de doenças, a maioria delas indicadas 

pelo líder espiritual, o pajé da aldeia. A pintura e o grafismo, que têm um 

grande significado na cultura indígena, são expostos aos alunos, com 

possibilidade de utilização de nanquim ou carvão para experimentarem as 

pinturas típicas dessas comunidades. A ideia está fundamentada nos conceitos 

apresentados pela BNCC (BRASIL, 2018), que propõe que os alunos 

aprendam a diferenciar grafismos de grafemas e explorar as diferentes 

linguagens e suas relações, a partir de práticas artísticas. 

Finalizando, os alunos são organizados para o retorno à escola sede 

encerrando o trabalho de campo multidisciplinar, que aborda ricamente esse 
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tema transversal tão importante e necessário na atualidade – Pluralidade 

Cultural -, e que faz parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs 

(BRASIL, 1998). 

 

Considerações finais 

Considera-se que a temática “Cultura Indígena” abordada neste artigo 

é de grande importância para educação, formação e conscientização dos 

jovens estudantes, embora seja pouco divulgada e explorada, mesmo após a 

sanção da Lei nº 11.645/08. 

Ressaltamos, então, que a cultura indígena deve ser abordada nas 

escolas, de forma que desperte o interesse dos discentes, abrindo espaço para 

reflexões sobre a diversidade étnica, destacando as diferenças e 

(re)conhecendo a riqueza da cultura indígena. Para isso, boas atividades 

pedagógicas e especialmente práticas – trabalho de campo – são extremamente 

relevantes. 

Esperamos que este texto, bem como a experiência aqui apresentada, 

possa contribuir com reflexões e possibilidades de realização de práticas nos 

anos iniciais do ensino fundamental, a fim de que a cultura indígena não esteja 

presente apenas na Lei e em sua suposta obrigatoriedade, mas possa se tornar 

viva e adentrar o chão das escolas de nosso país, abrindo espaço para o respeito 

e o acolhimento real da pluralidade de culturas que compõem a nossa 

identidade. 
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Confissões de uma professora de EAD na sua escrita de si 

 

 

 

Maria Amélia Assis Nader Bartholomeu12 

 

Introdução 

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais, a internet torna-se a 

grande transformadora do mundo contemporâneo. As novas tecnologias da 

comunicação e informação (TICs) por meio do computador, smartphones e 

tablets, se expandiram e popularizaram o seu uso, ampliando as possibilidades 

de flexibilização de tempo, dinamizando o ensino e a aprendizagem, 

aumentando sua credibilidade e o reconhecimento acadêmico. Assim, o uso 

da internet na educação vai se alastrando desde a pesquisa até os cursos de 

formação profissional. De modo semelhante, o Ensino a Distância (EaD), que 

tendo tido grande crescimento entre as universidades brasileiras, vai se 

disseminando. 

 Essa nova modalidade de ensino, na qual a co-presença dos corpos já 

não se constitui condição necessária para que o ensino e a aprendizagem 

aconteçam, tem trazido mudanças tanto na subjetividade do professor quanto 

na do aluno. Desta forma, todas as atividades exercidas a distância 

transformam sua subjetividade, pois alteram sua relação com o mundo, com o 

outro e consigo mesmo. 

Derrida (2004), o filósofo da Desconstrução, conceito que se refere às 

buscas das diferenças e marcas em um texto, comenta a esse respeito que “o 

computador instala um novo lugar: nele somos projetados mais facilmente 

para o exterior” (DERRIDA, 2004, p. 148). O autor se refere, sobretudo, ao 

fascínio que a teia é construída à nossa volta pela rede de computadores, rede 

essa invisível, imperceptível e que poderosamente nos afasta das relações mais 

íntimas, sem que possamos percebê-la. 

Este capítulo tem como objetivo problematizar os modos de 

subjetivação de uma professora que passa a ensinar em um espaço virtual após 

muitos anos de ensino em uma sala de aula convencional. O corpus deste 

estudo é o meu próprio relato sobre o deslocamento de aulas convencionais na 

disciplina de LPT (Leitura e Produção de Textos) para o ensino a distância. O 

foco principal é a subjetividade que advém do fato de, ao recontar a minha 

 
12 Mestre em Linguística Aplicada pela UNICAMP e Doutoranda em Educação pela 

Universidade São Francisco - USF. E-mail: amelia.nader@hotmail.com 
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própria história, as relações comigo mesma, com o ensino e com os alunos 

são, então, internalizadas e singularizadas. 

Este estudo foi desenvolvido a partir de uma visão foucaultiana que 

toma essas mudanças não como um progresso, mas como a possibilidade de 

reflexão a respeito da subjetividade através da “escrita de si”, sentido esse 

relacionado com o modo como o sujeito se constitui enquanto responsável por 

si mesmo, se transformando, se esculpindo, tirando os excessos, aquilo que o 

poder e a sociedade impõem. Deter-nos-emos, particularmente, na terceira 

fase de Foucault (2004), cujos conceitos possibilitam a reflexão sobre a 

subjetividade e a escrita de si, essa como parte do conjunto de técnicas e 

práticas de si. 

A escrita de si para Foucault (2004) nada tem a ver com uma das 

modalidades da linguística, mas é um falar sobre si mesmo, sobre o eu, sobre 

como o sujeito se constitui. Esse tema é enfatizado no livro, O que é um autor, 

publicado em 1974 e que “tem sido muito produtivo para pesquisadores de 

Ciências Humanas, de modo geral, dada a possibilidade de reflexão que ele 

promoveu – e vem promovendo – sobre a constituição subjetiva, identidade, 

escrita e sujeito escrevente” (GHIRALDELO, 2010, p. 231). É dentro desse 

campo conceitual que a escrita de si aparece. O autor traz nesses estudos as 

primeiras manifestações do eu. 

 

Confissões13 de uma professora de EaD 

 Segue meu relato de professora presencial por muitos anos e que é 

deslocada para o ensino EAD.  

Nos últimos quatro anos de minha profissão, como professora de 

Português e Inglês, em uma universidade particular de São Paulo, lecionei a 

disciplina de Leitura e Produção de Textos na modalidade EaD. Na verdade, 

não escolhi dar aulas à distância, mas acho que se eu fosse perguntada, diria 

que gostaria, pois gosto muito de desafios. 

Quando comecei a lecionar apenas a distância, inicialmente, parecia 

bom. Depois, comecei a sentir um vazio muito grande e muito pouco 

entusiasmo. Não me sentia professora dos meus alunos. Acredito que o fato 

de ter o material didático pronto, me deixava mais distante dos alunos. E, 

assim, não tinha envolvimento com o material, não conhecia meus alunos, 

não havia aproximação de corpos, muito menos de almas. Sou socrática, 

queria meus alunos caminhando ao meu lado; sou platônica, para mim, 

 
13 Confissão não tem o sentido de purificação. Foucault explica que é “reunir o já dito, 

agrupar o que foi ouvido e lido e tudo isto com o objetivo que nada mais é do que a 

constituição de si” (DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 274) 
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educar é sempre uma relação de encontro de almas. Na modalidade a 

distância, dificilmente há trocas de ideias, compartilhamento de sentimentos 

como presencialmente; cada qual em seu canto com seu computador, alunos, 

professores ou tutores e assistentes online para resolver os problemas. De 

nada adiantava enviar uma mensagem ao fórum, eu pensava; não sabia quem 

leria e se lessem, não responderiam. Ficava sempre pensando: fez sentido a 

“minha aula”? Devo fazer observações como essas para as novas turmas? 

Simplesmente, não havia eco. O silêncio, através da ausência de respostas, 

dói. Então, concluí que o que mais acentuava meu vazio dentro da modalidade 

a distância é a frieza no relacionamento entre professor e alunos. Estamos 

sempre distantes, embora o uso do computador possa aproximar as pessoas, 

pois tempo e espaço são relativos no ambiente virtual. Para mim, é uma 

grande incoerência esse ensino a distância, pois há muitos alunos, mas 

poucos respondem ao professor; há um enorme distanciamento, mas muitos 

buscaram o EaD para encurtar distâncias. Estranho! 

A minha experiência no ensino presencial foi muito longa e ampla. 

Sempre gostei de inovações, o uso de novas tecnologias nunca me assustou, 

pelo contrário, fui buscar e as introduzi em sala de aula antes mesmo desses 

cursos à distância. O que mais me toca na modalidade EaD é a distância que 

separa os professores, colegas, de um mesmo curso e os meus alunos. É muito 

bom poder conversar com outros professores sobre o que ocorre na sala de 

aula. Sinto falta disso também! A modalidade é a distância, mas ainda é difícil 

para eu aceitar essa distância para que o ensino e a aprendizagem se 

realizem. O que sinto é que nas aulas presenciais existe uma troca entre o 

professor e o aluno. Sinto que o material do EaD engessa, pois não é 

preparado por mim, portanto não tenho autonomia para adaptar esse 

conteúdo para os alunos. O aluno, por sua vez, reclama do material, do 

processo burocrático que existe para o professor dar uma devolutiva para ele, 

aluno. Ao contrário, em uma aula presencial, você elabora, adequa o 

conteúdo e as respostas são imediatas. O aluno não precisa esperar para 

obter a resposta quando tem dúvidas. Portanto, no EaD, o contato é frio, é 

distante. É uma distância que significa distância de corpos, de olhares que 

nunca se encontram e de falta de diálogos. Sei que o EaD é irreversível, pois 

as relações humanas estão diferentes: iniciam-se à distância, desenvolvem-se 

à distância e concretizam-se, muitas vezes, à distância. No entanto, senti um 

desejo imenso de entrar nessa luta e desafiar aquilo que estava confortável 

no meu ser. É por essa razão que fui buscar leituras, discussões e tentar 

encontrar uma saída de forma inteligente. Estou tentando fazer da minha 

prática de ensino a distância uma forma de repensar, de me ressignificar. 

Ensinar a distância tem provocado muitas reflexões sobre minha vida 

profissional, especialmente, no que se refere ao meu relacionamento direto, 

presencial, com alunos e professores, colegas. Como professora de EaD, não 
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me considero tão eficiente quanto em um curso presencial. Estava sempre na 

sala virtual, buscando os questionamentos; procurei interagir com os alunos 

através dos fóruns, mas sentia que os alunos estavam muito afastados do 

professor de EaD. Os alunos gostam de ser monitorados de perto. Outro 

paradoxo, pois os alunos buscam o EaD, mas querem que o professor esteja 

perto. Acredito muito no educador, naquele que ama o que faz e que quando 

tem um aluno à frente tem o respeito e o escuta, não para subordiná-lo ou 

dominá-lo, mas porque ele é uma exterioridade em relação a mim. São os 

pensamentos do filósofo, Lèvinas, presentes na filosofia de Dussel e que me 

acompanham. Acredito que aí esteja o grande vazio que senti, pois não havia 

os olhos nos olhos dos meus alunos, tão pouco um sorriso de aprovação ou 

uma testa franzida de reprovação e muito mais do que isso, não me sentia um 

ser inteiro, presente para acolher o meu aluno. 

 

A Escrita de si em meio às análises 

 Nesta seção, apresentamos o pensamento de Foucault (2004) sobre a 

questão da escrita na formação do si. Tomaremos alguns excertos dessa minha 

narrativa acima para a análise, em meio à apresentação dessa literatura. 

Ler sobre A Escrita de Si (FOUCAULT, 2004) e escrever sobre mim 

não é simplesmente uma metalinguagem, mas é entender como a literatura de 

si transcende os limites de uma grande literatura, provocando os indivíduos 

em uma microestrutura, dentro de uma sociedade reguladora. Esta literatura 

de si, oriunda das pequenas cartas, narrativas e relatos, são documentos 

profícuos por permitirem desnudar aquele que escreve ao se reportar consigo 

mesmo e com seu destinatário. 

 Em seu conhecido texto, A Escrita de Si, Foucault (2004) concebe a 

escrita como um exercício constante de um pensar sobre si mesmo que o ato 

de escrever possibilita. Mediante tal pensamento, o referido autor encontrou 

nessa técnica um modo de subjetivação, revelando através dessa prática um 

movimento interior do indivíduo e estabelecendo relações entre o indivíduo e 

os documentos. Assim como outras, a técnica da escrita está relacionada à 

ética, isto é, a escrita constitui um meio pelo qual os indivíduos irão constituir 

em si uma subjetivação da verdade e nela fundamentar suas ações. Ao mesmo 

tempo em que as práticas de subjetivação possibilitam ao homem tornar-se 

sujeito, esse mesmo processo o objetiva, tanto para conhecer e cuidar de si 

mesmo quanto para se expor ao conhecimento e ao cuidado do outro. 

Na referida obra, Foucault se desloca até à Antiguidade clássica com 

o objetivo de abordar textos que mostrassem a conduta do homem grego e 

algumas formas de constituição de si por meio da escrita. Em um primeiro 

momento, a escrita de si foi considerada um elemento indispensável à vida 



Diálogos: Educação & Direito 

 

62 

ascética. As anotações das ações e dos pensamentos tinham como intuito inibir 

o pecado, pois se tais confissões fossem expostas e estivessem em dissonância 

com um modo de vida desejável de um asceta, ao se tornarem públicas seriam 

motivo de vergonha. A escrita também possuía o “sentido de 

complementaridade com a anacorese: ela atenua os perigos da solidão; oferece 

aquilo que se fez ou se pensou a um olhar possível” (FOUCAULT, 2004, p. 

145). 

Tomando um dos excertos da narrativa, que trago acima, é quase um 

apelo: 

o que mais me toca na modalidade EaD, como o próprio nome diz, é a 

distância que separa os professores de um mesmo curso, reivindico a 

ausência dos colegas e a troca de experiências tão comuns nos encontros 

nas salas dos professores. É muito bom poder conversar com outros 

professores sobre o que ocorre na sala de aula. Sinto falta disso também! 

 

 Em minhas palavras, emergem as lembranças de um tempo em que 

havia um convívio com outros professores; são memórias que fazem parte de 

uma formação pedagógica na qual fui constituída. O contato diário ou semanal 

com os colegas, o cafezinho nos intervalos, a troca de experiências, mesmo 

em um curto espaço de tempo, passam a não mais existir quando nos tornamos 

professores de um curso em EaD. Daí, o estranhamento, o sentimento de vazio 

que a falta desse contato pode proporcionar. No entanto, ao escrever sobre 

isso, pode me proporcionar um pouco de alívio e me fazer sentir menos 

solitária. 

Nos textos de Sêneca e Epícteto sobre a escrita de si que Foucault 

(2004) traz, o filósofo destaca que o primeiro afirmava que “é preciso ler, mas 

também escrever” e o segundo, insiste sobre o papel da escrita como exercício 

pessoal. Epícteto, nos relatos de Foucault (2004) relaciona a escrita a duas 

maneiras distintas, como se fosse uma ginástica do pensamento: a primeira 

delas, linear, que vai da meditação ao ato de escrever; a segunda, circular: a 

meditação antecede a escrita que por sua vez revigora a meditação. Foucault 

(2004) reconhece que seja qual for o ciclo de exercício em que ela ocorra, a 

escrita será sempre uma fase primordial no processo de práticas e disciplinas 

para o autocontrole do corpo e do espírito em busca da verdade, a askêsis, o 

treino de si por si mesmo. 

Foucault (2004) enfatiza que a escrita como elemento de treinamento 

de si possui uma função etopoiética, expressão de Plutarco que considera a 

escrita operadora da transformação da verdade em êthos, isto é, ao escrever de 

si o sujeito leva em conta a forma como ele é visto pelo outro. Desta forma, a 
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escrita de si pode ser vista como o olhar do outro sobre si que, segundo 

Foucault (2004), está presente nos hypomnêmata e nas correspondências. 

Assim, para mim, o olhar do outro, o encontro e o sentir a presença do 

outro passaram a não existir, enquanto professora de EaD:  

Portanto, no EaD, o contato é frio, é distante. É uma distância que 

significa distância de corpos, de olhares que nunca se encontram e de 

falta de diálogos. 

 

Neste relato, o que deixo transparecer é que sinto falta das trocas 

simbólicas que singularizam o universo escolar presencial. Nós, professores, 

que iniciamos nossa carreira e temos uma formação profissional voltada para 

a sala de aula convencional, temos presente em nosso imaginário: poder 

ensinar e aprender, ouvir e ser ouvido, transformar e ser transformado. 

No excerto abaixo, o que posso depreender é a forma circular do 

pensamento, conforme já mencionado, em um processo de práticas para 

disciplinar o autocontrole do corpo e do espírito em busca da minha verdade 

como professora. Há uma reflexão antes da escrita e um revigoramento após 

este exercício: 

É por essa razão que fui buscar leituras, discussões e tentar encontrar 

uma saída de forma inteligente. Vou tentar, ou seja, estou tentando fazer 

da minha prática de ensino a distância uma forma de repensar, de me 

ressignificar. 

 

 Ademais, há, também, subentendido nesses dizeres uma forma de 

resistência neste modo de agir: buscar o conhecimento, a reflexão para atingir 

um certo fortalecimento para continuar a minha prática pedagógica. 

 Em continuação aos seus pensamentos sobre a escrita de si, Foucault 

(2004) realiza uma análise detalhada dos hypomnêmata. Tais textos podiam 

ser livros de contabilidade, registros públicos, cadernetas individuais que 

serviam para lembrete. Ali eram anotadas citações, fragmentos de obras, 

exemplos de ações testemunhadas ou narrativas lidas, reflexões e 

pensamentos. Complementando, as leituras e a escrita tornavam-se como um 

tecido, fazendo da apropriação desses textos um meio para a relação consigo 

por meio da escrita. E é isso que os torna importantes nessa subjetivação do 

discurso. A escolha daquilo que pode ser reunido nada mais é do que a 

constituição de si. Percebe-se também a importância dada à leitura em relação 

à escrita de si. Sobre tal questão, Foucault (2004) destaca o pensamento de 

Sêneca: “é sua própria alma que é preciso criar no que se escreve, porém, 

assim como um homem traz em seu rosto a semelhança natural com seus 
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ancestrais, também é bom que se possa perceber no que ele escreve a filiação 

dos pensamentos que se gravaram em sua alma” (FOUCAULT, 2004, p. 152). 

Mediante essas considerações do filósofo, entendo que, ao citar alguns 

filósofos, mostro em meu relato as influências de pensamento a que estou 

exposta: 

São os pensamentos do filósofo, Lèvinas, presentes na filosofia de 

Dussel e que me acompanham. Sou socrática, quero meus alunos 

caminhando ao meu lado; sou platônica, para mim, educar é sempre 

uma relação de encontro de almas. 

 

 Pode-se também depreender daí que essa busca pelo apoio aos 

pensamentos e atitudes daqueles os quais nos inspiram como modo de vida, 

podem tornar-se práticas verdadeiras, conforme, declara Foucault (1995), ao 

referir-se à relação da escrita e as narrativa de si: “Não basta afirmar que o 

sujeito é constituído num sistema simbólico. Não é somente no jogo dos 

simbólicos que o jogo é constituído. Ele é constituído em práticas verdadeiras-

práticas historicamente analisáveis” (FOUCAULT, 1995, p, 275). 

O excerto abaixo, permitiu-me depreender o quanto é importante para 

o professor ter autonomia e poder escolher, (re)adequar seu conteúdo de 

acordo com a classe. Ao me posicionar quanto ao material didático, declaro: 

Sinto que o material do EaD engessa, pois não é preparado por mim, 

portanto não tenho autonomia para adaptar esse conteúdo para os 

alunos. O aluno, por sua vez, reclama do material, do processo 

burocrático que existe para o professor dar uma devolutiva para ele. Ao 

contrário, em uma aula presencial, você elabora, adequa o conteúdo e 

as respostas são imediatas. 

 

 O que percebo é que, no EaD, o material não permite abertura, 

flexibilização e nem mesmo que o professor responda imediatamente ao 

aluno, em caso de algum questionamento. De acordo com o modelo de ensino 

a distância, na instituição a que eu pertencia, o processo para se responder ao 

aluno era longo, diferente da modalidade presencial, cuja resposta dada pelo 

professor sucede imediatamente à pergunta. O fato de o professor, muitas 

vezes, não ser o autor do conteúdo da disciplina que leciona a distância, pode 

se tornar um fator de desestímulo ao professor, à sua criatividade, à sua busca 

por conteúdos mais pertinentes sobre um determinado assunto que surge em 

certos momentos da aula. Podemos relacionar isso ao fato de que o EaD, 

produto de uma racionalidade prática, em que a educação se tornou uma 

mercadoria vendável, privilegia esses “pacotes prontos de conteúdos” e o 
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professor repassa aos alunos aquilo que foi previamente preparado não por 

ele. 

 Ainda, seguindo o percurso do pensamento de Foucault (2004) sobre 

a escrita de si, o filósofo registra uma outra forma de escrita etopoiética, um 

exercício de si, a correspondência, pois permite também uma prática pessoal. 

A relação do sujeito consigo e com o outro, característica fundamental nesta 

escrita pessoal, “trabalha para a subjetivação do discurso verdadeiro, para sua 

assimilação e elaboração como ‘bem próprio’, constitui também e ao mesmo 

tempo uma objetivação da alma” (FOUCAULT, 2004, p. 156). Em todas as 

cartas, há um exame de si e um olhar do outro, seja no exercício mental ligado 

à memorização, no exame de consciência, na qualidade de um modo de ser e 

também do ocupar-se de si mesmo. Podemos entender a correspondência 

como um treino para aquele que escreve, proporcionando no momento da 

leitura uma escuta de si mesmo. Desta forma, minha narrativa sobre o meu 

deslocamento de uma sala presencial para uma sala virtual foi feita como uma 

carta endereçada a colegas, que possam ter tido os mesmos sentimentos e 

aflições que senti, nesta relação de si e tendo a possibilidade do olhar do outro, 

como um compartilhamento de sentimentos. Vale a pena ressaltar que 

Foucault (DREYFUS; RABINOW, 1995), ao tratar da contemplação de si e 

para se chegar a nossa verdade, cita Platão e a passagem em que o filósofo usa 

a metáfora do olho para explicar que não basta nos olharmos no espelho para 

enxergarmos a nós mesmos, é dentro da pupila do outro que poderemos nos 

enxergar. 

Assim como as outras práticas, a técnica da escrita está relacionada à 

ética, ou melhor, a escrita constitui um meio pelo qual o indivíduo irá 

constituir em si uma subjetivação da verdade e nela fundamentar suas ações, 

tanto para conhecer e cuidar de si mesmo, quanto para se expor ao 

conhecimento e ao cuidado do outro. Ao falar de mim, fui tocada por esse 

pensamento de Foucault no que se refere à subjetivação do discurso 

verdadeiro e à sua objetivação da alma, entendida como uma abertura de si, 

pois, para mim, isso implica em uma avaliação do que acontece no meu corpo 

e na minha alma, transformando o que sinto em uma verdade, verdade essa 

que estabelece um conflito ao declarar, 

Como professora de EaD, não me considero tão eficiente quanto em um 

curso presencial. Não me sentia e nem me sinto professora dos meus 

alunos no EaD. 

Pelos meus dizeres não me sinto, inteiramente, como professora de 

EaD. É como se ocupasse um entre-espaço, ora na sala tradicional, ora na sala 

virtual. Seus dizeres remetem a uma situação de desejo de que meu fazer 

pedagógico no EaD fosse tal qual no ambiente tradicional, que meu papel de 

professora no EaD contemplasse os mesmos atributos que me guiaram ao 
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longo de minha carreira: controle sobre a classe, interação com os alunos, 

oportunidade de dialogar com os alunos e, portanto, não me sentir sozinha. 

Desta forma, compreende-se que, na minha escrita de si, a imagem do 

professor tradicional está sempre presente na imagem do professor de EaD, 

sendo assim, emerge o sentimento de frustração e vazio. 

Ao expressar meus sentimentos em relação à modalidade a distância, 

pude analisar a materialidade linguística, as palavras e as expressões usadas 

em minha escrita de si. Pode-se notar repetições, tais como “distância”, 

“distanciamento”, entre outras que possuem conotação negativa, como 

“silêncio”, “ausência”, “frieza”, “vazio”. No entanto, ao narrar minha 

experiência no ensino presencial, minha escrita está repleta de palavras que 

possuem significado dentro de um fazer pedagógico no qual fui constituída. 

Assim, palavras e expressões como “amar”, “respeito”, “escutar”, “olho no 

olho”, “testa franzida”, “sorriso” denotam um ser vivo, atuante, que deseja, 

muito além de transmitir informações, compartilhar conhecimento, 

experiências e saberes com os alunos. 

 

Algumas considerações... 

Percebe-se nesta narrativa que, especialmente, o relacionamento entre 

o professor e o aluno foi fortemente afetado, pois os recursos pedagógicos 

foram deslocados – da lousa à tela do computador, da sala de aula ao ambiente 

virtual, de questionamentos e respostas durante as aulas a tira-dúvidas e 

fóruns. Enfim, a relação entre os principais envolvidos no processo ensino -

aprendizagem mudou, mudando a maneira como nós, professores, vemos a 

nós mesmos, como somos vistos e como vemos o ensino propriamente dito. 

 A relação com o corpo, a presença na sala de aula, o olhar, o sorriso, 

a entonação, o aperto de mãos, o sentir e o transmitir emoções são 

fundamentais para a aproximação entre aluno e professor e para que o ensino-

aprendizagem possa ocorrer e ser bem-sucedido. A aula presencial permite 

movimento, experiências simultâneas, enquanto o EaD engessa, pois se instala 

na superficialidade das relações. 

 A partir de meus dizeres, pode-se postular que, ao escrever sobre a 

minha própria experiência profissional, as angústias de um sujeito dividido e 

incompleto são traçadas nesta escrita de si. A confissão por meio desta escrita 

permitiu-me um confrontamento com minhas verdades, verdades essas que 

remetem a algumas perguntas que estiveram fortemente presentes: O que fazer 

de mim agora, quando o poder, a sociedade ou as instituições nos impõem 

determinados deslocamentos? 

 Conforme demonstro em meu próprio relato, ao falar sobre minha 

experiência, busco entender e conhecer a mim mesma, em um exercício 



Diálogos: Educação e Direito 

 

67 

interior de buscar a minha própria verdade, aquilo que, como professora, 

acredito. Talvez nos reste agora ressignificar os nossos papéis e vivenciar as 

experiências de ensino com nossos alunos, sejam elas em EaD, no modo 

remoto, ou no presencial, de forma a cuidar de nós mesmos, primeiramente, 

esculpindo nossa própria matéria-prima, nosso interior, através do nosso 

autoconhecimento. 

A técnica da escrita de si permitiu-me reconhecer como um sujeito 

cuja relação comigo mesma demonstra uma prática, uma maneira de ser 

coerente com a minha verdade, que “governa” minha própria vida, dando a 

ela uma forma ética e estética. Apesar das relações de poder-saber 

(FOUCAULT, 2017) a que estamos submetidos, sobrevivo através de minhas 

pequenas ações dentro das microestruturas, aquelas às quais tenho acesso. 
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Considerações sobre a leitura à luz da Lei nº 13.696/2018 

 

 

 

Rafael Prearo-Lima14 

 

Considerações iniciais 

Em 12 de julho de 2018, foi sancionada a Lei nº 13.696, que instituiu 

a Política Nacional de Leitura e Escrita. Dentre outros objetivos, tal lei visa à 

democratização do acesso ao livro e aos diversos suportes à leitura, ao 

fomento à formação de mediadores de leitura, à valorização da leitura, bem 

como à promoção da formação profissional, por meio de ações de qualificação 

e capacitação sistemáticas e contínuas (BRASIL, 2018). 

A partir do ensejo da relativamente recente promulgação de tal lei, 

este breve ensaio tem como objetivo refletir a respeito de processos e práticas 

de leitura e como estes podem auxiliar o trabalho do professor no ensino e no 

desenvolvimento da leitura enquanto atividade escolar. Dadas tanto extensão 

quanto a complexidade daquilo que envolve a leitura, serão abordados apenas 

alguns aspectos mais relevantes desse assunto. Para isso, além de referencial 

teórico pertinente ao tópico abordado, será levado em consideração o contexto 

de ensino-aprendizagem referente ao ensino regular. 

Para tanto, primeiramente, abordamos a questão da importância da 

leitura para o processo de construção de significados. Em seguida, 

discorremos, ainda que muito brevemente, sobre certos processos 

relacionados à aprendizagem da leitura no contexto escolar. Por fim, 

apontamos alguns aspectos que devem ser considerados pelo professor no 

processo ensino-aprendizagem da leitura. 

 

Sobre a leitura: alguns processos e práticas  

Como ponto de partida a respeito da ponderação do ato de ler e de 

suas práticas, é importante mencionar qual é a relevância da leitura. Manguel 

(2006, p. 20) afirma que todos nós lemos não só nós mesmos, mas também o 

mundo a nossa volta. Nesse sentido, tal ato serve, de alguma forma, para 

possibilitar o saber sobre quem somos e sobre onde estamos inseridos. A 
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leitura é, portanto, uma atividade essencial do ser humano, por meio da qual 

se pode não apenas compreender aquilo que está ao redor, como também tudo 

o que constitui o ser humano enquanto indivíduo. Sob essa concepção, cabe 

ressaltar, então, que a leitura vai além do simples ato de decifrar signos verbais 

(i.e. aquilo representado pelas letras e códigos alfanuméricos), abrangendo 

também o decodificar todo tipo de signo verbo-visual-sonoro (por exemplo, 

as diferentes placas de trânsito, o cartão vermelho em uma partida de futebol, 

o sinal de um alarme indicando perigo). 

Ainda de acordo com Manguel (2006), uma vez que fica a cargo de 

cada leitor a leitura do mundo a sua volta, ele mesmo acaba atribuindo a cada 

objeto, lugar ou acontecimento uma legibilidade possível. A leitura também 

serve, desse modo, para o processo de construção de significados. Iser (1999, 

p. 9) também aborda essa questão ao discorrer sobre a interação texto-leitor. 

Segundo este, o leitor é quem constrói o sentido do texto, que “se completa 

quando o seu sentido é constituído pelo leitor”. 

Ainda de acordo com Iser (1999), o processo de leitura pode ser 

descrito nesse aspecto como uma interação dinâmica entre texto e leitor, não 

devendo ser compreendido como um processo passivo, segundo o qual o leitor 

apenas recebe a informação. Pelo contrário: é um processo ativo, no qual o 

leitor constrói significados à medida que prossegue em sua leitura. Eco (1994) 

segue nessa mesma esteira quando, ao discorrer sobre o texto narrativo, cria a 

metáfora de que, durante a leitura, o leitor é aquele que caminha pelo bosque 

da ficção. Ou seja, para Eco (1994), cada leitor trilha seu próprio caminho ao 

ler, construindo seu(s) sentido(s). 

Retomando as reflexões de Manguel (2006), a capacidade de 

(de)codificar linguagem (salvo em algumas situações específicas) é inata ao 

ser humano. No entanto, não se deve restringir a noção de leitura à 

decodificação textual, pois a forma pela qual se aprende a ler abarca as 

convenções sociais de cada sociedade em relação à alfabetização e acaba por 

determinar e (de)limitar como o ato de ler de cada indivíduo é posto em uso. 

Pensando nisso, é necessário que, durante o processo de aprendizagem da 

leitura, importantes pontos sejam levados em consideração. 

Primeiramente, a leitura é afetada pelo conhecimento que cada leitor 

carrega a respeito de seu mundo, bem como sua maior ou menor exposição 

aos acontecimentos que o cercam e o precedem. Manguel (2006, p. 239) 

discorre a esse respeito ao afirmar que o “significado de um texto é ampliado 

pelas capacidades e desejos do leitor.” Desta forma, a interação do leitor com 

o texto com o intuito de construir significados sofre a influência (ou a 

interferência) de sua própria vivência e de suas experiências. 
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Dentro do contexto escolar, a fim de que o estudante consiga aplicar 

essa capacidade de significar um texto, pressupõe-se que ele tenha sido 

exposto, mesmo que em reduzido grau, a determinado assunto a ser lido, de 

forma que consiga ter um ponto de partida sobre o qual alicerçará os 

conhecimentos advindos do próprio texto. É nesse viés que o professor deve, 

então, agir de forma a auxiliar o estudante no processo de construção do 

significado, de modo a “fornecer modelos para a atividade global”, bem como, 

de acordo com os objetivos da aula, “fornecer modelos de estratégias 

específicas de leitura, fazendo predições, perguntas, comentários” 

(KLEIMAN, 2002, p. 29). Nesse sentido, o papel do professor é o de atuar 

como facilitador no ensino da leitura. 

Retomando a afirmação de Manguel (2006), para quem o significado 

de um texto pode ser ampliado pelos desejos do leitor, recorremos a Kleiman 

(2002), que, em referência ao ambiente escolar, afirma que não haverá esse 

desejo por parte do leitor diante daquilo que, para ele, não faz sentido por ser 

muito difícil ou daquilo a partir do qual não consegue extrair o sentido. A 

partir de tais considerações, é possível estabelecer uma lógica inversa, na qual 

o professor, ao agir como facilitador da interação leitor-leitura, possibilita que 

o estudante extraia o(s) sentido(s) expresso(s) naquilo que lê. Isso pode, 

consequentemente, estimular de alguma forma o desejo pela leitura por parte 

desse estudante, o que o levará a outras leituras e assim sucessivamente. 

Outra questão que deve ser considerada no processo de aprendizagem 

da leitura, e que pode auxiliar o trabalho do professor, é a de que a 

decodificação do texto se dá em blocos, que correspondem às unidades 

sintáticas de uma sentença (ISER, 1999), não dependendo, portanto, de 

unidades individuais a significação de uma sentença. Kleiman (2002) discorre 

sobre esse princípio, nomeando-o de fatiamento, a saber, o processo de 

agrupamento de unidades significativas com base no conhecimento de língua 

que o leitor faz ao ler. Essa noção de blocos de significado (ou de fatiamento), 

no entanto, não é recente. Antes do século IV, monges europeus já possuíam 

esse discernimento ao utilizar o método per cola et commata de escrita. Nesse 

método, os textos eram divididos em linhas de significado que auxiliavam os 

leitores a manter a correta entonação enquanto liam em voz alta cada bloco de 

pensamento (MANGUEL, 2006). Atualmente, esses blocos podem ser 

delimitados graficamente em um texto – por meio de travessões e vírgulas, 

por exemplo – ou em unidades sintáticas – por exemplo, por meio de adjuntos 

adverbiais de lugar no final das frases. 

À noção de que a leitura ocorre em blocos, acrescentamos o que 

Kleiman (2002, p. 33) denomina de movimento sacádico, segundo o qual os 

olhos não focam em palavra por palavra do texto, seguindo-o de modo linear, 

mas “se fixam num lugar do texto (a fixação) para depois pular um trecho (a 
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sacada), e fixar-se num outro ponto adiante”. É alternando movimentos 

progressivos e regressivos que a leitura acontece. De acordo com a autora, a 

velocidade para que isso aconteça é determinada pela complexidade do texto: 

quanto maior a dificuldade encontrada para decodificá-lo, maior o número de 

movimentos regressivos e, consequentemente, mais lenta a leitura. A esse 

respeito, Manguel (2006, p. 52) acrescenta ao afirmar que “é somente durante 

a breve pausa entre movimentos [progressivos e regressivos] que nós 

realmente lemos”, apontando, assim, para a complexidade dos processos 

atrelados ao ato de ler. 

Indo além em sua noção de movimento sacádico, Kleiman (2002, p. 

33) denomina a leitura como “jogo de adivinhações”, segundo o qual, é 

possível reconhecer determinadas estruturas e a elas associar significados a 

partir de pistas, como a identificação da forma da palavra. Sendo assim, é 

possível inferir que a leitura não só não é linear, como também não é feita a 

partir da decodificação de cada letra individualmente, mas do reconhecimento 

da “forma da palavra” (daí o termo jogo de “adivinhações”). 

Aplicando esse princípio à atuação do professor, pode-se sugerir que, 

mediante o conhecimento de que a leitura ocorre em blocos, cabe ao professor 

propiciar ao estudante uma exposição a diferentes tipos de leitura, em um 

crescente grau de dificuldade. Ao fazer isso, o professor possibilitará que o 

estudante consiga dominar progressivamente blocos de significados cada vez 

mais complexos. Vale ressaltar que esse trabalho deve ser feito de forma 

constante e em longo prazo, tendo em mente os diferentes níveis de ensino, a 

saber, o infantil (com uso de orações absolutas, por exemplo), o fundamental 

(com orações regidas por coordenação) e o médio (com orações regidas por 

subordinação). 

Em relação ao desenrolar da leitura, Iser (1999) discorre sobre duas 

possibilidades diferentes de desenvolvimento para a sequência de leitura das 

enunciações. Segundo o autor, ao ler uma enunciação, o leitor pode ter sua 

expectativa atendida, o que fará com que a leitura  “se desenvolva como 

progressiva comprovação das expectativas suscitadas pelas representações 

vazias dos correlatos” (ISER, 1999, p. 16). Ao fazer isso, o leitor prossegue, 

assim, em sua leitura de enunciações até ter sua expectativa frustrada, de modo 

que a “modificação da expectativa causada pela sequência das enunciações 

certamente terá um efeito retroativo sobre o que antes fora lido” (ISER, 1999, 

p. 16), voltando na criação de sentidos e criando novas expectativas que 

podem ser confirmadas, dando prosseguimento à produção de sentidos, ou 

novamente frustradas, retomando o processo. O autor também afirma que 

cada momento da leitura representa uma dialética de protensão e 

retenção, entre um futuro horizonte que ainda é vazio, porém passível 

de ser preenchido, e um horizonte que foi anteriormente estabelecido e 
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satisfeito, mas que se esvazia continuamente; desse modo, o ponto de 

vista em movimento do leitor não cessa de abrir os dois horizontes 

interiores do texto, para fundi-los, depois. Esse processo é necessário 

porque (…) somos incapazes de captar um texto num só momento. 

(ISER, 1999, p. 17) 

 

É nesse movimento de protensão e de retenção que o leitor 

(re)constrói o texto, que só se completa, como já mencionado neste trabalho, 

quando ele constitui seu sentido ao preencher os vazios à medida que organiza 

a sucessão de frases de acordo com suas expectativas. 

Tendo sido levados em consideração alguns aspectos referentes ao ato 

de leitura em si, convém agora discorrer brevemente a respeito do que 

Kleiman (2002) designa de estratégias de leitura. De acordo com a autora, 

essas estratégias são operações regulares utilizadas ao se abordar um texto e 

são classificadas como metacognitivas e cognitivas. Ambas podem ser 

inferidas pela compreensão que o leitor faz a partir do texto de acordo com 

seu comportamento verbal (em sua produção em relação ao texto, como 

resumos e paráfrases) e não verbal (como manipula o objeto a ser lido, as 

marcas que faz no texto, se apenas folheia etc.). Observar tais estratégias pode 

possibilitar um melhor desempenho por parte do leitor e, por isso, devem ser 

consideradas no ensino em sala de aula. 

As estratégias metacognitivas estão relacionadas à capacidade do 

leitor de autoavaliar sua compreensão para, então, determinar um objetivo 

para sua leitura. Nessa estratégia, o leitor desempenha um papel ativo e 

consciente durante o processo de ler e deve se posicionar de forma a sanar 

possíveis dificuldades. Isso pode ser feito de diferentes formas, como na 

releitura de algum trecho, na utilização de dicionários para significação de 

termos recorrentes, na busca de exemplos para um conceito etc. As estratégias 

cognitivas, por sua vez, referem-se às “operações inconscientes do leitor, no 

sentido de não ter chegado ainda no nível consciente, que ele realiza para 

atingir algum objetivo de leitura” (KLEIMAN, 2002, p. 50). Um exemplo 

dessa estratégia pode ser o fatiamento sintático, conforme já mencionado. 

 

Considerações finais 

Retomando resumidamente o que foi apresentado ao longo deste 

trabalho, é possível então estabelecer a importância que a leitura tem na 

formação constitutiva de cada leitor enquanto indivíduo. Ao ler tudo o que 

está a sua volta, o leitor atribui àquilo que lê significados, assumindo, assim, 

uma posição ativa no processo de leitura. 
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Diferentemente da crença popular, a leitura não ocorre de maneira 

linear, mas por meio de movimentos de leitura, como o movimento sacádico. 

De modo semelhante, a significação daquilo que se lê não é feita a partir de 

unidades sequenciais (como letras e/ou palavras isoladamente), mas de blocos 

de significado. Ao ler cada um desses blocos, o leitor cria expectativas, que 

são atendidas, podendo prosseguir no desenvolver de subsequentes 

expectativas; ou frustradas, tendo que reformular suas expectativas iniciais. 

Nesse movimento, entre atos de protensão e retenção, é que o leitor 

(re)constrói os sentidos do texto e completa os vazios deixados por ele. Para 

que sua leitura possa ser mais eficaz, o leitor pode utilizar-se de estratégias 

cognitivas e metacognitivas. 

Considerando os processos de ensino-aprendizagem no âmbito 

escolar, vale destacar também a importância do professor enquanto facilitador 

dos meios de que o estudante-leitor necessita desenvolver a fim de conseguir 

ser proficiente no ato de ler e, assim, ter acesso à informação, constituindo-se 

desta forma, não apenas como indivíduo, mas principalmente como cidadão. 

A partir de tais considerações, é possível afirmar, então, a necessidade 

de as escolas, de modo geral, desenvolverem, ou apoiarem, projetos de leitura 

que englobem os diferentes níveis de proficiência a fim de garantir o 

desenvolvimento do estudante de modo a torná-lo um leitor proficiente, o que, 

consequentemente, impactará sua forma de interpretar o mundo a seu redor. 

Nesse sentido é que a devida execução da Política Nacional de Leitura e 

Escrita (Lei nº 13.696, de 2018), ao estabelecer diretrizes para a 

universalização do direito ao acesso da leitura, reconhecendo-a como um 

direito para que se exerça plenamente a cidadania, se faz necessária. 
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SCMB e Formação Continuada: Estratégias Pedagógicas 

Inclusivas 

 

 

 

Mirella Novais Oliveira15 

 

1 Introdução 

O presente artigo apresenta de forma objetiva e sintética sugestões de 

estratégias pedagógicas inclusivas para o Sistema Colégio Militar do Brasil 

(SCMB). Dessa maneira, privilegia o Estágio de Atualização Pedagógica 

(EstAP) como um espaço adequado para uma formação continuada que 

possibilite, além das considerações teóricas sobre o tema da Educação 

Especial e Inclusiva, o compartilhamento de experiências práticas eficientes 

para efetivar o processo de ensino aprendizagem dos alunos com necessidades 

educacionais específicas. 

Nesse aspecto, faz-se necessária uma apresentação inicial do histórico 

do SCMB como um sistema que surgiu com características e perfil inclusivos, 

considerando a necessidade de ofertar ensino de qualidade para todos, 

inclusive aos filhos de militares. Ressalta-se também, a paulatina e progressiva 

inserção de diversos elementos inclusivos ao sistema com o passar dos anos, 

que vão desde as classes mistas até o Ensino a Distância. 

Outro foco deste trabalho está sobre esclarecimentos concisos sobre 

conceitos e especificidades dos grupos, os quais configuram-se como público-

alvo de uma Educação Especial e Inclusiva. Embora o SCMB acolha além dos 

indicados por lei, neste artigo considerou-se apenas os estudantes deficientes, 

os com transtornos globais do desenvolvimento e os com altas 

habilidades/superdotação. 

As sugestões pedagógicas aqui apresentadas objetivam também 

tornar-se referência para futuras pesquisas de temática similar, ampliando as 
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possibilidades de intervenção para um aprendizado progressivo na área da 

Educação Especial. 

Este artigo caracteriza-se por uma revisão bibliográfica e análise 

crítica dos dados da Literatura, visando colaborar para que haja uma maior 

aplicação do ensino por competências no processo de ensino e aprendizagem 

também com os alunos com necessidade educacionais específicas. 

Dessa maneira, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de 

natureza aplicada e abordagem qualitativa, com objetivo exploratório, no 

intuito de propiciar um melhor entendimento do assunto. Neste, foi feita uma 

análise bibliográfica com informações necessárias obtidas a partir de livros, 

artigos científicos e revistas. 

As inquietações sobre a temática se iniciaram no ano de 2012, quando 

um grupo de trabalho foi criado para pesquisa e elaboração de relatório e 

Projeto de Educação Inclusiva no SCMB. Posteriormente, com a publicação 

da Portaria n° 098, de 13 de fevereiro de 2015, versando sobre as normas para 

o ingresso de candidatos com necessidades especiais nos Colégios Militares, 

delinearam-se os primeiros passos para a construção das Diretrizes para 

Educação Especial no SCMB. 

A partir desse marco, diversas atividades com vistas à formação e à 

capacitação dos agentes educacionais do sistema foram empreendidas. 

Inicialmente, a matriz teórico/histórica precisava ser um tema bem definido e 

de conhecimento geral, mas para os docentes atuantes, faz-se necessário ainda 

renovar constantemente seu rol de estratégias pedagógicas para o trato com os 

discentes que ingressam nos Colégios Militares todos os anos. 

É dentro dessa perspectiva que este artigo tem sua utilidade: não 

apenas como sinalizador de todos os esforços que já foram empreendidos para 

uma educação de excelência que seja inclusiva, como também perfilando 

exemplos práticos, fomentando espaços para um trabalho colaborativo e de 

qualidade dentro de um processo de ensino aprendizagem cada vez mais 

significativo e eficiente nos colégios militares. 

 

2 Desenvolvimento 

2.1 Sistema Colégio Militar do Brasil: inclusivo desde seu fundamento 

A ideia primária para a criação do Sistema Colégio Militar do Brasil 

(SCMB) surgiu ainda em 1840, com a proposta de implantar o que seria 

denominado “Colégio Militar do Imperador”, localizado na atual cidade do 

Rio de Janeiro. Entretanto, os ânimos e motivações em torno do mesmo não 

foram suficientes para concretizar tal projeto. Um motivador mais convincente 

reavivou o desejo de criar uma instituição educacional militar de caráter 
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assistencial no país, quando Duque de Caxias, em comum acordo com os seus 

comandantes, inferiu que muitos soldados dedicados à Pátria na Guerra do 

Paraguai se preocupavam com a falta de amparo a qual estariam entregues 

seus filhos caso eles “sucumbissem na frente de batalha”. Com o intuito de 

tranquilizar a “Força”, em relação ao resguardo de sua prole, e proporcionar 

mais ânimo de luta ao poder de combate das tropas imperiais, seria necessário 

instituir além de uma pensão, algo que garantisse também a educação oficial 

às crianças que por ventura se tornassem órfãs por tais circunstâncias. 

Mesmo após eleger-se senador do império, apresentar o projeto em 

1853 e reapresentá-lo em 1862, Duque de Caxias não obteve êxito de imediato 

em concretizá-lo. Nada obstante, sua luta não foi em vão, pois as estruturas e 

diretrizes para uma educação com grande prospecto de eficiência já haviam 

sido forjadas ao longo dos anos de insistência do supracitado senador, 

elevando ao estado de iminente a fundação do colégio, ainda que já sob a tutela 

do Conselheiro Tomás Coelho, como indicado a seguir: 

Apenas no final do Império, o Conselheiro Tomás Coelho, ex-Ministro 

da Agricultura, Comércio e Indústria, conseguiu a criação do Imperial 

Colégio Militar (Decreto Nº 10.202, de 9 de março de 1889). O 

educandário, em pouco tempo, impôs-se dentro do cenário educacional 

do País. Em 1912, foram criados mais dois Colégios Militares: o de 

Porto Alegre e o de Barbacena. (DEPA, 2016, s.p.) 

 

Décadas depois, sob a autorização do então Ministro da Guerra, 

General Henrique Teixeira Lott, houve uma substancial expansão do Sistema 

Colégio Militar com o estabelecimento de novas unidades, a saber: Colégio 

Militar de Belo Horizonte – CMBH, em 1955; o Colégio Militar de Salvador 

– CMS, em 1957; o Colégio Militar de Curitiba – CMC, em 1958, e o Colégio 

Militar de Recife – CMR, em 1959. Os extintos colégios de Porto Alegre e de 

Fortaleza foram substituídos por Escolas Preparatórias e voltaram a funcionar 

como militares em 1962. Na década de 70, foram criados os Colégios Militares 

de Manaus (1971) e de Brasília (1978). 

Após o estabelecimento da Diretoria de Ensino Preparatório e 

Assistencial, sob o Decreto nº 71.823, de 7 de fevereiro de 1973, para 

coordenar as atividades de planejamento e condução do ensino desses 

Colégios, o Sistema sofreu inicialmente um retrocesso com o fechamento do 

CMBH, CMS, CMR e CMC em 1988. Entretanto, retomou o progresso com 

a reativação desses em 1993, ano em que foram inaugurados ainda os Colégios 

Militares de Juiz de Fora e de Campo Grande/MS e, em 1994, o de Santa 

Maria/RS. As últimas unidades criadas no Sistema foram o Colégio Militar de 

Belém – CMBel (2015), que recebeu os seus primeiros alunos em 2016, e o 
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Colégio Militar de São Paulo – CMSP (2019), que recebeu seus primeiros 

alunos em 2020. 

Embora o objetivo fosse o de acolher os órfãos de beligerantes, 

também após um século de existência do SCMB, admitiu-se o ingresso de 

estudantes do gênero feminino nas dependências educacionais militares, tendo 

a primeira turma mista concluindo os estudos em 1995. Atualmente, além dos 

filhos de militares, também ingressam no Sistema, no 6° ano do Ensino 

Fundamental e no 1° ano do Ensino Médio – a depender do Colégio Militar 

onde pleiteiam a vaga – alunos concursados, que podem ser filhos de civis. 

Em fevereiro de 1999, sanciona-se a Lei 9.786, que regula o ensino 

no Exército Brasileiro. A posteriori, são aprovadas algumas portarias para a 

regulamentação dos colégios militares, sendo a primeira de n° 361, de 30 de 

julho de 2002; a segunda, n° 160, de 20 de abril de 2004; a terceira, n° 716, 

de 21 de outubro de 2004; e, por fim, a que está em vigor, n° 042, de 6 de 

fevereiro de 2008. 

A modalidade de Ensino a Distância também se fez uma realidade no 

Sistema, sob a responsabilidade do Colégio Militar de Manaus – CMM. Com 

o intuito de atingir alunos na região amazônica, cujo ensino regular manteve-

se muito tempo como elemento de difícil acesso, estabeleceu-se o Ensino 

Fundamental de 6° ao 9° anos aos dependentes de militares através do Curso 

de Modalidade de Ensino a Distância – CEAD. Criado em 2001, o curso foi 

ampliado em 2004 aos dependentes de militares em missão no exterior e, em 

2006, estendeu-se ao Ensino Médio. Todos os Colégios estão subordinados à 

DEPA, pertencente ao Departamento de Educação e Cultura do Exército – 

DECEx, órgão responsável pela regulamentação, fiscalização e atualização do 

ensino no âmbito do Exército Brasileiro. 

Com tantos revezes ao longo do tempo, pode-se afirmar que o SCMB 

se fortaleceu e transformou-se em referência no cenário educacional 

brasileiro. Dentro desse revés, por meio da Portaria nº 098-Cmt Ex, de 13 de 

fevereiro de 2015, são aprovadas, então, as normas para o ingresso de 

candidatos com necessidades educacionais especiais nos Colégios Militares, 

integrantes do Projeto Educação Inclusiva no SCMB. 

Logo, admitiu-se desde 2016, o ingresso de candidatos com 

necessidades educacionais especiais, oriundos de processo seletivo ou não, 

conforme definido nas normas para o ingresso de candidatos com 

necessidades educacionais especiais nos Colégios Militares. 

Compreende-se, assim, que, embora interesses políticos sempre 

estivessem associados ao desenvolvimento dos Colégios Militares, a 

qualidade irrefutável da educação cultivada em seus domínios suplantou as 
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incertezas e fincou raízes em definitivo na sociedade do país. Sobre o tema, 

Souza (2013) revela que 

o SCMB é um sistema único, de ensino básico, cuja gestão se concentra 

às rédeas de oficiais militares do Exército Brasileiro. É um dos 

subsistemas de ensino do Exército e tem a seu cargo ministrar a 

educação básica, nos níveis fundamental (6º a 9º ano) e médio, portanto, 

é responsável pela gestão e bom funcionamento de todos os Colégios 

Militares do Brasil. O sistema é subordinado à Diretoria de Ensino 

Preparatório e Assistencial – DEPA que, por sua vez, está subordinada 

ao Departamento de Educação e Cultura do Exército – DECEx, órgão 

responsável pela condução do ensino no âmbito do Exército Brasileiro 

(SOUZA, 2013, p. 7). 

 

Ainda que convivam com especificidades, os Colégios Militares 

compõem um sistema, uma vez que compartilham das determinações 

explicitadas nos documentos regentes do Ensino do Exército Brasileiro, 

alinhado às Leis e Diretrizes preconizadas para a Educação Básica no Brasil. 

Os Colégios Militares (CM) do SCMB compartilham da mesma missão e 

visão, sendo subordinados pela DEPA, que planeja, coordena, controla e 

supervisiona a condução da educação preparatória e atende atualmente a cerca 

de 15.000 alunos de ambos os sexos. 

Infelizmente o histórico do sujeito com deficiência no Brasil indica 

uma rota de preconceitos e de ignorância de todos os setores da sociedade, 

incluindo da área de saúde, cujo modelo médico foi considerado por muitos 

anos o ideal no caso dos nomeados, na época, como “retardados”, 

“deficientes”, “excepcionais”, só para citar algumas terminologias carregadas 

de sentido pejorativo e que em nada colaborava para um senso de identidade 

e de autonomia do ser com deficiência. 

Vale destacar a capacidade de análise e organização do ensino do 

Exército que, condizente com as Leis e Diretrizes Nacionais de Ensino, 

submeteu-se a momentos de modificações e de adaptações no processo de 

ensino-aprendizagem, com vistas a atribuir mais significado ao conhecimento 

adquirido pelo estudante, promovendo um processo de educação inclusiva 

desde seus primórdios. 

Ainda que na LDBN se identifique que os Colégios Militares são 

regulados por lei específica, a equivalência de estudos é evidente, mantendo 

as dimensões basilares no que tange à forma de conduzir o processo de 

aprendizagem. Assim sendo, os fatores normativos da educação no SCMB são 

atinentes aos demais documentos de base educacional do país, tais como as 

Diretrizes Pedagógicas para a Educação Especial – DPEE no SCMB 

(DPEE/SCMB), em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais. 



Diálogos: Educação e Direito 

 

79 

Embora o SCMB atue em um contexto diferente e desafiador, pois 

possui um conjunto de alunos extremamente heterogêneo, em função dos 

diferentes locais onde os CM se situam, mantém um modelo de gestão 

alinhado como forma de se proceder a uma análise crítica de seus processos. 

Assim sendo, é primordial frisar que há nessas instituições uma proposta 

pedagógica e especificidades legais que merecem atenção e que podem 

configurar-se em um modelo a ser seguido por outros sistemas de ensino que 

pretendem manter a excelência educacional, atrelada à inclusão. 

 

2.2 Formação continuada no SCMB e o estágio de atualização 

pedagógica 

O caminho de formação docente necessita ser constante e coerente 

com os objetivos finais do processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, é 

imperativo que as instituições de ensino busquem coadunar espaços de 

aperfeiçoamento, capacitação e reflexões constantes da prática pedagógica, 

visando atingir o nível de educação almejado. Sobre o tema, Oliveira (2017) 

afirma a necessidade de que: 

O professor educador deva estar meramente preparado em sua prática 

pedagógica, repensando, interpretando, propondo métodos alternativos 

e metodologias de acordo com as necessidades específicas dos 

educandos, considerando os aspectos do contexto educacional, da 

diversidade cultural, da realidade sociocultural dos alunos com 

necessidades educacionais especiais e suas limitações específicas de 

aprendizagem. (OLIVEIRA, 2017, p. 2) 

 

Dessa forma, é elementar que a formação continuada deva fornecer 

medidas expressivas para desenvolver um ensino-aprendizagem de qualidade, 

significativo e eficiente, considerando as práticas que uma Educação Inclusiva 

exige para o desenvolvimento satisfatório de suas competências e habilidades. 

Diante do exposto, Oliveira ressalta ainda que “para que sejam implementadas 

práticas educativas inclusivas mais satisfatórias, é necessário que professores 

e gestores educacionais possuam formação continuada no atendimento ao 

público-alvo ‘especial, inclusivo’.” (OLIVEIRA, 2017, p. 3) 

Nesse processo de articulação de pares, a formação dos profissionais 

da educação deve abranger o desenvolvimento de sua sensibilidade para que 

possam refletir, planejar de maneira flexível e articular o ensino às demandas 

de aprendizagem dos discentes, mediante as diversas possibilidades 

educativas. 

Um dos caminhos para esse trajeto de aprendizado mútuo, 

compartilhado e constante advém da possibilidade de contar com as 
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experiências e experimentos de outros espaços educacionais que já obtiveram 

êxito na prática educacional inclusiva e especial. Para esse tema, Rodrigues 

(2012) indica que 

a parceria entre universidades e escolas públicas e privadas seria um 

bom começo. Não no sentido da universidade trazer um conhecimento, 

mantendo o costume de verticalizar ações junto aos docentes em 

formação, mas na vertente de trabalhar junto com as instituições 

escolares possibilidades de construir um saber a respeito do processo de 

implementação da política de educação inclusiva. (RODRIGUES, 

2012, p. 2) 

 

Dentro dessa linha procedimental, a formação continuada nos 

colégios do SCMB inclui entre os seus preceitos os chamados EstAPs 

(Estágios de Atualização Pedagógica), assim regulados pela Portaria nº 549, 

de 06 de outubro de 2000, que aprova o regulamento de preceitos comuns aos 

estabelecimentos de ensino do Exército (R-126), indicando no Título VII, Do 

corpo docente, Art. 41. Que “O Corpo Docente frequentará, anualmente, a 

estágios de atualização pedagógica e administração escolar.” (BRASIL, 2000) 

Essa prática ocorre anualmente em dois níveis. O primeiro congrega 

representantes de chefias das principais instâncias educativas do sistema, com 

o objetivo de levantar e de discutir assuntos relevantes, bem como o de traçar 

oportunidades de melhoria no Sistema de Educação e Cultura do Exército 

(SECEx), de modo a torná-lo mais eficaz. 

Também é no EstAP nível 1 que se busca atualizar as 

Diretorias/Centro no que concerne temas técnicos e pedagógicos, cujas 

decisões tomadas nesse momento serão repassadas às unidades escolares, de 

forma que haja uma manutenção dos valores institucionais e da excelência de 

ensino. 

O EstAP nível 2 tem por finalidade permitir um contínuo 

aperfeiçoamento do corpo docente de cada colégio em assuntos pedagógicos, 

visando ao aprimoramento da prática educacional. Além disso, possui a 

função de colaborar com a formação dos agentes de ensino diretos e indiretos, 

contando com as orientações e indicações dos membros da Seção Técnica de 

Ensino, Seção Psicopedagógica, Supervisão Escolar e Corpo de Alunos. 

No contexto da Educação Especial, tem sido nos EstAPs que, 

inicialmente, se levaram informações de caráter histórico/teórico sobre o 

tema, seguidas por explanações e análises legais. Em um segundo momento, 

verificou-se ainda a formação profissional e as possibilidades de oferecer 

especialização/capacitação na área aos profissionais da educação. 
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Para tal, parcerias e colaborações foram estabelecidas, no sentido de 

capacitar os agentes educacionais para a inclusão de estudantes com 

necessidades educacionais específicas. Dentre as diversas ações, cabe citar: 

curso de ledor, iniciação ao braile, aquisição de ferramentas específicas, 

implantação das SAEEs (Seções de Atendimento Educacional Especializado), 

palestras com especialistas, oficinas didáticas e cursos de aperfeiçoamento e 

especialização em Educação Especial e Inclusiva. 

Ao corpo discente também foram ofertados momentos de 

sensibilização tais como: práticas esportivas específicas, apresentações 

artísticas com protagonistas deficientes, além de contextualização científica 

sobre a temática, através da Feira Científica de cada colégio. Ao considerar os 

esforços da DEPA sobre o tema, é legítimo afirmar a coerência com o que 

propõe os especialistas: 

 

Se o processo de inclusão não vier acompanhado de suportes 

pedagógicos adequados para o aluno e o professor, se a Educação 

Especial continuar sendo um sistema paralelo de atendimento e os 

professores continuarem atuando isoladamente, não alcançaremos a 

utopia da inclusão escolar: meninos e meninas, com ou sem deficiência 

aprendendo e convivendo juntos na escola. Ademais, se a formação de 

professores não for repensada e adequada aos contextos educacionais 

que vêm se delineando na atualidade continuaremos enfrentando 

grandes dificuldades para construir efetivamente uma escola 

democrática e inclusiva. (PLETSCH; DAMASCENO, 2010) 

 

Diante do exposto, verificam-se ainda muitas outras ações executadas 

em todo o sistema de forma sazonal, com vistas à formação continuada dos 

profissionais, tais como: seminários, participação em congressos, simulações, 

visitas técnicas, entre outros. Porém, para o escopo deste artigo, considera-se, 

sobretudo, o EstAP, dada sua regularidade e papel normativo. 

A cada 2 anos divulga-se eficientemente os dados do sistema sobre a 

população alvo da Educação Especial presente nos Colégios Militares. Da 

mesma forma, apresentam-se as melhorias constantes, tanto do ponto de vista 

estruturais, quanto do âmbito de investimentos pedagógicos para os 

atendimentos dos estudantes com necessidade educacional específica. 

Embora o trabalho estatístico e capacitante relacionado às deficiências 

e transtornos seja constante, profícuo e preciso junto à DEPA, faz-se 

importante fortalecer ainda mais as ações para o público alvo da Educação 

Especial no sistema, sobretudo considerando que os EstAP configuram-se 

como espaços adequados não apenas para a criação, como também para a 

socialização de estratégias pedagógicas inclusivas. 
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2.3 Estratégias pedagógicas inclusivas para o SCMB 

 Segundo a Política Nacional de Educação Especial (2008), na 

perspectiva da Educação Inclusiva, a E.E. (Educação Especial) passa a 

integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento: 

“Às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.” 

(BRASIL, 2008) 

 Assim sendo, as sugestões de estratégias pedagógicas inclusivas a 

seguir serão divididas entre os grupos propostos no documento supracitado, 

para efeitos didático-pedagógicos, não excluindo a possível aplicação de 

determinadas ferramentas/métodos aos indivíduos que porventura possam 

pertencer a mais de um grupo de forma concomitante.  

 

2.3.1 Discentes com deficiência 

 Antes de propor estratégias para o processo de ensino-aprendizagem 

para os estudantes deficientes, faz-se importante elucidar o conceito de pessoa 

com deficiência, conforme indicado na Política Nacional de Educação 

Especial: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos 

de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com 

diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na 

escola e na sociedade.” (BRASIL, 2008, s. p.) 

 Uma vez esclarecida a contextualização do fato, vinculam-se 

propostas didáticas às especificidades de determinados indivíduos deficientes 

no âmbito escolar, começando pelo surdo ou aluno com baixa audição. Para 

esse grupo, seria fundamental a presença de um intérprete de Libras, ou ainda 

a oportunidade de oferecer aos estudantes um ensino bilíngue (Libras e 

português). Na falta desses recursos, deve-se utilizar, sobretudo, estratégias 

visuais (uso de imagens, slides, gestos, associações), painéis interativos, 

sistemas de ampliação sonora, disponibilidade de material auditivo em 

Ambiente Virtual de acesso livre, atividades de silêncio com apoio 

colaborativo e experimentação surda para resolução de situações-problema. 

Ademais, vale ressaltar o uso de exploração do entorno visual como 

prática constante, promovendo a equidade entre os pares ouvintes e não-

ouvintes. Exemplifica-se ainda nesses casos métodos como: maquete, 

desenho, mapa, gráfico, fotografia, vídeo ou pequeno trecho de filme. 

 No âmbito da deficiência visual, faz-se essencial a utilização e 

exacerbação de recursos sonoros, bem como adaptações dêiticas, direcionadas 

não apenas ao estudante deficiente, mas também aos demais discentes.  
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 A execução de atividades com o uso de amplificadores sonoros 

coletivos traz tantos benefícios de inclusão quanto o uso de exemplos em 

relevo e/ou com impressão tridimensional. Logo, a relação de sítio geográfico, 

do tato e da audição deve estar no centro do processo de ensino-aprendizagem, 

promovendo a potencialização do desenvolvimento de habilidades e 

competências do indivíduo cego ou com baixa visão. 

 Deve-se ressaltar também a eficiência que os recursos tecnológicos 

têm apresentado para deficientes visuais. Assim, o uso de computador 

(software de sintetizadores de voz e ledores de textos, por exemplo), de 

gravador, de arquivos em formato eletrônico oral (textos, slides, filmes com 

autodescrição), de reglete (régua com linhas de retângulo correspondentes à 

cela Braille) e de punção (espécie de lápis) para escrita em Braille favorece o 

processo de aprendizagem por parte do estudante. 

 Ao considerar a deficiência física, levando em conta as diversas 

possibilidades que envolvem esse segmento, deve-se priorizar, sobretudo, a 

mobilidade desse indivíduo, na manutenção de sua integridade psíquica e de 

sua autonomia locomotiva. Uma das estratégias que atende às exigências de 

um deficiente físico é a manutenção de atividades colaborativas. Nessas, os 

pares poderão suprir as limitações físicas do colega, que, em contrapartida, 

poderá colaborar de outras formas para a execução do trabalho em 

dupla/grupo, de forma a promover um espaço equitativo nas atividades. 

Outra forma de trabalhar a equidade com os alunos com deficiência 

física é através de experimentações simuladas dos limites na condição física 

de todos os estudantes envolvidos em uma determinada ação, a exemplo de 

um jogo de basquete, no qual tanto os que podem movimentar as pernas 

quanto os que não podem devem manter-se em cadeiras de roda e ajustar-se 

às regras como se cadeirantes fossem. 

 A grande incógnita das práticas inclusivas para pessoas com 

deficiência está no que concerne à deficiência intelectual. Por sua diversa e 

complexa atribuição, esse tipo de deficiência é a que suscita mais dúvidas por 

parte dos professores. Durante muito tempo defendeu-se que crianças e 

adolescentes com doença mental deveriam ser escolarizadas em espaços 

especializados, sendo essa concepção modificada, sobretudo, por força de Lei. 

Entretanto, ainda há muitas reflexões sobre as vantagens e desvantagens da 

inclusão desse indivíduo em salas regulares de ensino.  

 É fato que, ao pensar em estratégias para o aluno deficiente mental, 

precisa-se considerar como se dá a produção de conhecimento desse 

indivíduo. Geralmente, o estudante com essa deficiência possui dificuldade de 

construir conhecimento com os demais, muitas vezes inutilizando estratégias 

colaborativas com os seus pares.  
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 Assim sendo, adaptação é palavra-chave na execução de qualquer 

atividade relacionada ao processo de ensino-aprendizagem do estudante com 

deficiência mental. Considera-se que é necessária a instauração de espaços 

pedagógicos para o alcance do aprendizado, seja ele qual for, independente 

dos objetivos inicialmente instaurados para os estudantes sem deficiência. 

 Vale ressaltar, que as estratégias devem abranger aspectos de 

letramento, sobretudo para que haja uma relação entre o aprendido e o seu uso 

no cotidiano. A aprendizagem significativa deve ter um papel central nas 

abordagens com os alunos com deficiência mental, sendo ela mediada ou não, 

a depender do grau apresentado por cada estudante. Sobre o tema, destaca-se 

que:  

Atualmente, reconhecemos que grande parte dos problemas de 

aprendizagem é contextual, tem lugar no ambiente da sala de aula, na 

qual se verifica a influência da estrutura curricular e das estratégias 

pedagógicas utilizadas pelo professor, na capacidade de atender 

eficazmente os alunos com necessidades educativas especiais. 

(STOBAUS; MOSQUERA, 2004, p. 124) 

 

Para esse grupo em específico, vale mais aprender a aprender do que 

o que é aprendido. Qualquer estratégia que leve à descoberta de como o 

estudante aprende, independentemente do nível que outros alcancem, será 

extremamente válida, considerando que o indivíduo poderá utilizar-se deste 

ou daquele método/ferramenta para apreender outros conhecimentos 

essenciais ao seu desenvolvimento cotidiano. 

 

2.3.2 Discentes com Transtornos Globais de Desenvolvimento 

 A terminologia que envolve os estudantes com transtornos globais de 

desenvolvimento alcança um grupo caracterizado na Política Nacional de 

Educação Especial como “aqueles que apresentam alterações qualitativas das 

interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 

atividades restrito, estereotipado e repetitivo” (BRASIL, 2008). Posto isso, as 

estratégias sugeridas englobarão os discentes com autismo, com o Transtorno 

do Espectro do Autismo (TEA) e psicose infantil, com margem à ampliação e 

adaptação dos exemplos aos demais estudantes com Transtornos Globais de 

Desenvolvimento. 

 Um fator de grande relevância para o sucesso das estratégias para esse 

grupo, bem como para os estudantes com deficiência mental, diz respeito ao 

correto uso dos medicamentos receitados previamente, uma vez que, sem esse 

controle, dificilmente as abordagens em si terão sucesso. Como um conceito 

mais abrangente, a APA afirma que no TEA: 
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Os sintomas se manifestam em condição espectral em diferentes níveis 

de severidade. O quadro clínico se caracteriza por déficits na interação 

e comunicação social e padrões restritos e repetitivos de 

comportamentos, interesses ou atividades com prejuízos no 

funcionamento adaptativo (APA, 2014, s.p.). 

 

 Portanto, as estratégias utilizadas deverão estimular, além de 

habilidades de aprendizagem, habilidades de reciprocidade sócio emocional, 

comunicação social, tanto verbal como não verbal e habilidades sociais. Para 

isso, deve-se introduzir atividades de interesses variados, com rotinas 

padronizadas, proporcionalmente mais silenciosas e planejadas, para evitar 

e/ou diminuir a ocorrência de problemas de comportamento como 

estereotipias corporais e (auto) agressividade.  Exemplificam-se as 

atividades que exijam concentração, raciocínio lógico (jogos de memória, 

quebra-cabeças, cruzadinhas, caça palavras), observação atenta, repetições e 

com objetivos bem definidos. Atribui-se a eles extensão temporal para 

resolução, momento individual de tomada de decisão e representação 

descritiva dos resultados, controlando assim impulsos de hiper ou 

hiporreatividade a estímulos sensoriais. 

 

2.3.3 Discentes com Altas Habilidades/Superdotação  

O Ministério da Educação e do Desporto, na publicação das diretrizes 

gerais para o atendimento educacional aos(as) alunos(as) portadores de altas 

habilidades/superdotação e talento, aponta que 

 

alta habilidade refere-se aos comportamentos observados e/ou relatados 

que confirmam a expressão de “traços consistentemente superiores” em 

relação a uma média (por exemplo: idade, produção, ou série escolar) 

em qualquer campo do saber ou do fazer. [...] Esses educandos 

apresentam envolvimento com a tarefa, traço que se refere a 

comportamentos observáveis na demonstração de expressivo interesse, 

motivação e empenho pessoal nas tarefas que realiza em diferentes 

áreas, e criatividade, traço que diz respeito a comportamentos criativos 

observáveis no fazer e no pensar, expressados em diferentes formas: 

gestual, plástica, teatral, matemática ou musical, entre outras (BRASIL, 

MEC/SEESP, 1995, p. 13). 

 

 Tomando como base essa definição, a SEESP – Secretaria de 

Educação Especial do Ministério da Educação criou quatro volumes de livros 

didático-pedagógicos, contendo informações para auxiliar as práticas de 

atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação. As versões 
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eletrônicas desse material estão disponíveis no portal do MEC e versam sobre 

encorajamento de potencial, orientação aos professores, atividades de 

estímulo aos estudantes e relação aluno-escola-família. 

 Todo o material reitera a necessidade de produzir atividades que se 

apresentem como desafiadoras, enigmáticas, estimulantes, com um grau de 

dificuldade que lhe permita expandir seus conhecimentos além do que é 

apresentado em sala. Exemplificam-se conteúdos associativos, com 

necessidade de conhecimentos prévios mais estruturados, enigmas, charadas, 

labirintos de possibilidades de respostas. Sobre a oportunidade de ver a escola 

como um ambiente ideal para que a formação seja contínua, afirma-se 

 

ser fundamental pensar a escola como lócus de formação docente, pois 

é um espaço que possibilita a construção de mudanças nas práticas 

pedagógicas, no currículo, no ensino e na aprendizagem dos alunos, 

inclusive daqueles com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, e ainda abre 

caminhos para que o educador adicione a investigação aos seus saberes-

fazeres. (MIRANDA; GALVÃO, 2012, p. 215) 

 

 Outro aspecto que têm obtido muito êxito é a tutoria com 

acompanhamento do professor. Nesse caso, o estímulo é não só aprender, mas 

pensar em formas eficientes de levar os pares a aprender também, fomentando 

a criatividade, além do processo de autoaprendizagem. 

 O Ensino a Distância também é uma categoria auxiliar no processo de 

adequação curricular para o aluno com altas habilidades/superdotação. Nesse 

âmbito, o docente do(s) componente(s) curricular (es) dos quais há 

necessidade poderá indicar cursos complementares sobre a temática de 

interesse do estudante, que poderá fazê-lo em sua própria residência, a seu 

tempo.  

 Quanto ao tema da Educação Especial e Inclusiva como um todo, 

incluindo casos de altas habilidades/superdotação, é essencial a compreensão 

de que “cada indivíduo é singular, uma vez que características, habilidades, 

ou mesmo dificuldades humanas manifestam-se em uma variada gama de 

intensidades e comportamentos”. (CUPERTINO, 1998, p. 23) 

 Frente a isso, é imperativo saber que estratégias pedagógicas 

inclusivas podem obter sucesso no processo de ensino aprendizagem de um 

indivíduo e não surtir o mesmo efeito em outro. Por esse motivo, as 

necessidades educacionais devem ser avaliadas como individuais e específicas 

para que ocorra um real processo de inclusão desse ser humano ao seu meio 

social educativo. 
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3 Conclusão 

Por fim, vale frisar que não há uma receita pronta para a construção 

de estratégias pedagógicas inclusivas, mas os exemplos positivos podem 

servir como guias para a elaboração de novas ou adaptadas práticas, que levem 

a um processo de ensinagem mais eficaz em relação ao público-alvo da 

Educação Especial e Inclusiva. 

 Observa-se a necessidade de estabelecer critérios de flexibilização e 

operacionalização de métodos, ferramentas, avaliações e interferências. Vale-

se, assim, da premissa de que os agentes educacionais devem conhecer as 

características do estudante e prover acomodações físicas, curriculares, 

psíquicas, profissionais e complementares/suplementares sempre que for 

adequado. 

 Dentro dessa gama de informações, a capacitação/ formação dos 

profissionais deve ser constante e continuada, na busca de informações e 

práticas mais condizentes com os objetivos que se pretende alcançar. De modo 

semelhante, a avaliação deve assumir um caráter formador e processual, com 

abordagem cada vez mais significativa. 

Deve-se também, buscar consultores/especialistas sempre que 

necessário, para avaliar precisamente os estudantes, de forma que o colégio se 

programe para atender a diferentes perfis, visto que os discentes com 

necessidades educacionais específicas podem possuir diferentes estilos e 

potencialidades 

É necessário ainda desenvolver um programa de educação paralelo à 

inclusão, especialmente com atividades socializadoras, por meio das quais se 

demonstre sensibilidade às necessidades do indivíduo e habilidade para 

planejar com a família o que deve ser feito ou continuado em casa. 
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Modernização Conservadora e Violência Política no Brasil: 

uma gênese histórica 

 

 

 

Marcos Tarcísio Florindo16 

 

Uma marca seminal do pensamento político brasileiro foi a percepção 

de que o avanço do moderno, tanto no campo das instituições políticas, como 

no da cultura e mesmo no da economia, ocorreu combinado de forma peculiar 

a permanência de formas do passado. Em contraponto aos modelos clássicos 

da revolução burguesa, de rupturas nítidas entre o antes e o depois, o 

desenvolvimento da modernidade brasileira se fez valorizando o concílio e o 

compromisso com os princípios da tradição, demarcando o caráter 

contrarrevolucionário do nosso processo de modernização capitalista 

(FERNANDES, 2010). Seríamos então um espaço privilegiado para aplicação 

do conceito de modernização conservadora, construção que em suas diversas 

variações se aplicou para explicar o processo de passagem para as 

industrializações ocorridas em regiões de capitalismo tardio, nas quais a 

ingerência do Estado foi a essencial consolidação da planta industrial 

(VIEIRA, 1994). Nestes casos, ao invés do clássico conflito entre a velha 

aristocracia e a nova burguesia, ocorreu a conciliação de interesses, a “união 

entre o aço e o cereal”, favorecendo a criação de uma ordem social na qual o 

compromisso intraelites tendeu a favorecer a permanência de práticas 

oligárquicas na gestão do poder (CARVALHO, 2003b). Isto sem esquecer o 

caráter pouco cidadão, na plenitude do termo, do exercício da dominação 

política sobre os setores subalternos. 

Neste sentido, o caso brasileiro configurou uma situação mais 

recessiva de modernização conservadora. Isto porque se o modelo foi 

elaborado para pensar os processos de modernização industrial, aqui temos a 

gênese do processo de modernizar conservando colocado ainda no período 

colonial. O momento chave foi o da transferência das cortes por D. João VI 

em 1808, o qual possibilitou que um movimento recessivo na metrópole (a 

fuga do rei antes da invasão napoleônica, isto para salvar a monarquia) se 

 
16 Doutor em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Docente no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - Campus 

Bragança Paulista. E-mail: marcosflorindo@ifsp.edu.br. 
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transformasse em modernizante na colônia (a transferência do aparato estatal 

português para o Rio de Janeiro) (VIANA, 1999, p. 34). 

Este caráter recessivo do processo de modernizar conservando no 

Brasil, ao salvaguardar práticas políticas e econômicas pré-capitalistas, 

importou em uma maior instrumentalidade da repressão para o exercício 

cotidiano do poder. Aqui a imposição da ordem social foi orquestrada desde 

sempre com alta dosagem de violência e arbitrariedade, isto desde a 

colonização, combinado ao extermínio e/ou à escravização dos povos 

indígenas, passando pela escravidão negra, sustentada e sustentando o 

exclusivo agrário, até a República e suas ditaduras modernizantes, como entre 

1930 até 1945 ou de 1964 até 1985. Desde o velho engenho de açúcar até a 

moderna fábrica industrial, foi pelo uso institucional ou informal do trabuco, 

do chicote, do pelourinho e do choque elétrico que se fez, na prática, a 

manutenção efetiva do enorme hiato político e econômico existente entre 

aqueles poucos que mandam e os muitos que obedecem. A instrumentalização 

da violência pelas elites corroborou para que os arranjos formais e informais 

do poder importassem não só na negação do povo como ator político, mas, 

sobretudo, na sua condição civil. Não cabe a liberdade nas terras no qual o 

trabalho escravo é a fonte de valor de expansão das forças produtivas. 

A gênese do processo estava relacionada às condições impostas pela 

conquista portuguesa e à consequente exploração colonial. Não podemos 

esquecer que os primeiros senhores criaram, em meio à violência e à água 

benta, os povoados nas cercanias de suas fazendas. Estes eram habitados por 

índios caçados, “amansados”, tornados a ferro e à reza em furtivos 

“caçadores” dos seus semelhantes (isso quando estes tinham sorte de escapar 

de epidemias mortais trazidas pelos invasores, como a gripe). Depois vieram 

os negros e os papéis sociais se definiram, calcados no lucro persistente e 

moribundo do exclusivo agrário, proporcionado pela plantation e pela 

escravidão. A economia calcada num sistema parasitário, como batizou 

Manuel Bonfim, pois assentada na violenta divisão da sociedade entre um 

pequeno número de proprietários e uma enorme massa de escravos17, só podia 

estar referendada em estatutos formais e informais que valorizassem a 

autoridade do patriarca e o privilégio dos nascidos em bom berço, mesmo que 

menos de sangue e mais de cobres. A autoridade vigorosa do senhor sempre 

foi a condição da dominação, e esta nunca descartou a brutalidade (e o favor) 

das suas estratégias para com os pobres livres e cativos. A violenta divisão do 

trabalho também criou desde cedo na classe senhorial o temor da rebelião, 

 
17 Apud BOSI, Alfredo “Introdução: aventuras e desventuras de uma ideologia”. In: 

LEITE, Dante Moreira O Caráter nacional brasileiro: história de uma ideologia. 

São Paulo: Ática, 1992. p. 10. 
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referendando os métodos brutais de controle da sociabilidade dos escravos, 

dos mulatos, dos libertos e mesmo dos livres. 

A instituição escravidão marcou o surgimento do país Brasil. Esta 

herança do empreendimento colonial português, cuja exploração havia criado 

as condições de enriquecimento para os abastados, havia se tornado o próprio 

centro nervoso da ordem política e econômica. No século XIX, em meio à 

consolidação da Revolução Industrial na Europa, e como sua consequência, o 

tráfico de negros era uma atividade correlata ao comércio de além-mar, mas 

que também incrementava a troca entre as províncias. O número de escravos 

foi, durante muito tempo, o índice prioritário no cálculo da riqueza dos 

homens. “Era tão grande a força da escravidão que os próprios libertos, uma 

vez livres, adquiriam escravos” (CARVALHO, 2003b, p. 20). Para os grandes 

proprietários, atores privilegiados daquele cenário político pré-independência, 

a continuidade da escravidão era o requisito e a condição de libertação do 

Estado português. Portanto, o novo Estado independente que se fomentava 

devia manter o estatuto que garantia a propriedade do senhor sobre sua força 

de trabalho, como requeriam desde os grandes latifundiários até os pequenos 

comerciantes. A opção imperial em meio à onda republicana que abalava o 

continente americano demonstrou este conservadorismo renitente dos nossos 

donos do poder. Aqui, os escravos ainda eram “os pés e as mãos dos seus 

senhores”, como percebera no passado o velho padre Antonil (ANTONIL, 

1982).18 

A independência decidida nos gabinetes e a solução monárquica, que 

levou ao trono um herdeiro do próprio Estado português, ratificaram a lógica 

de modernização da sociedade brasileira, reiterando o legado colonial. A 

dinâmica das transformações, impostas pelo tempo histórico, não deviam 

interferir nas estruturas de poder consolidadas pelos mandatários dos trópicos. 

A conservação tomava corpo articulando os interesses novos aos 

procedimentos antigos. A máquina estatal, tradicionalmente benevolente com 

os poderosos, era arranjada para absorver os possíveis conflitos entre as elites, 

arrefecendo-os por meio da obtenção de privilégios e concessões. O Estado 

imperial garantia a continuidade da dominação patrimonial tradicional e 

velava pela impossibilidade do surgimento de reivindicações políticas de 

cunho realmente popular. A exclusão da maioria mantinha-se como a espinha 

dorsal do acordo de poder. 

Do privilegiado observatório londrino, centro da então modernidade 

capitalista, observava o exilado judeu alemão Karl Marx: “com o rápido 

 
18 ANTONIL, André João Cultura e opulência do Brasil. A primeira edição desta 

obra, um dos principais documento sobre as relações sociais do mundo escravocrata 

na colônia e de 1711. 
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aperfeiçoamento de todos os instrumentos da produção, com as comunicações 

imensamente facilitadas, a burguesia arrasta para a civilização todas as nações, 

até as mais bárbaras.” (MARX; ENGELS, 1993, p. 70) O irresistível processo 

de expansão econômica do capitalismo impunha também um processo 

civilizador, que se generalizava, adestrando as instituições e impondo novas 

formas de experiência e convivência social, calcadas na lógica da compra e 

venda de mercadorias, inclusive da força de trabalho. Embora contrastante 

com a ideia da escravidão, a modernização dos instrumentos da produção e o 

adestramento ideológico ao padrão de civilização burguesa era um requisito a 

todos os países na órbita de influência do sistema, mesmo para os periféricos. 

No Brasil imperial, do Estado conciliador de interesses poderosos e repressor 

violento de rebeliões com característica populares – como na Cabanagem do 

Pará ou na revolta dos Malês na Bahia – do pacto de poder para poucos, as 

ideais modernas, como o liberalismo, serviam de fachada para esconder o 

anacronismo da realidade da sociedade e do Estado. 

As ideias aparentemente fora do lugar mantinham a ordem política e 

social no seu lugar devido. O Brasil, em 1888, ano da abolição, era o último 

país escravocrata do Ocidente. Não obstante o papel do café no incremento 

econômico e da renda, ainda era possível no limiar do século XX observar 

escravos ensacando o ouro negro que era escoado para as cidades em 

modernos trens de carga. A marca da exclusão referendada pela escravidão 

percorreu o tempo e ainda tem efeitos na grande desigualdade que demarca o 

Brasil contemporâneo. 

Com a abolição da escravidão chegou também ao fim o indissociável 

regime imperial. Deixava de legado a vitória dos interesses conservadores. 

Diante da modernidade capitalista, o velho imperador promovera uma lenta e 

gradual passagem para o mundo do trabalho livre. O país estava uno e seus 

tradicionais mandatários mandavam, enquanto os subordinados obedeciam. A 

transição se fechava sem o menor risco representado pelos grupos subalternos. 

O povo permanecia uma palavra boa para endossar os discursos 

parlamentares.  

E passivamente o povo viu a proclamação da República! 
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Educação Inclusiva no Brasil: da legislação à ação 

 

 

 

Jacimara Martins Siqueira de Miranda19 

Janaina Wolf20 

Reuter Miranda21 

 

Introdução 

Este breve artigo, baseado em pesquisa bibliográfica, traz um 

panorama da Educação Inclusiva no Brasil e Leis que a regulamenta, em 

especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) e 

a Lei brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). 

O objetivo é fazer um resgate histórico dos avanços legais em relação 

à Educação Inclusiva, já apontando para a Política Nacional para a Educação 

Especial e Inclusiva, ainda em tramitação22 e sob a qual pairam algumas 

controvérsias. Mais do que emitir uma opinião, propõe-se neste artigo a trazer 

fatos e marcos legais, favorecendo a posterior discussão sobre o assunto. 

O conceito de Educação Especial, Educação Inclusiva e pessoa com 

deficiência veio modificando-se ao longo dos anos, passando da total situação 

de exclusão e preconceito a uma situação de inclusão e de respeito à 

diversidade. 

Como veremos mais à frente, a instituição do Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes, em 1981, a incorporação de um capítulo exclusivo para 

a Educação Especial na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9394/96) e a promulgação da Lei brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Lei 13.146/2015) foram marcos importantes para a mudança, 

mesmo que gradual, das concepções que se têm a respeito do assunto. 

Didaticamente este artigo separa-se em cinco temas: a definição dos 

termos Educação Especial e inclusão; um breve resgate histórico da Educação 

 
19 Pedagoga, Psicopedagoga, Pós-Graduada em Gestão Municipal, pela UFSCar. E-
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21 Advogado, Pós-Graduado em Direito Educacional. E-mail: 

reuterbrasil@gmail.com 
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Especial no Brasil; os principais artigos da LDB 9394/96 que abordam a 

Educação Especial; uma visão geral da Lei brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência e, por fim, a Política Nacional para Educação Especial e 

Inclusiva, ainda em discussão no Congresso Nacional. 

Mais do que respostas, busca-se trazer fatos, com o intuito de que estes 

possam colaborar para discussões saudáveis, tão necessárias em nossa 

educação atual. 

 

Diferenciando Educação Especial e Inclusão 

Se pudéssemos reduzir em apenas uma frase o novo cenário 

educacional, preocupado com as questões inclusivas, seria que atualmente a 

escola deve adaptar-se a todos os alunos, e não o contrário. Nas décadas 

anteriores a 1990, um aluno que não conseguisse adaptar-se à escola, por 

qualquer motivo que fosse, provavelmente iria evadir-se. Iniciavam-se os 

debates a respeito de uma educação para todos, buscando-se baixar os índices 

de evasão e de repetência e promover atividades pedagógicas diferenciadas. 

A Educação Especial, de acordo com o artigo 58 da LDB 9394/96, é 

“a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.” 

Por seu turno, a Lei da Pessoa com Deficiência n. 13.146/2015, em 

seu artigo 27, não traz o termo “educação especial”, mas “sistema educacional 

inclusivo”: 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 

longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 

possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 

sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 

aprendizagem. 

 

 Neste contexto, a inclusão tem sido um termo amplamente utilizado, 

não somente na área educacional, mas em todos os setores da sociedade e se 

refere ao acolhimento, ao respeito, ao entendimento e ao reconhecimento do 

outro, em suas individualidades. A inclusão escolar tem sido utilizada em 

oposição ao termo integração, com a proposta de inserir, com qualidade e 

respeito, alunos com deficiência no ambiente escolar regular, visando a seu 

acesso e à permanência, com efetividade. 

Segundo Mantoan (2015, p. 16), 
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a perspectiva de formar uma nova geração dentro de um projeto 

educacional inclusivo é fruto do exercício diário da cooperação, da 

colaboração, da convivência, do reconhecimento e do valor das 

diferenças, que marcam a multiplicidade, a natureza mutante de todos 

nós. 

 

É um exercício diário de reconhecimento de si e do outro, que se 

completa no convívio escolar, local de relação, de aprendizagem, de troca. 

O caminho até chegarmos a estas concepções foi longo, como 

veremos a seguir. 

 

Breve Resgate da História da Educação Especial no Brasil 

No filme Luther, lançado em 2003, uma cena triste e até mesmo 

chocante aparece como pano de fundo enquanto Martinho Lutero prega em 

1517, suas 95 teses, inaugurando a Igreja Protestante e uma nova forma de ver 

e entender Deus e a religião: uma mãe esconde a filha, deficiente física, 

afastando-a do povoado e mantendo-a numa floresta, em situações precárias23. 

Cena provavelmente comum no século XVI (e antes dele), esta ideia de que a 

pessoa com deficiência era indigna de conviver na sociedade existiu por muito 

tempo. Miranda (2008, p. 30), em uma retomada histórica da Educação 

Especial, alerta-nos que, 

na Antiguidade, os deficientes eram abandonados, perseguidos e 

eliminados devido às suas condições atípicas. Na Idade Média, o 

tratamento variava segundo as concepções de caridade ou castigo 

predominantes na comunidade em que o deficiente estava inserido, o 

que era uma forma de exclusão. 

 

De acordo com Mazzotta (1996, p. 29), a criação, no Rio de Janeiro, 

do “Instituto dos Meninos Cegos” em 1854, e do “Instituto dos Surdos-

Mudos” em 1857, por iniciativa do governo Imperial, configurou um marco 

para a Educação Especial no Brasil, mesmo que de forma isolada e voltada 

apenas para a deficiência visual e auditiva, praticamente ignorando a 

existência de deficientes físicos e mentais. O atendimento à deficiência tinha 

nesse período uma vertente médica, caracterizada pelo atendimento em 

instituições especializadas e uma vertente psicopedagógica preocupada com a 

medição da inteligência, que deu origem às classes especiais para deficientes 

mentais. 

 
23 Filme “Luther”, 2003. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=XQZ3Xfm8suI Acesso em: 19 ago. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=XQZ3Xfm8suI
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Na década de 20, influenciado pelos ideais da Escola Nova, 

principalmente por Montessori e Decroly, houve um aumento da produção 

científica na área da Educação Especial e a instituição de algumas reformas 

educacionais. Dentre as medidas tomadas, em 1929, a psicóloga russa Helena 

Antipoff foi trazida para Minas Gerais, para atuar na formação de profissionais 

da área. Antipoff incentivou a criação, em 1932, da Sociedade Pestalozzi de 

Minas Gerais e posteriormente, em 1954, teve uma grande participação na 

criação da primeira associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

Deste modo, foi propiciado às crianças, sem lesões graves, mas com 

dificuldades ou distúrbios de aprendizagem, como hiperatividade, 

dispersão, problemas emocionais, dentre outros, a possibilidade de 

frequentar a escola. Com isso, o ensino regular destinado aos 

“anormais” ficou isento da incômoda presença de alunos com 

deficiência mental que, segundo os preceitos da época, atrapalhavam o 

rendimento dos outros alunos. (MIRANDA, 2008, p. 33) 

 

Tais ações somente contribuíram para segregar e excluir, conferindo 

rótulos aos alunos que de alguma forma distinguiam-se do ideal 

comportamento esperado pela escola ou pela sociedade. 

Conforme veremos mais à frente, a LDB 4.024, de 1961, trouxe 

referências à educação de “excepcionais”, buscando integrá-los quando 

possível. Dez anos depois, a LDB 5.692, de 1971, intentou promover a escola 

especial para aqueles alunos que, por quaisquer motivos, estivessem em 

atraso, recebendo assim um tratamento especial. 

O Ano Internacional das Pessoas Deficientes, 1981, trouxe uma maior 

conscientização a respeito do assunto e possibilitou algumas ações que 

culminaram, em 1988, com a Constituição Federal e com a ideia do 

atendimento aos alunos com deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino. Desse modo, é apenas recentemente, a partir de 1990, que o discurso 

da inclusão passa a ser recorrente, tanto na área da educação, como nas demais 

áreas de nosso cotidiano. Barreiras de acessibilidade têm sido sendo vencidas; 

o preconceito, combatido. Cada vez mais se busca oferecer uma qualidade de 

vida digna, com base na inclusão e na igualdade. 

A partir de 1994, com a Declaração de Salamanca, redigida durante a 

Conferência Mundial sobre Educação Especial, na Espanha, obtiveram-se 

subsídios para a formulação de políticas educacionais voltadas à inclusão. 

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 

outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem-

dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de 

populações distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas, 
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étnicas ou culturais e crianças 7 de outros grupos ou zonas 

desfavorecidas ou marginalizadas (Declaração de Salamanca, 1994, p. 

17-18). 

 

 Uma visão mais humana da criança, uma visão geral, sem distinção 

de classe social, sexo ou necessidade especial. 

 

Educação Especial e a LDB 9394/96 

Como vimos anteriormente, após a década de 70, questões 

relacionadas à Educação Especial passaram a ser tema de diversas discussões 

e a fazer parte de preocupações do governo, com a criação de instituições 

públicas e privadas, bem como de órgãos normativos federais e estaduais, e a 

promulgação de Leis que deram destaque especial ao assunto. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9394/96), passou-se a ter mais cuidados com os alunos com deficiência, que 

deveriam ser educados juntos dos demais, com o apoio necessário, na idade 

adequada e em escola de ensino regular. 

Mais especificamente, em decorrência do artigo 205 da Carta Magna 

de 1988 e da LDB 9394/96, passou a ser direito de todos a educação, sendo 

um dever do Estado e da família promovê-la. Ao universalizar o direito à 

educação, buscou-se universalizar também o direito a uma educação inclusiva. 

A LDB 9394/96 trouxe alguns avanços na legislação brasileira, em 

especial ao que diz respeito às pessoas com deficiência. Um exemplo disso é 

o artigo 58, que reconhece como deficiente a pessoa com transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, bem diferente dos 

textos contidos na LDB 4024/61 e na LDB5692/71, em que a deficiência, 

principalmente a mental, exigia cuidados clínicos e ações terapêuticas e na 

qual a educação deveria ocorrer com um “tratamento especial”. 

Outro exemplo dos avanços da LDB 9394/96 é o fato de trazer a 

Educação Especial como um capítulo, o capítulo V, que apresenta 

características básicas de flexibilidade, além de algumas inovações que em 

muito favorecem o aluno com deficiência. Nesse sentido, podemos verificar 

que a LDB 9394/96 incentiva a inclusão, por definir que o atendimento de 

alunos com deficiência deve ser especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, e por se basear no princípio de educação para todos, sendo 

este o marco para as transformações para a Educação Especial no Brasil. 

Destaque ainda para o artigo 58, parágrafo 2°: “O atendimento 

educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre 

que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 
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integração nas classes comuns de ensino regular.” Este artigo gerou ações que 

fortaleceram o Atendimento Educacional Especializado, as salas de recursos 

multifuncionais e a disseminação dos cursos de Pós-graduação em Educação 

Especial, o que conferiu maior qualidade no atendimento aos alunos com 

deficiência. 

Outro grande marco da Educação Especial no Brasil foi a 

promulgação da Lei 13.146/2015, como veremos a seguir. 

 

Educação Especial e a Lei brasileira de Inclusão 

A Lei brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146, 

de 06 de julho de 2015, veio como uma resposta à luta das pessoas com 

deficiência para terem mais oportunidades e para assegurar a efetividade dos 

seus direitos. É uma legislação mais favorável à inclusão social e à 

acessibilidade, objetivando a garantia da dignidade da pessoa com deficiência. 

A nobel legislação teve como base a Convenção Internacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas. É 

uma legislação ampla, com mais de cem artigos sobre inclusão e 

acessibilidade nos diversos aspectos da sociedade, e que traz medidas que 

buscam diminuir a desigualdade e a falta de acessibilidade, aumentando assim 

a inclusão social da pessoa com deficiência. Dentre seus artigos, um foi 

fundamental por trazer o conceito de pessoa com deficiência: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

 

Entre tantos pontos tratados aqui, vamos nos ater a um de grande 

impacto na vida da pessoa com deficiência, a acessibilidade e o direito à 

educação, tendo a Lei trazido um capítulo específico para este assunto. Os 

artigos 27 a 30 discorrem sobre o direito da pessoa com deficiência à educação 

e garante a ela um sistema educacional inclusivo, para que proporcione o 

desenvolvimento de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais 

e sociais, levando em consideração suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem. 

A Lei passou a garantir à pessoa com deficiência uma educação 

inclusiva, mas como seria isso efetivamente? De quem seria a 

responsabilidade pela educação inclusiva? Esses questionamentos ainda 

trazem grandes discussões. 
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A educação inclusiva e efetiva é um dever da sociedade e do Estado, 

ou seja, de todos aqueles envolvidos no processo educacional. Trata-se de uma 

questão de extrema importância e que vem sendo amplamente discutida, 

principalmente por especialistas, por instituições educacionais e por 

profissionais da educação. 

A educação inclusiva deve ser entendida como aquela que possibilite 

às crianças, com deficiência ou não, aprender e conviver, eliminando para 

todos os alunos os obstáculos que limitam a aprendizagem e a oportunidade 

de convivência com a diversidade. 

Entretanto, no Brasil, a maioria das escolas ainda não está preparada 

para aplicar a Lei, quer seja pela falta de recursos físicos e materiais, quer seja 

pela falta de capacitação técnica de seus docentes e funcionários. 

De acordo com Prieto, Pagnez e Gonzalez (2014, p. 743): 

Faz-se necessário assegurar e consolidar intervenções de formação 

continuada para os diferentes participantes da comunidade escolar com 

a participação dos gestores das escolas, professores (...), pois todos 

precisam, mais e mais, compreender o(s) seu(s) papel(éis) diante desses 

estudantes. Além disso, é preciso aprimorar mecanismos de 

monitoramento das políticas para que sejam identificadas as distorções 

e necessidades de aprimoramento e sejam organizadas intervenções 

mais específicas onde forem constatados deslocamentos de atribuições. 

 

Ou seja, é preciso, a partir da determinação legal, planejar, estabelecer 

metas e criar ações para realmente efetivar a inclusão escolar às pessoas com 

deficiência. Estamos em um processo e isso faz parte de todas as grandes 

transformações sociais e educacionais. 

Cada ser humano é único, cada criança é única em sua aparência, 

cultura, história de vida e capacidade física e intelectual, devendo ser 

respeitada e principalmente universalizada essa diversidade. 

A Lei brasileira de Inclusão, como o próprio nome diz, é voltada a 

uma sociedade livre de preconceito, de estereótipos, onde há o acolhimento 

das diversidades, onde é dada igual oportunidade a todos, promoção da 

autonomia, da acessibilidade, da liberdade, da educação, do exercício da 

capacidade e, principalmente, da inclusão. 

 

Política Nacional para Educação Especial e Inclusiva 

Atualmente está em debate o Projeto de Lei de n.º 3803/2019, que, no 

momento da redação deste trabalho, está aguardando designação do Relator. 

Tal projeto Institui a Política Nacional para Educação Especial e Inclusiva, 
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para atendimento às pessoas com Transtorno Mental, Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), deficiência Intelectual e Deficiências Múltiplas. Este projeto 

propõe e detalha uma política para o trabalho educacional para pessoas com 

Transtorno de Espectro Autista, deficiência mental e deficiências múltiplas, 

que leva em consideração o atendimento individualizado, a intersetorialidade 

e a multidisciplinaridade. 

Em 30 de setembro de 2020, foi promulgado o decreto 10.502, que 

institui a Política Nacional de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com 

Aprendizado ao Longo da Vida, por meio da qual a União, em colaboração 

com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, implementará programas 

e ações com vistas à garantia dos direitos à educação e ao atendimento 

educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Este decreto, construído pelo Ministério da Educação, sem qualquer 

participação ou consulta às entidades representativas do movimento das 

pessoas com deficiência, setores da sociedade civil, pessoas com deficiência, 

familiares e pesquisadores que investigam e contribuem para uma maior 

compreensão do processo ensino-aprendizagem, vem sofrendo duras críticas 

sob a alegação de ser um retrocesso e uma forma de segregação por autorizar 

salas de aula especiais. Conforme nos alerta Bento (2020, p. 35): 

O posicionamento por meio de notas de repúdio de instituições e 

entidades de prestígio que lutam pelos direitos da pessoa humana, sem 

exceção, mostram que vem ocorrendo um retrocesso dos direitos 

adquiridos como disposto em diversos documentos, como é o caso da 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU e da 

Constituição Federal de 1988. 

 

Não nos cabe aqui defender ou repudiar o decreto e as novas ações 

propostas por ele, pois o projeto de Lei que dele deriva, até o presente, está 

tramitando no Congresso Nacional. Cabe citá-lo, oferecendo uma visão 

completa do panorama educacional brasileiro no que tange a Educação 

Especial e aguardar o desenrolar de todo o processo legislativo. 

 

Considerações finais 

De forma breve e geral, visualizamos aqui o panorama atual 

educacional brasileiro no que diz respeito à inclusão da pessoa com 

deficiência. Partimos de uma situação de total negação da pessoa com 

deficiência e sua exclusão, para uma situação de organização e manutenção 

de escolas específicas, como foi o caso da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), chegando atualmente a uma Lei de inclusão nos 
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estabelecimentos regulares de ensino e apontando para possíveis mudanças a 

partir do Decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020. 

Discutimos aqui os avanços trazidos pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 99394/96) e pela Lei brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) e as discussões atuais e polêmicas 

a respeito do Projeto de Lei, de n.º 3803/2019, que Institui a Política Nacional 

para Educação Especial e Inclusiva. 

Até aqui, vislumbramos a exclusão sendo pouco a pouco superada e o 

acolhimento da diversidade sendo cada dia mais presente. Entretanto, o 

caminho de luta ainda é grande e, apesar do grande avanço trazido pelo 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, ainda há um vasto caminho a ser 

percorrido. É preciso dar efetividade às ações trazidas, é preciso que se faça 

cumprir a Lei, mas, principalmente, é preciso conscientizar a todos que cada 

pessoa é única e que todos precisam ser respeitados em sua diversidade. 
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Introdução 

A pandemia da COVID-19, que assolou o planeta a partir de 2020, 

não eliminou a criminalidade. Pelo contrário, o coronavírus (SARS– Cov2) 

alterou padrões de comportamento humano, revolucionando vários nichos de 

interação social. As manchetes dos maiores veículos de comunicação não 

deixam dúvidas de que os holofotes estão voltados para a saúde pública, para 

o número de infectados e para a evolução e consequências das medidas 

sanitárias, mas outros aspectos multifacetados da sociedade eclodiram à 

discussão devido a suas pertinências, tais como a educação e a violência. 

Num piscar de olhos, debates e questionamentos que vêm se 

estendendo por mais de uma década ganharam palco por absoluta necessidade. 

A Educação e o Ensino ganharam particular destaque pela excepcionalidade, 

por novos conceitos de espaço-tempo e pelo uso das tecnologias em 

contraposição à vetusta sala de aula de binômio quadro-caderno. 

O exercício de “futurologia” de educadores do que poderia um dia 

acontecer tornou-se um projeto de implantação imediata. 

 Nóvoa (2009, p. 184) destaca que: 

Hannah Arendt escreveu que uma crise apenas se torna catastrófica se 

lhe respondermos com ideias feitas, isto é, com preconceitos (1972, p. 

225). Tinha razão. O pensamento contemporâneo sobre educação tem 
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de ir além do já conhecido e alimentar-se de um pensamento utópico, 

que se exprima ‘pela capacidade não só de pensar o futuro no presente, 

mas também de organizar o presente de maneira que permita actuar 

sobre esse futuro’. (FURTER, 1970, p. 7) 

 

O mundo não parou, mas o ser e o viver alteraram-se abruptamente. 

Os crimes, por sua vez, não deixaram de acontecer, e o enfrentamento da 

demanda para formação dos novos policiais se fez presente. 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), a partir da portaria nº 

343, seguida pela portaria 544 de 2020 e pelo Parecer n.º 19 do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), autorizou a substituição das aulas presenciais 

nas instituições de ensino do país por aulas digitais até dezembro de 2021. 

Diante do cenário social apresentado, o corpo docente da Academia 

de Polícia Dr. Coriolano Cobra (ACADEPOL) reinventou suas práticas 

pedagógicas, procurando novas formas de ensino para fazer chegar aos 

policiais os conhecimentos (seja em cursos de formação ou em cursos de 

aperfeiçoamento), a habilitação e as atitudes necessários para exercer suas 

funções. A ACADEPOL é uma escola de governo que tem seu campus 

principal dentro da Universidade de São Paulo. O ensino policial, que é 

profissionalizante, também foi tolhido pelas mudanças paradigmáticas. A 

formação do aluno-policial precede ao exercício da função, naquilo que 

chamamos de curso de formação, ou a complementa, atualizando práticas e 

ensinamentos teóricos para continuidade da prestação dos serviços 

investigativos de polícia judiciária. 

Nesta pesquisa, trataremos de relatos da construção e das experiências 

pedagógicas voltadas aos exercícios práticos. Os estudos trazem os 

professores como os protagonistas da pesquisa, numa perspectiva 

transdisciplinar contínua entre teoria e prática, resgatando a experiência de 

formação profissional de todos os participantes. As narrativas das experiências 

trouxeram a visão das abordagens das disciplinas Gerenciamento de Crises, 

Direito Administrativo Disciplinar – Aprendizagem Participativa, Violência 

Doméstica e Exercício de Polícia Judiciária. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, com base 

nos relatos em livre narrativa, colhidos de forma escrita ao longo do primeiro 

semestre de 2021. 

 A partir do início das aulas síncronas foram utilizadas as plataformas 

virtuais Edmodo e Microsoft Teams, sendo a primeira substituída pelo 

Moodle/AVA, desenvolvida pela Unidade de Inteligência da ACADEPOL. 
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Atores da pesquisa e os limites de sua atuação 

No Estado Democrático de Direito, vivemos sob o império da lei. A 

Constituição Federal, lei máxima, além de definir os fundamentos e objetivos 

de nosso país, traça princípios, assenta diretrizes e, sobretudo, institui direitos 

básicos dos cidadãos, com foco na dignidade da pessoa humana. 

Somos todos sujeitos de direitos, mas também de obrigações. 

Portanto, o cidadão comum, quando aprovado em concurso público para uma 

das carreiras da Polícia Civil deixa de ser um cidadão comum. Investido no 

cargo público, detém competência, poderes e passa, também, a ter deveres 

desse mesmo cargo que, se descumpridos, refletirão diretamente na imagem 

da Instituição. Seu comportamento inadequado, na vida pública ou na vida 

privada, pode culminar em sanções administrativas, civis e até criminais, que 

podem ser brandas, como uma advertência, ou até mesmo mais severas, como 

a demissão a bem do serviço público. 

O arcabouço legal vigente impõe diversas obrigações específicas aos 

policiais civis, cujo descumprimento, dependendo da gravidade, pode 

culminar em prática de crime, ilícito administrativo ou até mesmo caracterizar 

improbidade administrativa, a ensejar punição, que pode ser leve ou severa – 

como demissão a bem do serviço público – a depender do caso concreto. 

Tarefa nada fácil, porém importante para que a investigação seja 

regular, é a sua compatibilização com todos os direitos do investigado, razão 

pela qual os policiais civis devem estudar e estar atualizados com a legislação 

constitucional e infraconstitucional, ainda mais porque em nosso país as 

reformas legislativas são frequentes. 

O Capítulo I do Título XI do Código Penal, denominado “Dos Crimes 

Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral”, 

também elenca vários crimes que os policiais civis podem vir a praticar. 

Dentre eles, destacam-se a prevaricação e o abandono de cargo: 

 

Prevaricação 

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, 

ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse 

ou sentimento pessoal: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. (BRASIL, 2021) 

Abandono de função 

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 

§ 1º - Se do fato resulta prejuízo público: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
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§ 2º - Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. (BRASIL, 2021) 

 

O policial civil que prevarica deixa de cumprir as obrigações que lhe 

são inerentes, movido por interesses ou sentimentos pessoais. Ele retarda ou 

deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou prática em desacordo com 

disposição legal (BITTENCOURT, 2019). Portanto, ainda que se sinta pena, 

não se pode deixar de prender um pobre que furtou uma bicicleta ou uma mãe, 

com filho no colo, que furtou perfumes. 

Também comete crime o policial civil que venha a abandonar seu 

cargo, diferentemente do cidadão comum, cujo abandono de emprego não 

tipifica crime, apenas dando causa à demissão por justa causa. Abandonar 

significa “deixar o cargo público, afastar-se dele, ainda que temporariamente, 

largar intencionalmente o cargo que ocupa na Administração Pública; ou seja, 

o agente afasta-se totalmente do cargo por ele ocupado, fora dos casos 

permitidos em lei”  (BITTENCOURT, 2019, p. 2426). 

Além de toda essa legislação a qual o policial civil está submetido, 

inclusive ao controle interno da sua instituição por meio da Corregedoria 

Geral da Polícia Civil, está ele ainda sujeito ao controle externo do Ministério 

Público. Deve-se ainda considerar a perspectiva de responsabilização do 

policial civil na esfera penal internacional. Caso venha a participar de uma 

operação desastrosa que culmine com a morte de grande número de pessoas, 

que possa tipificar crime de genocídio ou configurar crime conta a 

humanidade, poderá ainda figurar como réu no Tribunal Penal Internacional, 

tendo em vista que o Brasil reconhece a jurisdição desse tribunal. Em suma, a 

atividade exercida pelo policial civil é balizada por uma série de leis, normas 

internacionais, regulamentos internos que são ensinados dentro dos cursos de 

formação para início da atuação em seu cargo. 

 

Competências, habilidades e conteúdos 

 A atividade policial é plúrima em seus conteúdos e assenta-se em uma 

multiplicidade de conhecimentos, técnicas e aspectos éticos, os quais, 

conglomerados, resultam na boa prestação dos serviços desse profissional 

junto à sociedade. O profissional da polícia civil tem como principal função a 

investigação das infrações penais cometidas, ou seja, ele atua após a prática 

do delito no caráter repressivo. Todavia, na prática a ação desse profissional 

se estende muito além da coleta de provas para solucionar um crime, partindo 

do acolhimento de vítimas, buscando uma especialização na parcela 

vulnerável da população (mulheres, crianças, idosos, população LGBTQIA+ 

etc.) até na prevenção de novas infrações penais pela coleta de dados 
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confiáveis para produção estatística ou da custódia de investigados 

propriamente dita. 

A ACADEPOL presta o ensino profissionalizante voltado ao ingresso 

na profissão para gabaritar seus alunos através de curso de formação ou para 

o aperfeiçoamento na carreira, possibilitando a promoção do funcionário. 

Também oferece cursos de pós-graduação em polícia judiciária e em sistema 

de justiça criminal, em direitos humanos e segurança pública e em medicina 

legal e perícias médicas. Trata-se de uma Instituição de Ensino Superior 

credenciada para pós-graduação lato sensu que, no sistema formal de ensino 

estadual, é integrada como escola de governo. 

Os conteúdos ensinados na ACADEPOL têm uma raiz comum na 

Matriz Curricular Nacional (SENASP, 2014) e devem assentar-se também nos 

regramentos oriundos do Ministério da Educação, mormente na recente 

publicada resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021. 

 

Portanto, a Matriz Curricular Nacional tem por objetivo ser um 

referencial teórico-metodológico que oriente as ações formativas dos 

profissionais da área de segurança pública – Polícia Civil, Polícia 

Militar e Corpo de Bombeiros Militar – independentemente do nível ou 

modalidade de ensino que se espera atender (SENASP, 2014, p. 17). 

 

 Os conhecimentos demandados dos policiais necessitam de vários 

pontos ou assuntos dentro do direito. Este, nas instituições de ensino superior, 

costuma ter uma estrutura arbórea com ramos estanques e compartimentados. 

A segmentação das disciplinas não encontra guarida nas reais necessidades de 

um profissional da segurança pública. Fato que, não de hoje, já foi constatado 

e se afigura na necessidade de um ensino multidisciplinar. 

 É possível observar que a malha de técnicas de ensino policial é 

necessariamente transdisciplinar. Há inúmeras metodologias suscitadas e 

sugeridas nos conteúdos da matriz que foram entabuladas em condições 

presenciais. Aqui se encontra o ponto de virada da pesquisa exploratória, isto 

é, como adaptar as idiossincrasias do ensino policial às restrições decorrentes 

do isolamento social. Para determinadas disciplinas, com foco na aquisição de 

técnicas e atitudes (PERRENOUD, 2001) o desafio envolveu não apenas saber 

como utilizar as ferramentas tecnológicas, mas também como construir 

competências significantes com estas ferramentas. Dessa forma, os 

professores se arriscaram na experiência, utilizando recursos tecnológicos, até 

então desconhecidos ou não aplicados, para a formação e aperfeiçoamento dos 

policiais civis. 
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Figura 1. Áreas temáticas da Matriz Curricular Nacional. 

 

 

Fonte: SENASP, 2014, p. 45. 

 

 

Trajeto metodológico 

 A nossa pesquisa se deu através de coordenadoras de disciplinas, que 

capitaneavam vários outros professores, as quais concordaram em participar 

do estudo. As disciplinas escolhidas para esta pesquisa balizaram-se pelas 

metodologias utilizadas antes da pandemia de COVID-19. Foram 

selecionados palestras ou exercícios que focavam em simulações de casos 

reais, em ambiente seguro, com posterior reflexão guiada, buscando gerar 

impacto emocional e construir habilidades e atitudes na atuação profissional. 

 Os breves relatos foram colhidos por escrito junto às professoras 

coordenadoras de quatro práticas pedagógicas: Gerenciamento de Crises, 

Exercício Multidisciplinar de Atividade Policial e prática de Polícia Judiciária, 

Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e Crimes Sexuais e 

Aprendizagem Participativa – exercício de Direito Administrativo 

Disciplinar. 
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 Uma das disciplinas práticas mais antigas na ACADEPOL é o 

exercício de Gerenciamento de Crises, o qual é realizado há mais de quinze 

anos. O exercício está atrelado à disciplina teórica “Gerenciamento de Crises”, 

e busca a sobrevivência policial, uma vez que simula situações reais ocorridas 

com policiais. Tais simulações objetivam despertar nos servidores de todas as 

carreiras a atenção e o cuidado que devem merecer os trabalhos policiais, não 

raras vezes permeados de perigos e de situações limítrofes. 

 

O exercício, realizado presencialmente, sempre teve por base a 

simulação de uma situação real, de estresse e crise envolvendo a tomada 

de decisão por parte do policial civil/aluno. A situação real era encenada 

pelos professores e o aluno fazia o papel do policial naquela cena, 

buscando resolver a crise gerada, manter-se vivo e salvar a vida de todas 

as pessoas afetadas pela crise, incluindo o causador dela. (RELATO 1) 

 

O Exercício Multidisciplinar de Atividade Policial e prática de 

Polícia Judiciária, doravante identificado como Polícia Judiciária, desde 

2009, traz simulações de crimes, as quais articulam os professores da equipe 

como “figurantes em papéis de vítimas, profissionais de segurança, 

testemunhas, suspeitos etc.” (RELATO 2) 

A disciplina de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e 

Crimes Sexuais iniciou os trabalhos em 2017, atuando com um misto de aulas 

teóricas e uma simulação ao final. 

 

As aulas práticas, por sua vez, consistem em dinâmicas de atendimentos 

de casos de violência doméstica, em que o aluno policial é a vítima de 

violência e busca uma Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. 

(RELATO 3) 

 

Por fim, a Aprendizagem Participativa – exercício de Direito 

Administrativo Disciplinar teve início em 2005. Com eixo teórico do 

dramaturgo Augusto Boal, utilizando-se do Teatro do Oprimido, são 

encenados casos concretos em que houve o cometimento de infrações 

funcionais, colhidos da experiência de cada uma das carreiras policiais e suas 

repercussões na esfera administrativa, penal e civil. Nesta prática, 

exclusivamente, os alunos atuam como protagonistas e figurantes, sem ação 

cênica dos professores. 

 

 



Diálogos: Educação & Direito 

 

112 

Figura 2. Tempo de prática pedagógica na IES. 

 

Fonte: autores (2021). 

 

 Os dados foram analisados e interpretados pelos relatos, numa 

abordagem qualitativa, os quais foram tratados na técnica de análise de 

conteúdo, proposta por Bardin (2004). A escolha técnica deu-se por ser um 

instrumento de rigor acadêmico, o qual analisa o vasto campo das ciências 

sociais, facilitando a pesquisa exploratória. 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, que permitam inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção dessas mensagens (BARDIN, 2004, p. 

42). 

 

A construção das Unidades de Contexto e dos temas a seguir 

compilados foi edificada em decorrência dos relatos das professoras, após 

sucessivas leituras de seus discursos com análise das Unidades de Registro 

(UR). Não houve uma estruturação dos dados colhidos, tendo sido somente 

pedido que fosse feita uma narrativa da passagem das aulas presenciais para o 

ambiente virtual. De posse dos relatos, foi feita a redução de dados obtidos 

com a obtenção de Unidades de Registro (UR). Os aspectos levantados foram, 

então, agrupados e com a construção das Unidades de Contexto, gerando 

temas principais a serem interpretados. As categorias da análise foram: ruptura 

da metodologia e COVID-19, ferramentas tecnológicas, resultados 

percepções. 
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A discussão da propositura deste trabalho, ao refletir sobre a utilização 

de metodologias do ensino à distância e/ou modalidades síncronas de práticas 

pedagógicas, busca mostrar a realidade da formação do policial civil durante 

o período de isolamento social e, principalmente, como pensa o professor que 

está imerso nesse contexto, permitindo que ele demonstrasse o significado e o 

sentido de suas ações pedagógicas. 

 

Ruptura da metodologia e COVID-19 

As coordenadoras foram perquiridas a relatar como foi a transposição 

da metodologia presencial para as ferramentas tecnológicas disponíveis em 

razão das restrições decorrentes do isolamento social pela pandemia da 

COVID-19. Sobre a mudança repentina decorrente das restrições foram 

observadas as seguintes unidades de registro (UR). 

 

UR-29 À primeira vista, pareceu impossível continuar a passar os alunos por 

um exercício prático [...]. 

UR-1 [...] mas jamais pensei em ser professora em época de pandemia, quiçá 

viver durante esse período 

UR-2 [...] dois desafios ao mesmo tempo: conviver com um vírus avassalador 

e com a necessidade de formar e de capacitar alunos-policiais. 

UR-44 Noites e dias de estudo eram atropelados pela incerteza do novo, da não 

aprovação da proposta [...] 

UR-4 É verdade que, mesmo com essa possibilidade em mente, as dúvidas e 

incertezas eram mais numerosas e tormentosas. 

UR-5 A mais nova dessas adaptações decorreu da pandemia que 

atravessamos, e da necessidade premente de manter um distanciamento 

social e cuidados sanitários [...]. 

UR-40 A decretação da quarentena, a suspensão dos cursos de formação 

presenciais, a ideia de adaptar o exercício prático e sua concretização 

consumiram alguns meses e muitas noites de sono. 

UR-32 Não parecia que iríamos conseguir continuar com essa prática. 

UR-9 E como transformar essa riqueza de detalhes em ambiente virtual?  

UR-45 Esse foi o maior desafio: alcançar a pessoalidade pela tela fria do 

computador 
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 Percebemos que houve um período de descontinuidade das matérias 

ou de exercícios práticos. As professoras ressaltaram a necessidade de uma 

cessação das aulas para reanálise das equipes docentes com vistas ao 

enfrentamento das regras sanitárias. Deu-se uma quebra na rotina da 

ACADEPOL que tinha aulas totalmente presenciais. Novos espaços- tempos 

surgidos pela pandemia iniciada em 2020 causaram inquietação e grandes 

“desafios”. 

As professoras foram surpreendidas porque as aulas demandavam 

proximidade física entre os alunos e os professores. Foi necessário adaptar-se 

ao período de excepcionalidade para assentar novos conhecimentos ainda a 

serem estabelecidos e outros instrumentos para a continuidade das aulas.  
 

Ferramentas tecnológicas 

 A escolha das ferramentas para a continuidade dos trabalhos na 

ACADEPOL aconteceu em um misto de atuação: institucional, por parte da 

Unidade de Inteligência – UIP, que é um setor da ACADEPOL, e docente, 

pela equipe de professores de cada um dos exercícios práticos. Inicialmente a 

escola utilizou a plataforma Edmodo e, após alguns meses, passou a usar o 

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) para 

acesso ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da ACADEPOL. A 

utilização obrigatória permitiu uma homogeneização do trabalho dos 

professores e dos alunos, os quais tinham as disciplinas previamente inseridas 

em cada sala. 

 Para as aulas síncronas, foram oferecidas aos professores várias 

plataformas, como Microsoft Teams, que compunha o sistema do Office 365, 

Jitsi e o BigBlueButton, que são sistemas livres que viabilizam 

videoconferências. 

 

UR-20 As aulas, então, passaram a ser dadas de forma totalmente virtual, pela 

plataforma Teams, tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde.  

UR-5 O [desafio] de ordem técnica, que coube à Academia de Polícia, [foi] 

definir os sistemas que seriam utilizados para a transmissão das aulas 

[...] 

UR-6 o meu [desafio], que foi transformar um exercício eminentemente 

prático, que é o [retirada a menção à disciplina] em virtual. 

UR-34 O projeto piloto consistiu na gravação de uma simulação de situação 

real onde os professores desempenharam papéis diversos, e um deles fez 

o papel que caberia ao aluno na situação de crise. 
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UR-35 Editado o vídeo [...] plataforma EDMODO, houve também, de forma 

inovadora para o exercício, a posterior interação individual de cada 

aluno com um dos professores 

UR-46 Começamos os exercícios práticos na ACADEPOL. Inicialmente 

através da adaptação de encenações para as plataformas síncronas do 

Microsoft Teams. Depois a equipe passou a intercalar técnicas de EAD 

(inserção de doutrina, caso hipotético de investigação, questões de 

direito administrativo-disciplinar etc.) pelo Moodle – AVA e durante os 

encontros aulas síncronas à distância pelo Teams. Ou seja, foram 

mescladas técnicas do ensino à distância com a aula que é conduzida 

pela equipe de professores. 

UR-31 Gravações de locais de crimes, imagens de câmeras de vigilância, de 

buscas domiciliares, de exames perinecroscópicos, foram sendo 

realizadas para a exibição aos alunos. 

UR-12 Programas de edição de imagens, microfones, luzes foram adquiridas 

para exibir as cenas com maior perfeição. 

Intenso treinamento para a utilização do sistema de transmissão de aula 

à distância foi realizado até que chegou o dia do primeiro exercício 

prático – virtual. 

UR-47 A gravação em primeira pessoa foi determinante para alcançarmos esse 

resultado tão pragmático, bem como o desempenho dos professores na 

atuação simulada, a interação individual depois de os alunos assistirem 

o vídeo, enfim, o conjunto das ações, tão pensadas e repensadas [...] 

UR-14 Tivemos problemas com a Internet de alunos, equipamentos de áudio e 

câmeras, mas a experiência foi positiva. 

 

 Foi possível observar que os exercícios práticos tiveram diferentes 

metodologias empregadas para mostrar a interação da teoria com a prática, 

com total revisão das práticas pedagógicas para possibilitar a construção de 

competências profissionais mais efetivas no âmbito escolar. Não faltou 

compromisso e nem interesse por parte dos professores na busca por novas 

perspectivas de sua atuação. 

 Metodologias assíncronas e síncronas foram escolhidas e utilizadas, 

após a adaptação temporária, migrando-se do presencial para o virtual. 

Observamos que as equipes docentes disponibilizaram arquivos, utilizaram 

análises de legislação com questionamentos de infrações administrativas e 

ofereceram “chats” para mediar a interlocução com as aulas síncronas. Em 

suma, sobre a temática dificuldade de transposição das metodologias 
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presenciais para as plataformas virtuais, observamos nos relatos uma miríade 

de soluções empregadas. 

Nesse contexto, os protagonistas desta relação ensino aprendizado 

“docentes” deparam-se com esse turbilhão de demandas a serem 

atendidas, como: a capacitação para o domínio da nova ferramenta, 

aperfeiçoar e/ou rever seus planejamentos de aula, face à nova 

metodologia proposta pelas instituições. (BARBOSA; VIEGAS; 

BATISTA, 2020, p. 267) 

 

Por parte da instituição de ensino, houve a preparação de vídeos 

tutoriais para uso dos recursos dentro do Moodle, além de um breve 

treinamento para os professores. As aulas puramente expositivas tiveram 

retorno mais rápido em razão das instruções da ACADEPOL. Contudo, para 

dar cabo das inúmeras peculiaridades de cada um dos exercícios práticos, 

houve a adequação das disciplinas de forma multidisciplinar e, 

principalmente, colaborativa. 

Foram explicitadas as metodologias empregadas: gravações de 

vídeos, trazendo exclusivamente os professores para a personificação dos 

papéis (exposição dialogada); estudos de casos; discussões em grupo; 

manutenção do aluno na simulação, personificando o protagonista como 

vítima de violência (role-playing); inclusão individual e depois discussão em 

grupo de casos concretos (exposição dialogada); brainstorming e brainwriting 

etc. 

 

Resultados 

 Por meio dos relatos, observamos unidades de referências sobre os 

resultados colhidos pelas práticas pedagógicas e também do que aconteceu 

durante o processo de elaboração das aulas. 

 

O avanço das tecnologias digitais de informação possibilitou a criação 

de ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores em sala de 

aula, o que permite maior disponibilidade de informação e recursos para 

o educando, tornando o processo educativo mais dinâmico, eficiente e 

inovador. O uso das ferramentas tecnológicas na educação deve ser 

vista sob a ótica de uma nova metodologia de ensino, possibilitando a 

interação digital dos educandos com os conteúdos, isto é, o aluno passa 

a interagir com diversas ferramentas que o possibilitam a utilizar os seus 

esquemas mentais a partir do uso racional e mediado da informação 

(CORDEIRO; 2020, p. 4). 
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 Os resultados positivos apontados foram parte significativa dos 

relatos dos professores. Isto não significa que não foram observadas 

dificuldades e aspectos negativos das aulas assíncronas e nas restrições 

decorrentes da falta de proximidade de colegas e professores, mas, de forma 

expressiva, os aspectos válidos foram destacados. 

UR-7 buscamos estimular a iniciativa, a técnica, a capacidade de decisão e a 

aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos, para garantir um bom 

atendimento das ocorrências policiais [...]. 

UR-8 A atividade permite inserir o policial civil no contexto dinâmico das 

relações interpessoais e verificar se a sua conduta na unidade policial, 

no local do crime, no trajeto entre locais, dentre outros, é condizente 

com sua função. 

UR-15 De lá para cá, focamos nas melhorias do sistema de transmissão das 

aulas, nas gravações dos locais de crime, nos casos apresentados 

virtualmente e na metodologia didático-pedagógica. 

UR-16 [...] muitas coisas se perderam, como o olho no olho, a ansiedade nítida 

dos alunos em falar com os suspeitos cara a cara, as pesquisas nos 

sistemas policiais, os registros das ocorrências elaboradas em tempo 

real, mas muita informação conseguimos transmitir, discutir e partilhar 

com os alunos. 

UR-22 [...] muito do que acontece presencialmente em sala de aula está se 

perdendo e, no futuro, fará muita falta no dia a dia desses policiais da 

linha de frente. 

UR-23  

 

Aulas práticas não deveriam ser adaptadas ao mundo virtual (mesmo 

com o sucesso que elas foram). 

UR-13 provocar nos alunos em formação a conscientização de suas atividades 

no exercício das funções [...] 

UR-36 Para nossa surpresa, o feedback foi extremamente positivo, ainda mais 

do que esperávamos – e esperávamos [...]  

UR-38 Em todas as turmas, para as quais apresentamos o exercício na 

plataforma, tivemos mensagens extremamente positivas, que abrangem 

a incorporação do conhecimento e seu aperfeiçoamento, o despertar 

para as possibilidades de perigo que atravessam a atividade policial, a 

necessidade de atualização e treinamento constantes, a conscientização 

de que a atividade policial é essencial e seus policiais bem formados são 

imprescindíveis. 

UR-43 [...] sendo uma inovação necessária, adequada e muito produtiva. 

UR-49 O resultado, fruto de uma equipe comprometida, veio de uma forma 

simples e rápida. 
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 Majoritariamente os resultados apontados nas práticas denotam uma 

ótima aceitação discente para as adaptações realizadas. Alguns gargalos 

decorrentes do uso do ensino à distância foram apontados, tais como pela 

qualidade e velocidade da transmissão pela internet, ausência inicial de 

equipamentos específicos para filmagens, os quais foram adquiridos pelos 

professores, e o próprio isolamento social. 

Partindo dessa premissa, e particularmente considerando o contexto das 

atividades presenciais ou não presenciais, é preciso considerar uma 

multiplicidade de alternativas metodológicas na prática do professor, a 

fim de atender as necessidades de readequação do contexto escolar. É 

preciso considerar uma diversidade de práticas pedagógicas quer seja 

dentro da sala de aula ou em qualquer outro local fora do ambiente 

escolar, buscando despertar a motivação, a curiosidade e o interesse dos 

alunos. Afinal, atividades dinâmicas são muito mais atrativas e 

estimulam o desenvolvimento dos alunos de diferentes formas 

(SCALABRIN; MUSSATO, 2020, p. 8). 

 

 Da compilação de diversas técnicas, houve a análise de que as práticas 

tiveram uma grande adaptabilidade através do diálogo entre as equipes de 

professores e de suas coordenadoras. 

 

Percepções 

 As participantes foram questionadas sobre os impactos pessoais que 

as mudanças acarretaram no desenvolvimento e no cotidiano escolar das 

práticas pedagógicas. A migração contingencial e abrupta de práticas 

presenciais para a modalidade não presencial se viu cercada de tensões e 

inquietações, não só pela necessidade de reinventar suas práticas de trabalho, 

como pela revisão de suas relações entre os principais atores do sistema de 

educacional: colegas e alunos. 

 

UR-10 Muitas dúvidas surgiram e o fator que mais impactou foi peso da 

responsabilidade. 

UR-13 Dia de grande ansiedade por parte de todos os professores e de 

insegurança, pois pairava em nossas mentes: será que o novo modelo 

atenderá ao seu objetivo? 

UR-25 Cria-se uma angústia no professor que está dando a aula de, na verdade, 

estar falando para o nada, para telas em branco. 

UR-27 [...] independentemente das agruras e angústias por mim vivenciadas, a 

nossa aula foi desenvolvida a contento e está sendo ministrada de forma 
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a deixar nos alunos a memória e a empatia necessárias para seus futuros 

atendimentos [...] 

UR-39 Foram dias difíceis? Foram dias muito difíceis.  

UR-42 Ainda queremos voltar ao exercício prático presencial, todos nós, alunos 

e professores. Talvez porque precisemos de contato humano, talvez 

porque entendemos que a presença física traz mais conhecimento, mais 

respostas sensoriais 

UR-50 Temos a certeza de que essa forma de ensinar veio pra ficar, e nós 

também. 

 

 O ambiente virtual de ensino-aprendizagem suplantou as restrições de 

espaço e de tempo, mas apresentou novos sentimentos no cotidiano escolar 

dos professores. As participantes reportaram a drástica mudança em seu 

modelo de trabalhar com a correlata construção de novos saberes. 

 As inquietações decorrentes da abrupta insurgência da pandemia pela 

COVID-19 e as alterações decorrentes das questões sanitárias eclodiram, 

apesar das professoras permanecerem focadas nas questões pedagógicas, cujas 

expectativas e habilidades para desenvolvê-las haviam mudado, 

principalmente relacionadas à capacitação e uso adequado de tecnologias. As 

respondentes também reportaram preocupações quanto à correta preparação 

de material educacional, suportadas principalmente pela contrapartida do 

sentimento de satisfação pessoal com o resultado criado e com o aprendizado 

dos alunos. 

 

Conclusões 

 O isolamento social decorrente da pandemia causada pela COVID-19 

trouxe ubíquas e profundas mudanças para toda a sociedade. No contexto 

social e profissional dos atores do cotidiano escolar, trouxe transformações 

que tenderão a ser permanentes. As instituições de ensino, em caráter 

emergencial, implantaram a utilização das plataformas à distância, como 

praticamente todos os segmentos produtivos, permitindo que o trabalho 

domiciliar e remoto viabilizasse o ensino. 

 Este artigo traz uma análise das metodologias utilizadas na 

ACADEPOL, após a eclosão da pandemia, que foram utilizadas para adaptar 

as palestras ou exercícios que focavam em simulações de casos reais para uma 

nova fase de práticas educacionais remotas. O estudo buscou verificar, nos 

relatos das professoras, o desenvolvimento, resultados e as percepções 

emocionais decorrentes da adaptação de práticas presenciais para ferramentas 
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digitais síncronas e assíncronas associados ao período de distanciamento 

social. 

Os dados coletados nesta pesquisa apontam que a percepção é de 

efetividade e qualidade no ensino-aprendizagem. Foram analisadas atividades 

que sofreram adaptações até então consideradas impossíveis e impraticáveis 

sem aulas presenciais. Por meio de inovações e criatividade novos planos de 

aula surgiram e as atividades renasceram. As ferramentas empregadas foram 

variadas e empregadas em conjunto em mesmo plano de aula conforme as 

necessidades: gravações de vídeos para exposição dialogada; estudos de 

casos; discussões em grupo; role playing, brainstorming e brainwriting foram 

meios articulados para criar condições para um processo de reflexão para a 

construção dos saberes do profissional. O estudo deixou claro que houve 

predominância da boa receptividade discente no emprego das ferramentas 

digitais. Em contrapartida, a ausência presencial do contato humano foi notada 

como um fator negativo das plataformas digitais. 

Em razão das facilidades obtidas, quer pela utilização das plataformas 

à distância, quer pela otimização de tempo e redução de custos, houve a 

constatação de que o ensino mediado pela tecnologia permanecerá mesmo 

após a retirada das medidas sanitárias, partindo-se do ensino totalmente 

presencial para o ensino híbrido mesmo nas aulas do ensino profissionalizante 

de formação de policiais. Os indicativos dos discursos compilados apontaram 

que, superados os desafios iniciais pelos docentes, as novas metodologias 

balizarão outras disciplinas. 

Por fim, pudemos inferir por meio dos relatos que a liberdade 

conferida aos docentes para se reinventarem foi fator determinante para a 

atuação conjunta do corpo docente das atividades em estudo. A ACADEPOL 

homogeneizou as plataformas para linearidade de comunicação entre os 

alunos, professores e instituição, por intermédio do Moodle, que criou o AVA 

da instituição. Fora isso, restou às equipes traçar estratégias de atuação, o que 

acarretou na multiplicidade de técnicas e modos de saber fazer o ensino. Ao 

pensar na atuação docente, observamos que houve cooperação nos trabalhos, 

propiciando envolvimento e participação dos integrantes das disciplinas e 

entre as coordenadoras. Ficou constatado que o papel do professor é uma 

contínua e inesgotável reinvenção para buscar soluções e não ficar inerte, 

cercado de desculpas e justificativas para sua inação. 
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Introdução 

O contrato de serviço educacional gera direitos e obrigações. Ao 

comprometer-se por meio do contrato, a instituição de ensino obriga-se a 

fornecer serviços educacionais, enquanto a outra parte se obriga a realizar as 

contraprestações, geralmente mensais. Se do lado do estudante é simples a 

apuração objetiva de seus deveres pecuniários, o dever da instituição de ensino 

é muito mais complexo. 

O sucesso do serviço educacional depende, entre outros fatores, de 

profissionais habilitados, métodos de ensinos atualizados, ferramentas 

didáticas apropriadas e ainda, de maneira significativa, do comportamento do 

próprio discente. Justamente neste ponto reside uma característica sui generis 

deste contrato: uma das partes fornece o serviço e dispõe, isoladamente, da 

habilitação técnica para avaliar o serviço que ela própria realizou. 

As Instituições de Ensino Superior (IES), em especial, ofertam o 

serviço educacional, e caso este não resulte na adequada formação do aluno, 

podem atribuir objetivamente, por meio de sua estrutura acadêmica e 

profissional, a responsabilidade ao estudante pelo seu próprio insucesso. 

Afinal, quando a avaliação do aluno é abaixo da média mínima requerida pela 

instituição, diz-se que este reprovou, mas não que o processo educativo ou a 

instituição falharam. Em resumo, as instituições dispõem de meios objetivos 

e profissionais habilitados para afirmar que ofereceram o ensino e que, por 

falha do estudante, não ocorreu aprendizagem. Embora muitas vezes a culpa 
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possa ser exclusivamente atribuída à inércia ou à falta de boa-vontade do 

aprendiz, este possui inúmeras dificuldades em fazer a prova contrária, se 

necessário. 

Considerando o estado atual da arte da Educação e da Psicologia da 

aprendizagem, que consensualmente estabelecem que ensino e aprendizagem 

constituem uma unidade indissolúvel, percebe-se que o raciocínio anterior 

parte de uma falha teórica que conduz a uma situação de possível injustiça 

negocial. Uma das partes torna-se também juiz do negócio, sendo atribuído ao 

estudante, muitas vezes, a responsabilidade pelo mau serviço executado pela 

outra. 

Esta relação negocial insere-se no contexto da Educação Superior 

brasileira, caracterizada pela ampla expansão de vagas nas últimas décadas. 

Surge com este aumento no acesso aos níveis mais altos de educação um 

possível problema: as instituições que expandiram as vagas conseguiram 

manter a qualidade do ensino prestado? A resposta a tal pergunta perpassa 

pelo complexo tema da avaliação da qualidade do ensino e deve ser 

individualizada para cada instituição, ou melhor, para cada curso ofertado. 

Contudo, existindo a oferta de um serviço sem a qualidade necessária, qual a 

consequência para a relação negocial? 

A questão que se busca responder envolve o objetivo que é analisar a 

responsabilidade das IES em relação à qualidade de ensino ofertada. Foca-se 

nas IES particulares, dado o seu histórico e contínuo processo de privatização, 

sua predominância no atendimento da atual demanda de estudantes e suas 

especificidades jurídicas e contratuais. Além disso, diante do escopo 

pretendido, alargar a pesquisa para incluir a análise da responsabilidade do 

Estado na prestação do serviço público poderia retirar o foco da presente 

pesquisa, visto o extenso debate existente sobre seus limites, características e 

a teoria da reserva do possível. 

Primeiramente apresenta-se um breve histórico da educação superior 

brasileira e a progressiva regulação estatal. Desta maneira, é possível 

compreender o contexto socioeconômico que conduziu ao mercado atual dos 

serviços educacionais. Segue-se para a apresentação da doutrina, legislação e 

jurisprudência sobre as normas relacionadas aos contratos educacionais e 

eventual responsabilidade civil. Assim, buscam-se elementos para avaliar a 

hipótese de que o ordenamento legal brasileiro possui meios para proteger os 

estudantes de eventual prestação de serviço com qualidade abaixo da 

esperada. São abordadas as questões específicas da possível existência de 

relação consumerista, de como pode ser apurada a responsabilidade civil por 

eventual vício na prestação do serviço e, ainda, o papel do Estado na definição 

de critérios de qualidade. Por fim, são analisados os dados trazidos buscando 
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uma conclusão sobre a responsabilidade das IES quanto à prestação de uma 

educação de qualidade. 

 

Educação Superior: dos primeiros contratos educacionais à regulação 

estatal 

Data da baixa Idade Média a origem da educação universitária. 

Manacorda (1989) a relaciona com o surgimento da economia mercantil e a 

organização das cidades em comunas, que deu espaço para a atuação dos 

mestres livres, sendo provável que do ofício destes tenham surgido as 

primeiras universidades. No entanto, é com o ensino de Direito romano em 

Bolonha pelo qual se costuma começar a história das universidades. Assim, 

marcadas pela informalidade, surgiram as primeiras relações contratuais 

educacionais. Constituídas como corporações de mestres e estudantes, o papa 

ou imperador concedia uma carta da instituição que dava reconhecimento 

formal à universidade. Nelas reuniam-se grupos de pessoas que tinham a seu 

cargo departamentos particulares de estudo, ou seja, as faculdades. Em 

Bolonha, a primeira carta foi concedida em 1.158. Em Paris, o primeiro 

reconhecimento se deu em 1.180. Mais tarde deu-se o reconhecimento para 

Oxford e Cambridge (MONROE, 1983). Esta autorização estatal 

posteriormente transformar-se-á na autorização dos cursos universitários, tal 

como atualmente concedida pelo Ministério da Educação. 

No Brasil, foi no século XIX, com a vinda de D. João VI, em 1808, 

que os cursos superiores começaram a proliferar, inicialmente na forma de 

escolas isoladas. Em 1827, após a independência, surgiram os cursos de 

Direito em São Paulo e em Olinda. Nesta época, os cursos eram de longa 

duração e o nível dos docentes devia se equiparar aos da Universidade de 

Coimbra, como critério de qualidade (MARTINS, 2002; SAVIANI, 2011). 

Até o final do Império, o ensino superior foi mantido e controlado 

pelo Estado, com caráter pragmático, isto é, mais voltado para uma formação 

profissional, limitado às profissões liberais e de caráter elitista. Após a 

Proclamação da República, o projeto de criação de universidades prosperou 

no país. Até esta época, existiam somente 24 estabelecimentos de ensino 

superior com cerca de 10.000 estudantes, segundo Martins (2002). A 

Constituição de 1891 também abriu espaço para a iniciativa privada ofertar o 

ensino superior. As discussões em torno do projeto de criação da universidade 

brasileira avançaram para além da questão do controle estatal. De um lado, os 

defensores de um modelo que combinava o pragmatismo da reforma 

pombalina com o modelo napoleônico, voltado para a formação técnica-

profissional. De outro, aqueles que enfatizavam a necessidade de uma 
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universidade que integrava e defendia a liberdade de ensinar e pesquisar, 

denominado modelo alemão ou humboldtiano (SGUISSARDI, 2006b). 

Tais embates levaram à Reforma Francisco Campos e ao Decreto 

19.851 de 11 de abril de 1931, que dispôs sobre o sistema de ensino superior 

no Brasil, possibilitando a existência das universidades e institutos isolados. 

Todavia, o período entre as décadas de 40 e 60 foi marcado pelos movimentos 

estudantis e de professores que reivindicavam a favor da universidade no lugar 

das instituições isoladas e pela eliminação do setor privado. Também 

criticavam o formato catedrático vitalício pelo qual a universidade era gerida 

e o seu caráter elitista (MARTINS, 2002). Em 1961, foi publicada a primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 4.024 (BRASIL, 1961), 

reiterando a liberdade do ensino para a iniciativa privada. 

A instalação do regime ditatorial no país foi marcada pelo projeto 

modernizador adotado pelos militares, que tinha como objetivo atrair recursos 

para o país, incentivando ainda mais a atuação da iniciativa privada. A 

Reforma Universitária de 1968, por meio da Lei 5.540 (BRASIL, 1968), 

incorporou ideias da intelectualidade da década anterior, tais como a 

institucionalização da pesquisa e a abolição da cátedra, porém contribuiu mais 

para a privatização da educação superior. 

Com a redemocratização do país e a promulgação da Constituição 

Cidadã de 1988, consagrou-se a educação como um direito de todos e dever 

do Estado, “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Art. 205). Destaca 

o artigo seguinte que a educação seguirá uma série princípios, em especial o 

trazido pelo inciso VII: “garantia de padrão de qualidade.” 

Em 1996, foi promulgada a atual Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases 

para a Educação Nacional (BRASIL, 1996). Esta determina que “a autorização 

e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de 

educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, 

após processo regular de avaliação” (Art. 46). Reafirma “garantia de padrão 

de qualidade” (Art. 3º, IX) como princípio da Educação Nacional. Além deste, 

mais nove dispositivos tratam, em momentos distintos, especificamente do 

tema da qualidade de ensino. 

Nas últimas décadas, por conta das limitações do Estado prover a 

oferta de vagas, inúmeras políticas públicas foram criadas com o objetivo de 

ampliar e democratizar o acesso, assim como controlar a qualidade da 

Educação Superior. A expansão quantitativa na Educação Superior, a partir 

dos anos 90, comprova-se com a significativa evolução no número de IES. 

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP (1996 a 2016) revelam que o número de IES passou de 211 
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no ano de 1996 para 296 em 2016 no setor público, ou seja, um aumento 

percentual de 40%. No setor privado, o aumento foi de 197%, isto é, passou 

de 711 para 2.111, no período de 20 anos, confirmando o processo de 

expansão e privatização da Educação Superior no Brasil. Segundo Dias 

Sobrinho (2010b, p. 125): 

A privatização dos espaços públicos, onde se produzem os 

conhecimentos e se formam os cidadãos, segundo os princípios e as 

necessidades das populações que constroem com suas práticas uma 

sociedade democrática, é uma negação da ética e da política. O 

economiscismo e o tecnologismo não têm compromissos com a ética e 

as políticas que visam construir as sociedades com mais justiça, 

solidariedade e qualidade de vida. O vazio ético é espaço convidativo 

para a proliferação de práticas cuja orientação é apenas o lucro, 

não importando as pessoas (grifo nosso). 

 

A lógica econômica também tornou clara a distinção entre as 

denominadas “universidades de pesquisa” e as “universidades de ensino” 

(SGUISSARDI, 2006a). Nas primeiras, predominantemente públicas, 

vigorando o modelo humboldtiano que, pela nova ordem econômica, é 

considerado um modelo caro. Para as segundas, predominantemente privadas, 

vale a tese do “ensino público como bem privado antes de público”, ideologia 

ligada ao Banco Mundial. Dentre as consequências desta abordagem, a 

mencionada autora destaca a crescente desresponsabilização do Estado com o 

financiamento e a manutenção da educação superior e com o incentivo para a 

criação e expansão das instituições privadas. 

Em 2004, por meio da Lei n.º 10.861 (BRASIL, 2004), criou-se o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), com o 

objetivo de “assegurar processo nacional de avaliação das instituições de 

educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de 

seus estudantes” (Art. 1º). Desde então, as instituições, os cursos e os 

estudantes passam por avaliações periódicas, por meio das Comissões Própria 

de Avaliação (avaliação interna), visitas in loco de examinadores 

institucionais (avaliação externa) e aplicação do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (Enade) com ingressantes e concluintes dos 

cursos de graduação. Quanto à avaliação, ao analisar o Sinaes, Dias Sobrinho 

(2010a, p. 217-218) alerta: 

Nos últimos anos, a avaliação vem tendendo a perder seu caráter 

educativo de diagnóstico e melhora, relacionando-se mais com as metas 

políticas e econômicas dos governos e adquirindo a função de controlar 

a eficiência e produtividade das instituições educacionais. Instalou-se 

como tecnologia de vigilância e controle sobre rendimentos de 

estudantes e professores, portanto, sobre os produtos das instituições. 
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Em consonância com a ordem econômica neoliberal, valorizam-se 

mais os aspectos objetivos da avaliação, ou seja, os indicadores de impacto e 

os resultados do que seus aspectos formativos e processuais para a melhoria 

do processo ensino-aprendizagem e do sistema educacional. Tais avaliações 

têm servido como rankings classificatórios das instituições de ensino superior 

que acirram a concorrência e servem como estratégia de marketing para 

angariar novos estudantes. Neste jogo de mercado, as práticas de concorrência 

desleal resultaram na publicação da Portaria nº 1.442 de 9 de dezembro de 

2016 (BRASIL, 2016), com o objetivo de coibir tais ações e disciplinar os 

procedimentos para apuração de denúncias de irregularidades praticadas pelas 

Instituições de Educação Superior no Enade. 

Em 2016, o INEP recebeu cerca de 30 denúncias de supostas fraudes 

no Enade (G1,12/12/2016). Corroborando com tais ideias, recentemente, o 

Tribunal de Contas da União (2018) apontou deficiências na metodologia 

utilizada pelo Sistema de Avaliação do Ensino Superior, demonstrando que 

tem superestimado a qualidade dos cursos de graduação. 

De acordo com o órgão, o modelo atual de avaliação não reflete o 

nível de qualidade e excelência dos cursos de graduação, uma vez que a 

conversão de notas e conceitos são elevados artificialmente. Também aponta 

que não há controle total do Ministério da Educação em relação ao número de 

alunos que devem fazer o Enade. Quanto ao Conceito Preliminar dos Cursos 

(CPC), destacou que as instituições com conceito baixo conseguem 

reclassificação apenas com a visita in loco desconsiderando o resultado do 

Enade (SALDAÑA, 2018). Desta forma, não deve ser aceita acriticamente a 

declaração de que o Estado, de maneira efetiva, garante a qualidade de ensino 

por meio de suas políticas públicas. 

Ainda, conforme Paula (2017, p. 305) “a expansão e a massificação 

da educação superior representam o primeiro passo no sentido da 

democratização do sistema, porém não são suficientes para a inclusão, de fato, 

das camadas social e historicamente excluídas”. Deve-se ressaltar que o 

ingresso na Educação Superior não garante a permanência dos estudantes, em 

especial, daqueles de baixa renda e das minorias socialmente excluídas. A 

autora explica que estes alunos enfrentam problemas de ordem econômica, 

pedagógica e simbólico-subjetiva. Muitos destes estudantes precisam 

trabalhar por conta das condições financeiras precárias. Este fato impossibilita 

o ingresso em carreiras de alto prestígio social de período integral. Ademais, 

a oferta de bolsas não atende toda a demanda de estudantes e, muitas vezes, 

exige compromissos de longo prazo que eles não têm condições de cumprir, 

principalmente por não conseguirem boas colocações no mercado de trabalho. 

As dificuldades pedagógicas são resultados do baixo capital social e 

cultural, herança de um ensino médio deficitário e de um meio social que não 
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estimula e valoriza o hábito de estudar. As instituições de ensino e os 

professores, de maneira geral, não estão preparados para suprir tais lacunas de 

aprendizagem, pois tal preparação requer investimentos, ou seja, aumento nos 

custos das instituições. Ao mesmo tempo, sentem-se cobrados para conseguir 

obter alto desempenho dos estudantes por conta das avaliações externas. Neste 

ponto, é possível entender a quantidade de denúncias de fraudes realizadas no 

Enade pelos estabelecimentos de ensino, amplamente noticiadas pela 

imprensa (FSP, 2016; OESP, 2016; VEJA, 2016) e que conduziram o 

Ministério da Educação a regulamentar sua forma apuração por meio de sua 

Portaria n° 1.442/2016 (BRASIL, 2016). 

Paula (2017) retoma os estudos de Pierre Bourdieu para explicar os 

problemas de ordem simbólica-subjetiva. Dizem respeito à exclusão que os 

estudantes de renda mais baixa sofrem no interior das próprias instituições que 

não estão preparadas para acolher alunos com dificuldades ou que não tenham 

incorporado o habitus deste meio historicamente elitizado. Ao analisar a 

expansão do ensino superior sob a ótica da sociologia de Pierre Bourdieu, 

Grohs (2011) chegou à conclusão de que os “excluídos do interior”, com 

menor capital cultural e econômico, investem em ramos menos valorizados do 

sistema de ensino. Contudo, são estes que têm maior probabilidade de, 

paulatinamente, renunciar às suas aspirações escolares e sociais por considerar 

sua escolarização sem futuro. 

Atualmente, este pensamento deve ser recontextualizado, uma vez 

que pressupunha boa-fé das relações obrigacionais entre instituição e 

estudante. Os estudantes de outrora acabavam por renunciar às aspirações 

escolares e sociais devido à grande carga negativa de avaliações, que 

anunciavam desde logo suas baixas chances de ascensão social por meio da 

educação. No entanto, esta não se revela uma estratégia de negócio eficiente 

para a maior parte das instituições que abrigam estes estudantes, pois estão 

fadadas a perder continuamente seus clientes. 

Por outro lado, ao oferecer a esperança de uma vida profissional no 

final de um curso universitário, com cobranças medianas ou baixas no seu 

percurso acadêmico, as instituições de ensino superior podem manter o corpo 

discente ao longo de todo o curso universitário. Estes estudantes apenas 

perceberiam que não possuem a qualificação necessária à almejada ascensão 

quando estivessem efetivamente no mercado de trabalho sem os recursos para 

uma competição paritária. Estiveram excluídos durante todo seu percurso 

acadêmico, apesar de acreditarem em um processo que, ao seu final, não lhe 

conferirão chances razoáveis. Conseguem excelentes notas em avaliações de 

seu curso superior, mas não obtêm, por exemplo, o resultado necessário na 

prova de admissão para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e não 

passam pelas portas estreitas que a profissão exige. Idêntica conclusão é a de 
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Cláudio Lamachia, presidente nacional da OAB no período de 2016 a 2018, 

que afirmou que “muitas faculdades não oferecem cursos que prezam o ensino 

jurídico em primeiro lugar. Vendem um sonho ao estudante – e não entregam” 

(BALMANT, 2017). 

 

Contratos e responsabilidade na Educação Superior 

Inicialmente, destaca-se que o contrato é marcado por ser um ajuste 

de vontades. Dentre os fatos significativos para o mundo jurídico, existem 

aqueles que afirmam que vontade é uma máxima, ou seja, existe a faculdade 

propriamente humana de escolha, como a elaboração de um testamento ou a 

promessa de uma recompensa. A estes fatos jurídicos, dá-se o nome de 

negócios jurídicos, definido por Tartuce (2017, p. 154) como “ato jurídico em 

que há uma composição de interesses das partes com uma finalidade 

específica.”. Em outras palavras, são atos realizados pelos sujeitos cujos 

resultados são desejados por estes, ocorrendo a maior autonomia possível da 

vontade. Quando esta vontade sai do campo do desejo subjetivo e adentra o 

mundo do Direito passa a criar relações jurídicas: a vontade torna-se fonte de 

obrigações. 

Quando o negócio jurídico depende de duas vontades é chamado de 

bilateral. Nessa manifestação, deve existir vontade coincidente sobre o objeto 

jurídico, tal como ocorre em um casamento: os dois sujeitos entram em acordo 

sobre regras que conduzirão sua união e mesmo sua possível separação. Nesse 

sentido, tem-se a definição de contrato para Tartuce (2017, p. 398), como o 

“negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa à criação, modificação ou 

extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial.”. Dessa maneira, é 

necessária a convergência de vontades em um acordo mútuo que passa a ter 

força vinculante entre as partes, conforme o antigo brocardo romano pacta 

sunt servanda (os pactos devem ser cumpridos). Mas qualquer coisa pode ser 

pactuada? De acordo com nossa legislação, há limites para a vontade 

contratual. Sendo uma intervenção estatal no campo do direito constitucional 

da liberdade, existe um propósito claro em defender a dignidade humana e a 

simetria entre os contratantes. 

Para Tartuce (2017), a responsabilidade civil “surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida 

em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito 

normativo que regula a vida.” De acordo com a fonte imediata das obrigações, 

a doutrina divide tipicamente em duas espécies a responsabilidade civil. A 

primeira é a responsabilidade civil extracontratual que requer o ato ilícito ou 

o abuso de direito, conforme artigos 186 e 187 do Código Civil (2002). A 

segunda forma de responsabilidade civil é a que mais interessa ao presente 

trabalho, pois trata da consequência do descumprimento de uma obrigação 
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contratual ou inadimplemento contratual. Esta é normatizada pelos os artigos 

389 a 391 do Código Civil (2002), que dispõem sobre as consequências de 

descumprir o previamente ajustado, para além das sanções estabelecidas inter 

partes no contrato. 

Apesar do estabelecido no Código Civil sobre o assunto, ressalta-se 

que, conforme o enunciado 190 da III Jornada de Direito Civil, a regra do art. 

931 não afasta as normas acerca da responsabilidade pelo fato do produto 

previstas no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor – CDC (BRASIL, 

1990), que continuam mais favoráveis ao consumidor lesado. Desta maneira, 

configurando-se relação de consumo, é fundamental que se avaliem as normas 

da Lei 8.078/90 (BRASIL, 1990) para avaliação das normas mais benéficas 

ao usuário dos serviços educacionais. 

Ressalta-se que a teoria de responsabilidade adotada pelo CDC não 

exige prova de culpa, pois considera que a responsabilidade está fundada no 

próprio risco inerente da atividade. Assim, diante da existência de uma relação 

de consumo, composta por ao menos um fornecedor e um consumidor, devem 

ser aplicadas as regras de responsabilidade do CDC. O consumidor é, 

conforme o art. 2° do CDC, “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Já fornecedor e serviço são 

definidos no artigo seguinte como: 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços. (...) 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista. 

 

Os conceitos são suficientemente claros para que se possa classificar 

a prestação de serviços educacionais como uma relação pertinente às regras 

consumeristas. Segue-se que a responsabilidade do fornecedor em geral é 

objetiva, pois o legislador considerou que o consumidor é a parte 

hipossuficiente da relação. Para garantir a isonomia e a igualdade, devido às 

condições financeiras e técnicas do consumidor serem inferiores à do 

fornecedor, são necessárias condições especiais para reequilibrar a relação. 

Pode-se, então, entender a proteção descrita no CDC ao fato do produto ou 

serviço (art. 12 a 17) e ao vício do produto ou serviço (art. 18 a 25). 

O fato do produto ou serviço pode ser entendido como uma forma de 

proteção aos consumidores por produtos ou serviços que lhes ofereçam riscos 
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e segurança. Merece maior destaque a proteção descrita no artigo 20 do CDC 

(BRASIL, 1990), que trata diretamente do objeto deste trabalho: “O 

fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária (...)”. 

No caso de não serem observados os deveres dos fornecedores em 

executarem adequadamente os serviços contratados, caberá ao consumidor 

escolher uma entre três opções, conforme artigo 20 do CDC: executar 

novamente o serviço, sem qualquer custo, que poderá ser confiadas a terceiros 

capacitados por conta e risco do fornecedor; a restituição da quantia paga, 

atualizada, assim como perdas e danos; ou o abatimento proporcional do 

preço. O dispositivo é compatível com o princípio da boa-fé objetiva disposto 

no Código Civil vigente e visa manter o contrato em regra, apenas ajustando 

a proporcionalidade das prestações entre os contratantes. 

Além de caracterizar uma relação de consumo conforme dispositivos 

mencionados no CDC, há uma ampla proteção legal para o caso de 

inadimplemento ou do cumprimento parcial ou viciado das obrigações. 

Contudo, há divergências doutrinárias sobre o alcance destas normas ao 

serviço educacional, conforme o posicionamento de Regina Beatriz Tavares, 

que defende a análise das obrigações de meio e resultado: 

Justifica a doutrinadora tal posicionamento alegando que ―nas 

obrigações de meio o alcance do resultado não depende somente do 

devedor, mas também de circunstâncias outras que independem de sua 

vontade, dentre as quais a atuação do credor da obrigação (...). Nesse 

contexto, nas obrigações de meio, a instituição de ensino somente 

responderia pelo dano se comprovada a sua negligência, imprudência 

ou imperícia (modalidades de culpa presumida) na execução das 

atividades a que se obrigou perante o aluno. (TROPARDI FILHO, 

2010, p. 77) 

 

Por outro lado, Tessler (2004) defende que é preferível classificar esta 

hipótese como uma “obrigação de resultados mitigada”. Mas a discussão sobre 

as obrigações de meio e de resultado não são tão relevantes neste cenário, 

conforme Tropardi Filho (2010), pois o devedor deve executar suas 

obrigações, efetivar suas promessas e cumprir suas prestações. Por este 

motivo, esclarece que a distinção entre os conceitos está sendo enfraquecidos 

na doutrina moderna. 

Compartilha-se este entendimento, uma vez que distinções 

doutrinárias sobre o objeto efetivamente contratado podem ter o condão de 

modificar o negócio efetivamente realizado. Em outras palavras, o estudante 
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busca uma formação e contrata um fornecedor do ramo para prestar os 

serviços educacionais, com esta finalidade. A definição de um serviço 

impróprio é consoante a este entendimento, conforme §2º do art. 20 do CDC: 

“São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que 

razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as 

normas regulamentares de prestabilidade.” Este entendimento, que já foi 

aceito em decisão do TJ-DF (2014) e TJ-RS (2013, 2016), é esclarecido por 

Tessler (2004, p. 19): 

Inadequado, defeituoso, será o ensino que não ministra aos alunos os 

conhecimentos básicos inseridos no longo catálogo; inadequado é o 

ensino que não habilita o aluno a disputar uma colocação no mercado 

de trabalho. É lógico que não se trata de assumir a responsabilidade pela 

obtenção de um emprego, mas o ensino deve conduzir o aluno a não ver 

frustradas as suas normais e razoáveis expectativas mínimas. Não se 

trata de responsabilizar a instituição por eventual insucesso do aluno na 

busca de inseri-lo no mercado de trabalho, mas há um degrau mínimo 

de expectativas a serem satisfeitas. 

 

Existe também posição doutrinária (GORON, 2012) que defende que, 

nas situações em que a instituição não ministra integralmente o conteúdo 

básico do curso, é mais adequado classificar o serviço educacional prestado 

sem qualidade como inadimplemento imperfeito, uma hipótese de 

inadimplemento contratual. Com isso, “o inadimplemento é o ponto no qual o 

direito do consumidor se detém quanto aos contratos de ensino, a cogitação 

dos vícios de qualidade tem, nessa seara, muito mais de imaginação do que de 

realidade” (GORON, 2012, p. 197). No entanto, com esta definição, qualquer 

vício em um serviço pode ser caracterizado como inadimplemento imperfeito. 

Considerando a finalidade do legislador ao criar o CDC em consequência aos 

ditames constitucionais, deve-se apenas interpretar o serviço educacional 

executado com inadimplemento caso seja mais favorável à proteção da parte 

hipossuficiente na relação consumerista. Em relação às consequências dos 

vícios educacionais, Tropardi Filho afirma que caberia apenas uma das 

consequências dispostas no art. 20 do CDC: 

Tratando-se a prestação de serviços educacionais de má-qualidade 

hipótese de vício do serviço, poderiam os alunos exigir, vale reiterar, a 

reexecução dos serviços, o abatimento do preço ou a restituição do valor 

pago. Ocorre que, no caso em análise, dificilmente terão cabimento a 

reexecução dos serviços, pois a verificação do vício, nesse caso, 

comumente ocorre após a conclusão da prestação de serviços 

contratada. O mesmo vale para o abatimento do preço. Em educação, o 

meio termo não é desejável. Se o consumidor percebe a irregularidade 

e inadequação dos serviços, nada poderá aproveitar, restando, como 
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única alternativa, iniciar novamente os estudos. Diante disso, não há 

que se falar em abatimento do preço. (TROPARDI FILHO, 2010, p. 

80). 

 

Diverge-se do autor, uma vez que norma disposta no artigo 20 do 

CDC oferece ao estudante egresso três opções para reequilibrar uma situação 

contratual na qual o fornecedor descumpriu sua obrigação de fornecimento de 

um serviço de qualidade. Tendo em vista a proteção ao consumidor, deve-se 

prestigiar sua autonomia em optar, no caso concreto, qual melhor solução para 

reestabelecer o sinalagma. Reexecutar todo o serviço educacional, que 

corresponde a anos do consumidor pode ser extremamente penoso, mas é 

possível que a instituição ofereça um plano personalizado de estudos que 

supram carências educacionais específicas em menor tempo. Também o 

abatimento proporcional pode ser uma solução adequada para os casos em que 

se identifica, pontualmente, áreas em que o estudante teve sua educação 

prejudicada, tais como componentes curriculares específicos ministrados sem 

qualidade. Contudo, existem casos em que não existe a responsabilidade do 

fornecedor de serviços educacionais, conforme elencado pelo CDC em seu 

artigo 14, §3º: inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou 

terceiro. Sobre a primeira excludente, que diz respeito à qualidade do serviço, 

esclarece Tropardi Filho (2010): 

No tocante à responsabilidade civil do estabelecimento de ensino 

privado pela qualidade dos serviços prestados, necessário se faz 

demonstrar a falha na prestação de serviços, no sentido de que 

contrariam a expectativa do consumidor com relação à sua adequação e 

conformidade. E é aí que reside o problema: como provar a inadequação 

ou desconformidade do serviço educacional prestado? Para o 

consumidor, muitas vezes essa é uma prova praticamente impossível, 

pois o aluno não tem o conhecimento técnico para constatar o vício. Em 

educação, na maioria dos casos, a falha é percebida somente após a 

conclusão do curso pelo aluno. Somente ao ingressar no mercado de 

trabalho, o aluno percebe a sua inaptidão para exercer as aptidões e 

competências que, em regra, deveria ter. 

 

Uma solução mais simples e imediata seria a utilização dos critérios 

de qualidade das avaliações atualmente realizadas pelo Poder Público. Sendo 

uma garantia constitucional a qualidade na Educação, as relações entre 

particulares poderiam valer-se das avaliações periódicas realizadas. Para isto, 

será necessária a análise sobre as avaliações realizadas pelos órgãos 

governamentais, verificando se são suficientes para a mensuração de 

qualidade do serviço educacional ofertado. Destaca-se o precedente do TJ- PR 

(2017) relacionado a um serviço de educação em que não há vistoria direta 
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para aferir a qualidade por parte de órgãos governamentais. Neste julgado 

existe a seguinte fundamentação: 

A conduta da recorrida gerou frustração e houve sim reflexos no estado 

psicológico do consumidor, que o desestabilizou emocionalmente. 

Desejava concluir o curso de Instrumentação cirúrgica certamente 

objetivando colocação no mercado de trabalho, o que acabou não 

acontecendo. Impende destacar que desrespeito ao consumidor grassa 

de maneira avassaladora no Brasil e o poder judiciário tem que atuar de 

maneira firme e vigorosa, impondo aos péssimos comerciantes e 

prestadores de serviços indenização condizente com os danos que 

ocasionam, para ensiná-los a agir de conformidade com o Estatuto 

Consumerista e desencorajá-los de continuar a praticar conduta como a 

relatada nestes autos (TJ – PR, 2017). 

 

Um indicador de qualidade razoável é produzido durante o curso 

universitário, uma vez que a IES realiza avaliações periódicas, e com isto, 

provas do aprendizado. Realizando avaliações periódicas de conteúdo de 

dificuldade similar ao necessária para a vida profissional do egresso, a 

instituição está produzindo evidências de que não ocorreram vícios em sua 

prestação de serviços. 

Em relação à exclusão da responsabilidade por culpa do consumidor, 

é bastante comum sua ocorrência, mas improvável que seja exclusiva. Trata-

se do comportamento comum de muitos estudantes que não cumprem suas 

obrigações discentes, tais como deixar de ler os materiais recomendados, não 

realizar trabalhos ou ainda faltar às aulas. Porém, neste caso, em geral, 

questiona-se se estes alunos conseguem, efetivamente, prosseguir em seus 

estudos. 

Considerando a estrutura semestral ou anual da quase totalidade das 

disciplinas ofertadas na educação superior, como um estudante totalmente 

despreparado poderia obter sucesso? Em outras palavras, se um estudante 

passa por vários anos de avaliações da instituição, e, ao final, não obtém a 

formação de qualidade, é possível dizer que as avaliações e a sua progressão 

foram feitas com o rigor necessário? Existe neste caso o descumprimento do 

dever da própria instituição, conforme exposto por Tessler (2004, p. 18): “Por 

outro lado, é certo que a instituição universitária não pode obrigar o aluno a 

ser diligente e a frequentar as aulas, mas tem o dever de acompanhá-lo, alertá-

lo, reprová-lo, impedindo a sua progressão no curso, se não estiver apto”. 

Nestes casos, parece existir culpa concorrente, que não elimina a 

parcela de responsabilidade da IES. Mais uma vez é necessário compreender 

o contexto educacional descrito anteriormente para perceber que existe 

participação relevante da instituição. Em primeiro lugar o vestibular, em 
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muitas instituições de baixa qualidade, tende a ser uma etapa mais formal que 

propriamente uma seleção. Da mesma maneira, há uma maior tendência entre 

os alunos reprovados nas disciplinas a abandonar os estudos que entre os 

alunos aprovados. Na lógica mercadológica, busca-se recrutar e reter alunos, 

enquanto clientes da instituição de ensino, muitas vezes às expensas da 

educação efetiva e de qualidade. Nestes casos, em que a instituição assume os 

riscos para auferirem maiores lucros, é razoável compreender que responderá 

por eventuais vícios de maneira objetiva, de maneira próxima ao entendimento 

de Tropardi Filho (2010). Embora haja vício no serviço quando o resultado se 

mostrar abaixo do mínimo aceitável para sua formação profissional, não se 

pode exigir a excelência que demanda alta dedicação discente. Igualmente, 

caso seja demonstrado que o estudante progrediu em seus estudos por meios 

inidôneos, constatações a posteriori de fraudes ou plágios, existe sua culpa 

exclusiva. 

Considerando que o Estado é responsável por regular as normas da 

educação, é necessário aprofundar a questão de que a avaliação pelos órgãos 

oficiais é suficiente para asseverar a garantia dos serviços prestados. Desta 

forma, se determinada instituição ou curso possui a chancela estatal para 

funcionamento, é plenamente razoável concluir que não haveria de se falar em 

vício nos serviços educacionais. Respalda-se na segunda parte do artigo 20 do 

CDC (BRASIL, 1990), o qual dispõe que “são impróprios os serviços que se 

mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem 

como aqueles que não atendam as normas regulamentares de 

prestabilidade” (grifo nosso). Dessa maneira, não caberia nenhuma 

responsabilidade contratual por vícios apresentados nos serviços 

educacionais, uma vez que o próprio Estado já afere a qualidade do ensino por 

meio de vários programas, tais como o Enade. 

No entanto, é necessário aprofundar a compreensão do artigo 20 do 

CDC, uma vez que o dispositivo elenca dois motivos distintos que 

caracterizam vício nos serviços prestados: serem inadequados aos seus fins ou 

não atenderem às normas de prestabilidade. Não é necessário recorrer à 

interpretação mais favorável ao consumidor para perceber que, caracterizada 

qualquer uma das hipóteses, existe o vício. Contudo, pode-se verificar se a 

segunda parte do dispositivo é suficiente para concluir pela inexistência de 

vício. Sendo a instituição credenciada e autorizada, é garantida a qualidade do 

serviço educacional ofertado? Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, o 

Tribunal de Contas da União e o Ministério da Educação, não. 

Recentemente foi realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU, 

2018), como órgão externo de controle, relatório de auditoria sobre a atuação 

da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério 

da Educação (Seres/MEC) e do INEP em relação aos processos de regulação, 
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supervisão e avaliação dos cursos superiores de graduação no país, utilizando 

como parâmetro o curso de Direito. Para o TCU, o Enade aparece como um 

meio de aferir o desempenho dos estudantes por meio da aplicação de provas 

objetivas. Apesar de aparentar um meio idôneo de estimar a qualidade do 

serviço ofertado, uma série de técnicas estatísticas o transforma em um índice 

inútil para este fim. O documento esclarece o que significa a padronização 

estatística e evidencia que, não obstante sua inutilidade para comparar cursos 

entre si, deixa de oferecer um critério absoluto de qualidade do serviço. 

Conforme o relatório, o uso deste procedimento “é insuficiente para medição 

da qualidade dos cursos e do desempenho dos estudantes, nos termos do art. 

206, VII, da Constituição Federal e parágrafo primeiro dos Arts. 1º e 5º da Lei 

10.861/2004 (Lei do Sinaes)” (p. 28), pois os resultados não representam um 

valor de qualidade absoluto. Quando alguém ingressa em uma universidade, 

busca uma carreira profissional para além de conhecimentos que poderia obter 

em um curso livre ou deveria ter obtido no Ensino Médio. A capacitação para 

o exercício de um ofício ou profissão é o objeto efetivamente oferecido 

quando uma instituição oferta serviços educacionais de Educação Superior. 

No entanto, nem sempre é o que a instituição efetivamente realiza. E isto 

prejudica a regulação do ensino. Conclui o relatório que a sistemática 

apresenta vários problemas, destacando-se dentre estes que os cursos 

“obtenham conceito final que não considera o desempenho dos alunos” e 

“contribui para que a sociedade não consiga enxergar com objetividade e 

clareza a situação de determinado curso” (TCU, 2018, p. 34). 

Os argumentos elencados pelo TCU são bastante convincentes e vão 

ao encontro da definição técnica do próprio INEP de que sua avaliação 

estatística não é suficiente para embasar critérios de qualidade absolutos, 

apenas relativos. Resta-se assim demonstrado que, ao menos atualmente, a 

avaliação que o Estado realiza do Ensino Superior não corresponde à 

avaliação da qualidade do serviço educacional, pois possui finalidades 

opostas, conforme os apontamentos realizados no documento. Por fim, já 

existe decisão do STJ (2018), relacionada ao curso de Direito, na qual fica 

claro que apesar do Estado ter o poder de supervisionar a Educação, deve 

manter respeito à qualidade da educação exigida pela Constituição Federal. 

 

Conclusão 

Buscou-se neste trabalho analisar a responsabilidade das instituições 

de ensino superior privadas quanto à qualidade do ensino ofertado. Em um 

primeiro momento, realizou-se a contextualização do tema da Educação 

Superior, sendo realizado breve levantamento histórico dos primeiros 

contratos educacionais da Idade Média, ainda sob a tutela jurídica da Igreja 
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Católica, passando-se em seguida ao desenvolvimento das primeiras 

corporações e universidades. 

No Brasil, surgiram escolas isoladas a partir da vinda de D. João VI, 

juntamente com os primeiros cursos de Direito que tinham como referência de 

qualidade os cursos da Universidade de Coimbra. Este quadro de ensino 

elitista, mantido e controlado pelo Estado, apenas começa lentamente a se 

alterar com a Proclamação da República em 1889. Abre-se a oportunidade de 

a iniciativa privada ofertar o ensino superior, representando expansão 

considerável nas relações negociais em relação à educação superior. 

Em 1961 surge a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

reiterando a liberdade da iniciativa privada oferecer o ensino, desde que 

legalmente autorizados. Apenas após a redemocratização e a constituição 

cidadã que se torna a educação um dever do Estado, o qual deve garantir o 

padrão de qualidade. 

Nas últimas décadas, houve uma ampliação vertiginosa de instituições 

de Educação Superior, em especial nas privadas, que tiverem crescimento de 

197% em sua quantidade e de 517% de seus cursos no período de apenas 20 

anos, fazendo-se urgente a avaliação estatal (INEP, 1996 – 2016). No entanto, 

a preocupação com a avaliação da qualidade das instituições não se mostrou 

proveitoso para a relação entre os consumidores e as instituições de ensino, 

uma vez que os critérios estatísticos utilizados não aferem a qualidade dos 

programas, mas apenas comparam as instituições entre si (TCU, 2018). Com 

isso, produzem-se dados que tendem à média e que deixam de avaliar se a 

finalidade dos serviços educacionais é efetivamente realizada. Constatou-se 

também que a ordem econômica, baseada na busca de eficiência operacional, 

faz com que as empresas muitas vezes reduzam seus custos para aumentar sua 

lucratividade, ofertando serviços mais competitivos visando sua própria 

sobrevivência no mercado de serviços educacionais. 

Assim, por meio da análise bibliográfica, conclui-se que a ordem 

neoliberal se tornou um motor para um mercado que muitas vezes renuncia à 

qualidade do ensino e oferece, em uma lógica competitiva sem limites, preços 

baixos que não fornecem os recursos mínimos para cobrir custos com a 

Educação. Dessa maneira, por vezes, oferece-se menos que a formação básica 

para os estudantes ingressarem no mercado de trabalho na carreira de sua 

escolha, “os sonhos são vendidos e não são entregues”, retomando a ideia de 

Lamachia (BALMANT, 2017). 

Em seguida, foram exploradas as especificidades dos contratos e 

serviços educacionais, em especial, quanto às responsabilidades das 

instituições de ensino privadas. Foi percebido o consenso doutrinário e 

jurisprudencial quanto à aplicação do CDC aos serviços educacionais. Assim, 
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a legislação consumerista é fonte de proteção legal à garantia de qualidade do 

ensino ofertado, tanto em relação aos seus possíveis fatos quanto vícios. 

Conforme o parágrafo 2° do Art. 20 do CDC, o serviço educacional é 

impróprio quando é inadequado para os fins que razoavelmente dele se espera, 

no caso, a preparação para ingressar na profissão escolhida. É também 

impróprio caso não atenda as normas regulamentares de prestabilidade. Com 

isto, e conforme demonstrado pelo TCU (2018), os critérios estatísticos 

utilizados pelo Ministério da Educação fazem com que a avaliação tenha uma 

restritíssima utilidade para aferir a qualidade do serviço educacional 

concretamente prestado. 

A análise do contrato de serviços educacionais evidencia quais são as 

responsabilidades das instituições de ensino superior quando apresentam seus 

serviços com vícios. Para a proteção dos estudantes, o CDC oferece como 

alternativas a reexecução dos serviços sem custo adicional, a restituição da 

quantia paga, juntamente as eventuais perdas e danos, ou ainda, o abatimento 

proporcional do preço pago, conforme jurisprudência apresentada. 

Apesar da responsabilidade das instituições não demandar análise 

subjetiva de sua culpa, considerando sua responsabilidade civil oriunda da 

própria legislação consumerista, excluem-se a necessidade de reparação de 

vícios quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 

É de difícil demonstração a culpa exclusiva do estudante que foi avaliado em 

várias disciplinas e várias vezes ao ano, e ainda assim conclui com êxito o 

ensino superior. Por outro lado, as instituições que prezam pela qualidade 

podem utilizar as avaliações do processo educativo como prova de adequação 

do serviço ofertado, desde que equivalentes ao necessário para a vida 

profissional do egresso. 

Assim, percebe-se a existência de um ciclo perverso no qual o 

estudante que recebe um serviço insuficiente é aquele com menos capacidade 

técnica de apontar tal vício. Sobre esta situação, a doutrina tem se preocupado 

com a garantia de qualidade do ensino superior, produzindo pesquisas que 

demonstram a necessidade de proteger o direito constitucional de um ensino 

de qualidade. Da mesma forma, surgem recentemente iniciativas legislativas 

e de órgãos federais de controle para fiscalizar o Poder Executivo em sua 

atividade de regular as condições de Ensino. Por fim, destaca-se que a Ordem 

dos Advogados do Brasil (CONJUR, 2018) apresenta contínuas manifestações 

desfavoráveis à precarização do ensino de Direito, demonstrando por vezes a 

inadequação do modelo de ensino ofertado por grande parte de instituições. 

Acredita-se ter se demonstrada válida a hipótese de pesquisa de que o 

ordenamento legal brasileiro possui meios para proteger os estudantes de 

eventual prestação de serviço com qualidade abaixo da esperada. Com isto, 
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este trabalhou buscou contribuir em tornar mais evidentes as obrigações das 

empresas que ofertam serviços educacionais, especificando-se meios jurídicos 

que asseguram os direitos de consumidores lesados. 

Destacam-se ainda importantes limitações deste trabalho. 

Inicialmente, não se aprofundou na qualidade da Educação Básica, nem no 

ensino ofertado pelo Poder Público, devido às suas características peculiares. 

Tal investigação pode ser objeto de um novo trabalho que pode trazer novos 

esclarecimentos sobre os serviços educacionais. Além disso, foi encontrada 

relevante jurisprudência de tribunais quanto à aplicação do CDC aos serviços 

educacionais, à necessidade destes atingirem os fins razoavelmente esperados 

e à responsabilização pela oferta de serviços inadequados, utilizando como 

parâmetro objetivo o eventual descredenciamento do MEC. No entanto, não 

foram encontrados casos concretos de responsabilização ou não das 

instituições de ensino por vícios em seus serviços ofertados, quando estas 

estão efetivamente credenciadas pelo MEC. Apesar do estudo contar com a 

análise dos dispositivos legais pertinentes e da doutrina contemporânea para 

afirmar que a responsabilidade permanece, a ausência de lides já julgadas com 

estas características torna-se uma lacuna na pesquisa. 
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Refletindo sobre o Discurso Jurídico no processo de ensino-

aprendizagem: da elitização à democratização da linguagem 

 

 

 

Ricardo José Orsi de Sanctis29 

Nirlei Santos de Lima30 

 

Introdução 

A palavra ‘discurso’ presente na perífrase bíblica tem sua origem no 

latim discursus e refere-se a uma série de enunciados significativos capazes 

de expressar a maneira de pensar, de viver e de agir diante das necessidades 

comunicativas oriundas da nossa prática social. 

A formação discursiva é, pois, o lugar da constituição do sentido e da 

identificação do sujeito, é nela que todo sujeito se reconhece. (ORLANDI, 

2015). No discurso do profissional do Direito, utiliza-se a linguagem jurídica, 

recorrendo a palavras técnicas, com conteúdos semânticos próprios, tornando-

se uma valiosa ferramenta de persuasão e, por vezes, inibitória. Neste caso, é 

empregado o termo “juridiquês”, 

caracterizado como o uso da linguagem jurídica de forma extrema e 

complexa, que se propõe, mesmo que inconscientemente, a persuadir e 

desorientar o leitor, com o uso de recursos linguísticos altamente 

terminológicos (FRÖHLICH, 2015, p. 2015). 

 

Sendo assim, este estudo irá refletir sobre o discurso jurídico no 

processo de ensino-aprendizagem que, por meio da mediação docente, leva o 

aluno a transformar sua concepção elitista e adotar uma concepção 

democrática da linguagem. Para iniciar as reflexões sobre o tema, serão 

discutidas sob a perspectiva de cientistas linguistas as concepções de 

linguagem, de texto, de discurso e de discurso jurídico. Por fim, 

apresentaremos, por meio da análise do discurso coletivo, um relato de 
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experiência referente a uma pesquisa contingencial realizada em sala de aula 

remota de um curso de Direito, com o objetivo de conhecer as concepções de 

ensino-aprendizagem que os alunos da disciplina de Linguagem Jurídica 

tinham no início e no término do semestre letivo. 

 

Linguagem 

Nos estudos linguísticos há muitas maneiras de se abordar a linguagem. 

É importante termos clareza das concepções de linguagem de cada orientação 

teórica para nortear nossos estudos como também justificar nossas 

metodologias. Dessa forma, faz-se mister conhecer os dois polos linguísticos 

que subjazem e que determinam nossos estudos sobre o discurso jurídico. 

O polo formalista caracteriza-se, em termos gerais, pela tendência de 

analisar a língua como um objeto autônomo, cuja estrutura independe de seu 

uso em situações comunicativas reais. Vista dessa forma, a língua apresenta 

um caráter abstrato e estático, já que é dissociada do ato comunicativo. 

No polo funcionalista, a função que a forma linguística desempenha no 

ato comunicativo tem papel predominante. Caracteriza-se pela concepção da 

língua como um instrumento de comunicação, que, como tal, não pode ser 

analisada como um objeto autônomo, mas como uma estrutura maleável, 

sujeita a pressões oriundas das diferentes situações comunicativas, que 

ajudam a determinar sua estrutura gramatical. (KENEDY; MARTELOTTA; 

2013) 

A partir destes dois polos, iremos ampliar o conceito de linguagem à 

luz do polo funcionalista, concebendo-a como um fenômeno de interação 

humana, entendida numa perspectiva discursiva, 

como um processo de interlocução, que pressupõe a constituição de e 

por sujeitos numa determinada situação histórica e social. Essa 

concepção admite que a linguagem é uma atividade, uma forma de ação 

interindividual orientada para determinados fins; é um lugar de 

interação, onde sujeitos, membros de uma sociedade, atuam uns sobre 

os outros, estabelecendo relações contratuais, causando efeitos, 

desencadeando reações. (GUIMARÃES, 2013) 

 

A concepção acima vai ao encontro do conceito de Orlandi (2015), a 

qual afirma que a linguagem se relaciona com a língua, com a história e com 

os sentidos através da realização dos gestos de interpretação. Para esta autora, 

a linguagem é a mediação necessária entre o homem e a realidade natural e 

social e que, por possuir um poder de influência, gera um efeito sobre o 

homem.  
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A linguagem atesta uma possessão do ser pessoal para fora de si 

próprio. O ser humano não se contém em si mesmo. O outro, intelectual e 

materialmente, é condição de existência de cada um. A linguagem não é de 

um, mas de vários. Ela está entre as manifestações racionais humanas. O “eu” 

só existe na reciprocidade do outro. A linguagem é recebida, assinalada, desde 

o ponto de partida, a linha de encontro entre o eu e o outro, a palavra é como 

que o traço de união. (GUSDORF, 1970) 

As palavras, em sua trajetória pelo tempo, vão adquirindo, 

independentemente de sua origem, um conteúdo semântico próprio, que se 

reveste de atributos específicos conforme a vertente considerada. E seu uso 

desenfreado possibilita que ao termo seja aplicado e sejam definidos, 

“democraticamente”, vários conceitos, dependendo dos objetivos do usuário, 

da quantidade de conhecimento disponível a partir do texto e do contexto, bem 

como de suas crenças, opiniões e atitudes. 

As palavras, por usa vez, mudam de sentido, de acordo com a posição 

daqueles que as empregam. Assim, o sujeito da linguagem não é o sujeito em 

si, mas tal como existe socialmente, uma vez que não é origem ou fonte 

absoluta de sentido, porque na sua fala outras falas se dizem. (GUSDORF, 

1970) 

O sujeito é intercambiável, ou seja, ele ocupa uma posição para ser 

sujeito do que diz, e seus gestos de interpretação resultam da intervenção da 

história para que a linguagem faça sentido. As palavras mudam de sentido de 

acordo com a posição daqueles que a empregam.  

 

Texto e Discurso 

Considerando o caráter social da linguagem, o texto é a materialidade 

do discurso, é uma unidade de sentido. Não é, pois, definido por sua extensão, 

ou por ser escrito ou oral, mas pelo sentido que expressa em uma determinada 

situação. Para Orlandi (2015, p. 72), o texto é que permite o acesso ao discurso 

e, por essa razão, a autora afirma que 

o texto é unidade de análise afetada pelas condições de produção, mas 

também, e sobretudo, espaço significante: lugar de sentidos, de trabalho 

da linguagem, de funcionamento da discursividade. [...] Um texto é só 

mais uma peça de linguagem de um processo discursivo bem mais 

abrangente. 

 

O discurso, segundo Orlandi (2015), por princípio, não se fecha. É um 

processo em curso. Ele não é um conjunto de textos, mas uma prática. Para 

Guimarães (2013) o discurso manifesta-se linguisticamente por meio de textos 

e é por meio deles que pode entender o funcionamento do discurso. A 
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linguagem enquanto discurso é interação – um modo de produção social; não 

é neutra, uma vez que está engajada numa intencionalidade.  

A linguagem no contexto jurídico é recurso valioso de argumentação, 

carregando particularidades dessa área da ciência. 

 

Discurso Jurídico 

No discurso jurídico, evidencia-se a maneira como o profissional do 

Direito se utiliza da linguagem na projeção de sujeito explícito do discurso e, 

ao mesmo tempo, sujeito coletivo do ato discursivo, uma duplicidade 

extremamente significativa de como o profissional de Direito se apresenta: o 

seu discurso representa seus valores e sua dinâmica, mas também os valores e 

a dinâmica de um grupo que ele valoriza. 

O recurso jurídico apela ao uso de uma linguagem técnica e científica, 

próxima à variedade culta da língua, valorizando a clareza, concisão e 

objetividade. Mas também nos deparamos com um discurso permeado de 

expressões excessivamente técnicas, jargões, perífrases, prolixidades, 

sentenças extensas e complexas, construção impessoal e do uso de latinismos. 

A este discurso específico, dá-se o nome de “juridiquês”, definido pelo 

dicionário Houaiss on-line31 como “texto vazado num estilo supostamente 

típico dos juristas; texto excessivamente complicado ou obscuro, repleto de 

termos de direito e jurisprudência”. Este termo refere-se a uma linguagem 

rebuscada, a qual pode dificultar a interação entre os sujeitos do discurso. 

o termo juridiquês é caracterizado como o uso da linguagem jurídica de 

forma extrema e complexa, que se propõe, mesmo que 

inconscientemente, a persuadir e desorientar o leitor, com o uso de 

recursos linguísticos altamente terminológicos (como o uso de jargão 

profissional), muitas vezes arcaicos (como o uso extremo de 

latinismos), e de construções impessoais (como o uso de passivas), que 

despersonalizam o autor da fala, mas que, não raras as vezes, são vistos 

como necessários para validar o gênero do documento (como leis e 

códigos) (FRÖHLICH, 2015, p. 215). 

 

Percebe-se que a conotação pejorativa desse termo evidencia a 

polêmica envolvendo o discurso jurídico: de um lado, há os que empregam 

termos arcaicos ou em desuso, recorrendo a um discurso rebuscado e 

pomposo, mas nem sempre eficaz; do outro, os que defendem uma linguagem 

 
31 Definição obtida no Houaiss on-line. Disponível em: em: 

https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v5-4/html/index.php#1 

Acessado em: 19 ago. 2021. 

https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v5-4/html/index.php#1
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específica, com suas peculiaridades, com precisão vocabular, mais limpa, 

clara, consequentemente, um discurso mais eficaz. 

 Ao que nos parece, a noção do discurso jurídico blindado da 

possibilidade de entendimento por parte dos leigos, ou até mesmo de alguns 

profissionais combatidos, em uma relação entre ex adversus, é a primeira 

opção do aluno ingressante no curso jurídico. 

 Partindo da ideia trazida pela própria concepção de que o discurso se 

materializa na prática interativa dos sujeitos, toda relação social, inclusive os 

discursos que a permeiam, pode ser considerada uma relação de poder. No 

campo do Direito, é na relação das lutas discursivas que se dará a constituição 

da verdade, que está longe de ser imparcial ou neutra. 

 Ao refletir sobre discurso, Foucault (1996, p. 10) afirma que “o 

discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas é aquilo pelo qual ou com o qual se luta, é o próprio poder de 

que procuramos assenhorar-nos.” 

 

Relatando uma experiência 

O presente relato ocupa-se de uma pesquisa contingencial, realizada 

em sala de aula remota do curso de Direito de uma universidade privada da 

região de Sorocaba, que teve como objetivo principal saber as concepções de 

ensino-aprendizagem que os alunos da disciplina de Linguagem Jurídica 

tinham no início e no término do semestre letivo. A intervenção para a coleta 

dos dados foi realizada por meio de um questionamento aberto, respondido 

em formulário eletrônico e aplicado na primeira e na última semana de aula. 

Sem que os alunos tivessem passado pelo crivo das reflexões e discussões 

provocadas em sala de aula, o primeiro questionamento abriu espaço para que 

os ingressantes escrevessem sobre o que julgavam importante estudar e 

aprender na disciplina de linguagem jurídica. O segundo questionamento, 

realizado após todas as intervenções didáticas, instigou o aluno a relatar as 

supostas mudanças provocadas pelos momentos didáticos mediados pelo 

professor da disciplina. 

 

O método de análise dos dados 

O método adotado para a análise dos dados colhidos foi o Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC), que tem como desafio responder à autoexpressão do 

pensamento coletivo, fruto das representações sociais definidas por Lefèvre e 

Lefèvre (2010) como esquemas sociocognitivos utilizados pelas pessoas para 

expressarem seus juízos no cotidiano. O sujeito coletivo que emergiu em 

nosso trabalho deu voz aos alunos que, falando em primeira pessoa do 
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singular, emitiram suas opiniões que se complementam entre si, razão pela 

qual temos uma representação social bem definida. 

Os esquemas propostos por Lefèvre e Lefèvre (2010) partem do 

acesso aos depoimentos individuais e caminham para reconstruções que 

comportam tanto a dimensão qualitativa quanto quantitativa. Para tanto, 

devemos estar atentos à elaboração de perguntas abertas, capazes de 

possibilitar respostas que acedam o melhor caminho às representações sociais 

construídas por meio da pesquisa empírica e pela materialização do sujeito 

portador do discurso: o sujeito coletivo emitido na primeira pessoa do 

singular. 

O trabalho do pesquisador será o de inicialmente reunir os conteúdos 

semelhantes em discursos únicos, permitindo que se construam vários 

discursos em primeira pessoa do singular que, nesse momento, fala em nome 

de uma coletividade e sobre um assunto delimitado (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 

2005).  

De acordo com Lefèvre e Lefèvre (2005), devemos seguir quatro 

operações para a produção do discurso: 

1. As ideias centrais (IC), que são fórmulas artificiais que servem para 

descrever os sentidos presentes nos depoimentos dados em cada 

resposta, bem como o conjunto de respostas dadas por diferentes 

indivíduos que podem apresentar sentidos semelhantes ou 

complementares. Nesta figura metodológica, buscamos a descrição 

do sentido de um discurso que pode surgir com mais de uma ideia 

central; 

2. A ancoragem (Ac), que é o ato pelo qual encontramos expressões 

que descrevem uma dada teoria ou ideologia que o autor do discurso 

professa de forma natural como se fosse uma afirmação qualquer. 

As ancoragens, diferentemente das ideias centrais, nem sempre 

estarão presentes no discurso, sendo algumas vezes de difícil 

identificação; 

3. As expressões-chave (ECh), que são expressões que nos remetem 

às ideias centrais e ancoragens, revelando a essência dos 

depoimentos, formadas pelas transcrições literais dos depoimentos; 

4. E, por fim, o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que é a agregação 

discursiva que une diferentes pedaços dos discursos individuais que 

têm como característica a intercompatibilidade. 

 

Ao seguir esse esquema, somos capazes de construir um só discurso, 

um discurso-síntese, redigido na primeira pessoa do singular, resultante de 

expressões-chave que têm ideias centrais ou ancoragens semelhantes ou 

complementares.  
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As repostas dos alunos resultaram em dois Discursos Coletivos, sendo 

o primeiro construído a partir da ideia central que chamaremos de IC-A (qual 

deve ser o objeto de aprendizagem) e o segundo construído a partir da ideia 

central que chamaremos de IC-B (o que aprendemos). 

A categorização das concepções de linguagem no processo de ensino-

aprendizagem será levantada a partir da agregação discursiva organizada no 

Discurso do Sujeito Coletivo resultante das ideias centrais A e B, a seguir. 

 

DC1: Ideia Central A- objeto de aprendizagem 

No primeiro ano de faculdade, penso que a gente precisa ter uma base 

de tudo. O advogado não pode escrever errado, nem falar. Então eu 

penso que, desde o início, devemos aprender o português em si, 

dominar a língua, as estruturas para compreender textos e com essa base 

aprender a linguagem jurídica. Julgo aprender termos jurídicos 

específicos da área usados frequentemente pelos advogados e pessoas 

do meio jurídico, pois é por meio da palavra que vamos dizer a minha 

profissão. A correção dos nossos textos é importante [...] os erros de 

escrita e gramática devem ser corrigidos sempre. Para isso, julgo muito 

importante aprender ortografia e gramática para escrever um bom texto 

e argumentar de maneira clara e objetiva. Acho que temos que aprender 

as técnicas para escrever petições, usando palavras jurídicas que, até 

então, ainda são difíceis de entender. No início, aprender as regras do 

português é primordial para a desenvoltura na profissão. A arma do 

profissional da área jurídica é a palavra e o domínio do vocabulário 

jurídico é o que lhe traz destaque e sucesso na interpretação jurídica, na 

profissão. Acredito que entender os conceitos gramaticalmente será o 

principal, mas sei que tem mais coisas. (Todos os sujeitos) 

 

DC2 – Ideia Central B- (a aprendizagem) 

Ao longo das aulas, das discussões e das reflexões, passamos a adotar 

outro posicionamento com relação à linguagem e ao meio jurídico. Um 

profissional do Direito deve utilizar, na maior parte de seus atos, a norma 

padrão da língua portuguesa, a linguagem técnica do Direito, que traz em 

suas palavras conceitos importantes, não utilizando preciosismos, 

querendo rebuscar sua fala e impedindo um amplo entendimento tanto no 

meio Jurídico como na sociedade em geral. Para que o Direito seja para 

todos é importante que sua linguagem seja clara e objetiva. Nós vemos 

que isso, muitas vezes, não acontece. Muitos exageros, usos de palavras 

rebuscadas e arcaicas que ninguém entende são frequentes quando, na 

realidade, o advogado deve ter uma linguagem que possa transitar em 

todos os níveis diante da sociedade. Enfim, o que percebemos é que o 

juridiquês só prejudica a comunicação e até o andamento do processo, 
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supondo que o juiz precise fazer uma tradução de tudo antes de julgar. 

(Todos os sujeitos) 

 

Categorizando e analisando as diferentes concepções de linguagem 

presentes nos discursos coletivos 

 A construção dos discursos coletivos traz duas categorias diferentes 

de concepção de ensino-aprendizagem de linguagem: 

 

Categoria do DSC 1: A concepção Formalística – o DC1 foi construído com 

base em respostas dadas pelos alunos a respeito do que julgavam importante 

aprender na disciplina de Linguagem Jurídica. Nosso sujeito coletivo traz a 

importância da gramática, ortografia e técnicas redacionais e menciona o 

domínio das estruturas da língua como fator preponderante para aprendizagem 

que, de certa forma, segundo sua convicção, resultaria em uma suposta 

capacidade de argumentação clara e objetiva e, consequentemente, no 

domínio da própria profissão por meio do domínio do vocabulário jurídico 

difícil e excludente. 

Podemos observar que o aluno ingressante preconiza um estudo da 

forma (estrutura) do fenômeno linguístico como um sistema autônomo, 

vinculando o uso eficaz ao fato de seguir as prescrições normativas. O 

discurso que prioriza as características internas da língua e suas relações entre 

seus constituintes, os princípios que orientem sua organização, gerando 

explicações que partem da própria estrutura, revela, por parte do aluno, uma 

concepção formalística de ensino-aprendizagem de língua (DILLINGER, 

1991). 

Pautado por essa concepção, o aluno também levanta a questão da 

correção textual, a qual julga ser essencial, e a apresenta como uma correção 

orientada pela prática de higienização textual. Esse tipo de correção era 

massivamente adotada por educadores até a década de 80, período em que 

trabalhar com a língua significava abordá-la apenas do ponto de vista 

descritivo e prescritivo, ou seja, ensinar regras condizentes à gramática 

normativa e conceituar os elementos da língua, partindo do fonema, 

avançando para a palavra e expandindo até a frase (GERALDI, 2011).  

Outro fator importante dos apontamentos trazidos pelos alunos é a 

questão a respeito do vocabulário da área. Neles, o verbo jurídico é apontado 

como uma “arma” do profissional e como algo que, pela própria dificuldade 

de entendimento por parte do cidadão leigo, traz prestígio ao advogado. A 

excessiva preocupação com o domínio do vocabulário jurídico está ligada à 

imagem mental que os alunos ingressantes têm com relação à elitização 



Diálogos: Educação & Direito 

 

152 

excludente e o status social de que goza o profissional ao usá-la em seu dia a 

dia. 

 

Categoria do DSC 2: A concepção funcionalista – Ao longo do curso de 

Linguagem Jurídica, o sujeito de nossa pesquisa passou pelas intervenções 

didáticas que direcionou a aprendizagem pela discussão e reflexão a respeito 

do uso da linguagem jurídica. Conteúdos como coesão, coerência, 

procedimentos argumentativos, comunicação e interação social foram 

norteadores das discussões capazes de sensibilizar e flexionar o pensamento 

de todos. Sem que impuséssemos os conceitos funcionalistas de forma 

unilateral, adotando uma postura ativa de todos os envolvidos, ao final do 

curso, notamos uma mudança de comportamento do sujeito coletivo. O 

abandono do pensamento que julgava importante usar palavras difíceis 

(arcaísmos, preciosismos) para o início da construção de um discurso que 

privilegie a comunicação abre caminho para o uso da linguagem humana vista 

como um instrumento de interação social, rumo à democracia do saber 

jurídico, quebrando a ideia de que o jurisdicionado não pode ou não tem 

capacidade para entender o Direito. O clamor por correções microestruturais 

dá vez a uma correção global, macroestrutural. O texto jurídico, antes pensado 

como arma excludente, passou a ser parte de uma ação e interação para um 

texto produzido como prática social. 

O juridiquês, neologismo usado para retratar os exageros que trazem 

complexidade à linguagem jurídica, passou a ser visto como um vício de 

linguagem pelo sujeito coletivo que reconhece, ao final das reflexões, a 

necessidade de sua simplificação rompendo com a visão do discurso 

hermético que serve como barreira ao acesso e democratização do 

conhecimento (FRÖHLICH, 2015). 

 

Considerações finais 

As transformações pelas quais a sociedade contemporânea está 

passando estão revolucionando padrões comportamentais antes considerados 

comuns e usuais, haja vista o abandono do discurso rebuscado pelo sujeito de 

nossa pesquisa, optando por uma dimensão discursiva funcionalista em que 

predominam a coerência, a clareza e a unidade. 

A linguagem jurídica, a partir de um enfoque dialógico do sujeito no 

processo de ensino-aprendizagem, passou a ser vista não como uma forma 

fechada, estruturada, mas constitutiva de interação com o outro, condição 

imprescindível para inter-relações humanas. Essa linguagem, sob o olhar do 

sujeito deste estudo, requer, pois, uma democratização sem, no entanto, deixar 
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de carregar algumas significações específicas do discurso do profissional do 

Direito. 

 Podemos afirmar que a mediação didática docente foi capaz de 

provocar uma reflexão sobre a construção das imagens de si do nosso sujeito 

coletivo que agora passa a ter a preocupação de se fazer entender, sem 

abandonar uma finalidade argumentativa que se propõe a criar o tão desejado 

efeito da verdade das relações de poder no âmbito jurídico. 
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Uma Nova Visão de Mundo para a Educação Jurídico-

Ecológica 

 

 

 

Diogo Cavalheiro32 

Rodrigo da Costa Ratto Cavalheiro33 

 

Se as portas da percepção se abrissem, tudo 

apareceria como é. 

William Blake 

 

Introdução à Metodologia do Ensino Jurídico34 

Em grande parte da sociedade, ainda hoje perdura a visão mecanicista 

de mundo de Descartes (1973, passin), em que a máquina de um relógio se 

torna o modelo do cosmos e que tudo e todos não passam de máquinas: “Vejo 

o corpo como nada mais que uma máquina”, sendo, portanto, um homem 

saudável como um relógio bem feito; um doente, um relógio mal feito. É o 

pensamento científico, o próprio método científico predominante. Para 

entender a natureza, basta desmontá-la, reduzi-la a um monte de peças simples 

e fáceis de entender, analisá-las uma a uma, e aí se passa a entender o todo. 

A metáfora cartesiana35 do mundo como uma máquina funcionou tão 

bem que cientistas passaram a acreditar que todos os seres vivos, plantas e 

animais, não passavam de máquinas. Esta ideia foi estendida também à Arte, 

à Política, à Economia e, inclusive, à Educação, e à Educação Jurídica, que é 

objeto de análise desta pesquisa. As disciplinarizações e fragmentações da 

realidade são as características mais evidentes deste modo de pensar 

mecanicista. Mas será que não há outros caminhos para se construírem outras 

 
32 Educador e professor, mestre e doutor em Educação pela Universidade Metodista 

de Piracicaba-Unimep. Professor aposentado da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa-PR. E-mail: profdiogocavalheiro@hotmail.com. 
33 Professor e advogado, mestre em Direito e professor das disciplinas Direito Civil, 

Direito Processual Civil e Direito do Consumidor na Universidade Paulista - Unip e 

na Faculdade de Direito de Itu-Faditu. E-mail: rocoracasp@hotmail.com. 
34 Texto baseado na obra Ponto de Mutação, de Fritjof Capra (1986), e no filme de 

mesmo nome, dirigido por seu irmão, Bernt Capra. 
35 Descartes escrevia em latim e seu nome era Cartesius. Daí denominar seu 

pensamento de cartesiano. 
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formas de pensar? Morin36 (1990, p. 75), neste sentido, afirma que disciplinas 

como a Física, a Biologia e a Antropologia deixam de ser entidades fechadas, 

mas não perdem a sua identidade. A unidade da ciência respeita-as, mas 

quebra o fisicismo, o biologismo e o antropologismo. 

O pensamento cartesiano foi revolucionário, no século XVII, na 

medida em que propôs uma ruptura definitiva com o teocentrismo, com a 

visão de que tudo girava em torno de um “deus”. Naquele momento, agregou 

uma forma de pensar diferente, quebrando a hegemonia de pensamento até 

então vigente. Todavia, apesar de sua relevante contribuição, esta forma de 

pensar se tornou obsoleta, exigindo da contemporaneidade e da complexidade 

das relações uma nova forma de pensamento. Nesse sentido, Capra (1986) 

exemplifica quando comenta que o pêndulo do relógio de engrenagens foi, há 

muito tempo, substituído por um cristal de quartzo e suas engrenagens, antes 

elaboradas à mão, transformadas num ‘microchip’ com as dimensões de uma 

unha, possibilitando que hoje seja utilizado como relógio de punho. 

Não obstante a ciência contemporânea já tenha ultrapassado a forma 

de pensar cartesiana, a maioria das áreas do conhecimento, não excepciona a 

área das ciências jurídicas, parece ainda resistir e ter essa “engrenagem” ou 

“máquina” ou “relógio” dentro de suas estruturas. O ensino jurídico, em 

grande parte, também não foge à regra e está parado no tempo, pautando sua 

hermenêutica pelo rigor científico impingido pela visão cartesiana. É o que se 

depreende, principalmente no Brasil, da excessiva quantidade de leis escritas 

simbólicas e de um ensino jurídico fragmentado em disciplinas estanques, 

ainda muito distante das visualizadas pela teoria da complexidade ou da visão 

sistêmica do homem e do mundo. 

No que toca ao ensino jurídico especificamente, é também o que se 

pode constatar na prática com a demora prolongada tanto do Ministério da 

Educação, nos âmbitos da normatização e da fiscalização, como dos próprios 

cursos de Direito nas instituições de ensino púbicas e privadas, no processo 

de internalização em seus planos pedagógicos de cursos (PPCs) dos princípios 

da transversalidade e da interdisciplinariedade dos conhecimentos. Para se ter 

uma ideia deste atraso, os princípios citados foram incluídos como diretrizes 

curriculares nacionais somente a partir de 2018, através da Resolução n. 5, de 

17 de dezembro, do Ministério da Educação e do Conselho Nacional da 

 
36 Pseudônimo de Edgar Nahoum, nascido em Paris/França, em 1921, é diretor de 

investigações no CNRS e sócio efetivo do Instituto Piaget. Resistente ao nazismo e ao 

estalinismo, é hoje um desbravador pela busca de uma nova ciência, capaz de romper 

radicalmente com os laços dos paradigmas de simplificação e disjunção do saber. 

Responsável pela elaboração de um método capaz de apreender a complexidade do 

real. É tido como o “mestre da complexidade”. 
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Educação. O seu art. 5º, caput, dispôs que “O curso de graduação em Direito, 

priorizando a interdisciplinaridade e a articulação de saberes, deverá incluir 

no PPC, conteúdos e atividades que atendam às seguintes perspectivas 

formativas(...)”. (BRASIL, 2018) 

Esta concepção cartesiana mecanicista é que gerou a persistente 

dicotomia cérebro e mente como constituídos de matérias diferentes, visão que 

só se abalou em meados do século XX, quando surge a tese de Maturana e 

Varela (2007) com a teoria da “Autopoiese”, identificando processos 

cognitivos com processos vivos. De acordo com a Teoria da Gognição de 

Santiago, os seres vivos possuem uma capacidade de organização em todos os 

níveis, competência que é a própria atividade mental. Assim, cognição e vida 

estão inseparavelmente embricadas: tudo que tem vida, possui auto-

organização, que é o próprio processo mental, fenômeno que os autores 

citados denominaram “Autopoiese”. Na leitura de Capra (2009), em As 

conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável, encontra-se sobre o tema 

abordado: 

Segundo Maturana e Varela, a cognição é a atividade que garante a 

autogeração e a autoperpetuação das redes vivas. Em outras palavras, é 

o próprio processo da vida. A atividade organizadora dos sistemas 

vivos, em todos os níveis de vida, é a atividade mental. As interações 

de um organismo vivo – vegetal, animal e humano – com o seu 

ambiente são interações cognitivas. (CAPRA, 2009, p. 50) 

 

De forma convincente, estes preceitos da Teoria da Cognição de 

Santiago abalaram e abalam a convicção do positivismo, ainda presente em 

grande parte no âmbito da universidade, embora numa amplitude já minorada. 

A visão positivista de mundo acredita que o conhecimento não tem a 

participação do sujeito, pois vem de fora através da percepção e o sujeito 

apenas o recebe como um espelho, sem, contudo, contaminá-lo com suas 

paixões, emoções e sentimentos. 

Se pudéssemos fragmentar a vida em disciplinas, então poder-se-ia 

dizer que, do ponto de vista biológico, desde o momento em que se nasce, já 

se está morrendo. Mas a vida é um pouco mais do que este pensamento 

simplista. Morin (1990, p. 89), neste sentido, afirma que 

 

a vida é um progresso que se paga com a morte dos indivíduos; a 

evolução biológica paga-se com a morte de inumeráveis espécies; há 

muito mais espécies que desapareceram desde a origem da vida que 

espécies que sobreviveram. A degradação e desordem também dizem 

respeito à vida. 
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De acordo com divulgação da UNICEF (2018), é fato, que em todo o 

mundo, anualmente, mais de seis milhões de crianças morrem de desnutrição 

e de doenças evitáveis. Praticamente uma criança a cada cinco segundos morre 

de doença prevenível. São partes de um sistema maior, que envolve a 

economia, o meio ambiente, a dívida dos países considerados 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e, sobretudo, o processo de 

globalização da forma como vem se sucedendo. 

O Direito como sistema está totalmente seduzido e entregue a uma 

realidade neoliberal de encaminhamento da economia, da saúde, da educação 

e, especialmente, da política. Realmente, não há como ignorar a ligação 

intrínseca entre mega problemas mundiais, como a globalização e as dívidas 

externas dos países considerados de “terceiro mundo”, e as estatísticas de 

mortalidade infantil, do aumento da violência nos grandes centros urbanos, da 

crescente curva de poluição e do aquecimento global, e da realidade das cifras 

milionárias que escoam para os ralos da corrupção todo ano. É necessário 

transformar este pensamento reducionista e estendê-lo às reais causas, àquelas 

desencadeadoras de males sociais. Claro que se pode consertar uma peça, em 

separado, mas ao religá-la ao todo, vai quebrar novamente, porque o conserto 

ignorou o que se conecta a ela, isto é, se esqueceu dos fatores que geraram a 

causa do problema, que, por não terem sido eliminados, causarão novamente 

a ruptura da peça. 

Nesta linha de raciocínio, o presente artigo propõe uma linha 

metodológica diferenciada do que tem sido objeto de estudos epistemológicos 

na seara jurídica. Desprende-se das formas clássicas do pensamento e procura 

não as adentrar, na tentativa de refletir sobre a complexidade das relações que 

compõem um dado contexto, dar exclusiva oportunidade de se discutir o novo, 

o contemporâneo. 

As novas tecnologias e a biotecnologia serão utilizadas como 

instrumentos para a deflagração do lento caminhar do pensamento jurídico 

frente ao desenvolvimento científico e econômico, culminando no 

desvelamento da crise perceptiva instalada nesta sociedade. 

O pensamento ecológico, ou teoria sistêmica, ou, ainda, “Hipótese de 

Gaia” (do grego “terra”), trata de uma nova forma de pensar as relações entre 

ser e objeto, na ciência, envolvendo-os num liame indissociável ao meio 

ambiente em que estão inseridos. A condução da discussão não apresentará, 

propositalmente, limites lógicos entre a complexidade das realidades 

biológicas, químicas e físicas com a realidade sociocultural, na medida em que 

se propugna exatamente compreender a relevância para o avanço científico da 

desordem, das incertezas e das inconclusões sempre presentes no 

desenvolvimento científico. 
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Ainda outras tentativas de respostas à crise perceptiva serão 

levantadas, como a urgente necessidade de uma ampla conscientização pela 

responsabilização do indivíduo enquanto ser social, tendo em vista a inerência 

do risco às ações humanas. 

Por fim, buscar-se-á, despretensiosamente, uma aproximação entre o 

Direito e a visão sistêmica que engloba as relações sociais de forma geral. 

 

As Novas Tecnologias e a Biotecnologia 

A tecnologia e, mais ainda, o seu super avanço, com a própria 

biotecnologia, constituem a maior conquista da sociedade contemporânea. 

Como exemplo, Pimentel (1994) cita o Projeto Genoma em execução na área 

tecnológica, um dos mais sofisticados empreendimentos da atualidade, 

chegando a envolver cerca de 250 laboratórios e 5000 cientistas dos Estados 

Unidos, Grã-Bretanha, Itália, França, Alemanha e Japão, com investimentos 

da ordem de 3 bilhões de dólares, com o objetivo de mapear e sequenciar os 

genes do corpo humano. 

Mas será que não se consegue perceber que todas essas novas 

tecnologias causam mais problemas do que resolvem? Pimentel (1994, p. 18), 

neste sentido, afirma que 

paralelamente ao avanço tecnológico, que gera poder e riquezas para os 

empresários, não se pode olvidar que, na sociedade brasileira, as 

desigualdades são imensas, pois há uma das maiores concentrações de 

renda do mundo, enquanto milhões de miseráveis e quase a metade da 

população sofre gritantes privações. 

 

A medicina é o exemplo mais direto, dado seu espantoso avanço 

tecnológico, mas cujo custo subiu igualmente, tornando-se algo para ricos. As 

políticas de saúde pública quase nada evoluíram; pelo contrário, a sociedade 

ainda é vítima de epidemias e pandemias, como a infestação de dengue que 

assolou e assola todos os Estados e a mais recente pandemia pelo Covid-19. 

Problemas complexos, que, com um pouco de criatividade, podem ser 

solucionados com respostas simples, mas que respeitem a cadeia de relações 

que se estabelece por redes complexas por onde a sociedade, a vida e o mundo 

caminham. A mudança dos hábitos alimentares e a ociosidade da vida 

sedentária poderiam poupar milhões em investimentos em pesquisas 

científicas para, por exemplo, a criação de corações artificiais. A adoção 

irrestrita das mais básicas medidas sanitárias, como o uso de máscaras, a 

higienização constante das mãos com álcool em gel e o isolamento social, 

significariam o não sacrifício de milhares de vidas, enquanto se aguarda o 

cumprimento do plano de imunização de toda a população por vacinas. 
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Todo o ano, a indústria farmacêutica, segundo afirmação de Varella 

(1996), investe 170 bilhões de dólares no setor. Estes investimentos estariam 

em torno de 300 bilhões de dólares atualmente, sendo que 36 bilhões são 

investidos na pesquisa e no desenvolvimento de novos fármacos, o que 

significa 21% de todos os investimentos, ultrapassando as indústrias da 

informática, com 10,5% de investimentos, a indústria dos produtos 

eletroeletrônicos (8,4%), a indústria das telecomunicações, (5,3%) e a 

indústria aeroespacial (3,8%). E de todo investimento no setor farmacêutico, 

30% são aplicados para o desenvolvimento de produtos oriundos da 

biotecnologia. 

Se a agricultura nos alimentasse melhor, em vez de desmatar a 

Floresta Amazônica para criação de gado, cuja carne é uma das principais 

causas de enfartes, talvez não fosse necessário gastar tanto dinheiro com 

corações artificiais. A educação segue a mesma linha. Há interesse dos 

governantes em educar seu povo? Para que um povo constituído de pessoas 

educadas? Estes são alguns exemplos de conexões, haja vista tudo estar 

interconectado em uma teia de relações invisíveis. 

Mas, se se concebe esta ampla relação, na qual tudo se conecta a tudo, 

por onde começar? Repete-se: mudando a maneira de ver o mundo. De uma 

vez por todas, não se trata de procurar a peça certa para consertar primeiro. 

Afinal, todos os problemas são fragmentos de uma só crise: a crise de 

percepção. Trata-se de uma revolução epistemológica que desenvolva uma 

compreensão sistêmica da vida e do mundo, mostrando que tudo evolui 

interligado por redes complexas. 

Pimentel (1994, p. 184) afirma em suas conclusões que 

a tecnologia é um dos fatores de produção, na área econômica, que o 

empresário combina com os demais fatores, para obter lucros. Sob a 

ótica do consumidor, a utilização desse fator deve representar produtos, 

bens ou serviços de melhor qualidade e menor preço. Enquanto, para a 

sociedade, pode representar desenvolvimento, melhor condição e 

qualidade de vida. 

 

Torna-se difícil constatar se a tecnologia é causa ou efeito da 

globalização. Ora parece causa, na medida em que sua expansão exige que os 

diversos grupos sociais se comuniquem e inter-relacionem-se; ora parece 

efeito, pois surge e se expande a partir desta comunicação. 

De uma forma ou de outra, não se concebe que a tecnologia venha 

desacompanhada de uma função social, que não atinja as camadas de menor 

poder aquisitivo e que sirva tão somente para a corrida pela especulação e 

lucros. 
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Neste sentido é que se propugna por uma mudança na visão de mundo, 

tendo em vista a sociedade brasileira estar dominada por um pensamento que 

valoriza o imediato, o presente, sem se precaver da situação que será 

ocasionada a médio e longo prazo. As tecnologias podem ser utilizadas para 

tornar o mundo melhor ou pior, restando ao homem a visão de mundo que fará 

predominar o encaminhamento mais adequado às reais necessidades de toda a 

população. 

O Direito tem se esforçado por compreender e alcançar os “largos 

passos” dados pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Muitas vezes, 

no entanto, esbarra em dificuldades na própria comunicação, tendo em vista a 

intranscendência disciplinar, constatada especialmente na prática judicial. 

Todo este esforço ainda não é suficiente para a transformação do modo de 

pensar, fazendo-se necessária a compreensão dos fundamentos da crise de 

percepção, sequência da discussão conceitual necessária para se repensar a 

metodologia do ensino do direito. 

 

A Crise da Percepção 

A visão cartesiana/mecanicista de mundo funcionando como uma 

máquina de relógio foi útil pelos 300 anos em que vigorou hegemonicamente. 

Todavia, nos dias de hoje, é reducionista e, indo além, nociva para o 

entendimento das complexidades das reais relações perceptivas. 

É um enorme desafio tentar mudar o mundo. Muitas vezes uma tarefa 

quase impossível, apesar de o mundo se modificar mais rápido que a 

percepção das pessoas consegue captar. É o que se pode denominar de crise 

da percepção: compreender e internalizar individual e socialmente as 

mudanças nas estruturas paradigmáticas. 

Os profissionais do Direito, sobretudo os da educação jurídica, estão 

acompanhando ativamente toda esta crise de percepção ou somente 

contribuem para o seu desenrolar? É neste sentido que se clama pelo 

desvelamento da consciência de cada profissional, especialmente os dedicados 

à formação acadêmica, visando o estabelecimento de uma nova concepção de 

mundo, capaz de lidar com a complexidade das relações mundiais, globais. 

É relevante para o entendimento sobre a crise perceptiva trazer, por 

exemplo, a questão de gênero que permeia as reais relações de poder em todas 

as sociedades atualmente. Mulheres já foram julgadas, torturadas e executadas 

sumariamente em fogueiras como bruxas, hereges, simplesmente por terem 

conhecimentos sobre medicina popular. O próprio Francis Bacon (1973, 

passin), no reinado de Jaime I, assim o fez, escrevendo que a natureza devia 

ser caçada, posta para trabalhar, escravizada e que se devia torturá-la para se 

obter todos os seus segredos, fazendo uma óbvia referência à “mãe natureza” 
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como mulher. As mulheres de hoje, intelectuais, independentes e autônomas, 

sem sombra de dúvidas, se transportadas para a Idade Média, iriam também 

para esta fogueira. 

A ciência moderna, a tecnologia, os negócios e a política fizeram 

exatamente aquilo o que Francis Bacon havia sugerido, submetendo todo o 

planeta Terra a um processo de intensa e demorada tortura e degradação, no 

intuito de dominá-lo. Como resultado, já se tem podido constatar, verdadeiros 

prejuízos à sobrevivência da própria espécie humana, com os desmatamentos 

e piora crescente da qualidade do ar que se respira e aumento da temperatura 

com o aquecimento global, poluição e escassez dos recursos hídricos. Enfim, 

todas as coisas mudam muito rápido nas mãos do homem e a natureza se 

fragiliza, tornando-se inevitável uma resposta em forma de terremotos, 

maremotos, chuvas ácidas, pandemias e demais hecatombes da natureza, 

agravadas pela ação culposa e/ou dolosa do homem. 

Como observa Janet Abramovitz, do Worldwatch Institute (apud 

CAPRA, 2009, p. 220), 

muitos ecossistemas foram fragilizados a um ponto em que já não tem 

resistência e não são capazes de suportar perturbações naturais, o que 

facilita a ocorrência de “desastres artificiais” – calamidades que se 

tornam mais frequentes ou mais severas em virtude das ações humanas. 

Destruindo florestas, construindo barragens em rios, aterrando mangues 

e desestabilizando o clima, estamos cortando os fios de uma completa 

rede de segurança ecológica. 

 

Uma análise mais meticulosa e profunda dos problemas ambientais e 

sociais vividos neste momento de ousados desrespeitos à ecologia encontra 

suas origens mais robustas em causas econômicas, como a discussão 

interminável do aquecimento global, em que não se quer chegar à verdade 

científica, mas, sim, defender as posições que favoreçam a própria economia. 

Capra (2009, p. 220) levanta, ainda, a respeito da natureza, fatos preocupantes 

quanto ao destino futuro do planeta: 

O nível do mar está subindo lenta e gradualmente em virtude do 

aquecimento global. Subiu cerca de 20 centímetros no decorrer do 

século XX e, se as tendências atuais se confirmarem, terá subido mais 

50 centímetros em 2.100. Os meteorologistas preveem que essa 

elevação colocará em risco os principais deltas do mundo – o de 

Bangladesh, e o do Amazonas e o do Mississipi – e poderá causar 

inclusive a inundação do sistema de metrô de Nova Iorque. 

 

Essa revolução epistemológica é tarefa para uma educação de 

qualidade capaz de reverter esta maneira de pensar e de centrar preocupação 
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no futuro humano no planeta. Após muitos tropeços com ditaduras e a falta de 

liberdade, tem-se a impressão de que as decisões monocráticas são passíveis 

de erros grosseiros e que a democracia só pode funcionar através de colegiados 

nos quais se filtram as opiniões, chegando-se a juízos coletivos em que se 

selecionam os consensos. Ao se pensar uma sociedade que abrigue a todos 

com dignidade, ressalta-se a importância da educação jurídica, pois é de 

inestimável valor nos diagnósticos e encaminhamentos realizados pelas 

instituições democráticas, sobretudo nos órgãos como o Supremo Tribunal 

Federal e no Superior Tribunal de Justiça – e até mesmo no Congresso 

Nacional, com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No mundo 

jurídico, fala-se com bastante propriedade que sem direito de defesa não há 

justiça; observa-se como o advogado de defesa sofre discriminação quando 

defende um acusado com fortes apelos sociais de culpabilidade. A própria 

mídia não dá mais voz a um pretenso acusado, causando sérias influências no 

julgamento final deste réu, como se não merecesse julgamento através do 

devido processo legal. Boa parte da mídia contribui tanto para influenciar a 

opinião popular que os acusados passam a ser vistos antecipadamente como 

culpados, situação que distorce muitas vezes a decisão final. 

Quiçá não haja uma resposta pronta e acabada para a crise perceptiva 

vivenciada, porém uma nova forma de pensar se desvela aos olhos dos 

cidadãos, especialmente àqueles mais atentos às mudanças. 

 

O Pensamento Ecológico como Resposta à Crise Perceptiva 

O pensamento ecológico é aquele que se encontra em consonância 

com a interação perfeita do ser humano ao meio ambiente em que vive. Em 

contraposição ao pensamento cartesiano, o pensamento ecológico é a 

proposição de um novo modo de ver as coisas, que ajudasse a superar esta 

crise de percepção. Pensar de maneira ecológica alcança patamares mais 

profundos de compreensão da realidade complexa em que se vive nos dias de 

hoje. 

Isaac Newton concretizou o sonho de Descartes, transformando suas 

ideias em teoria científica. William Blake sintetizou com a frase: “Possa Deus 

escapar da visão de Newton.” Todo fenômeno físico foi reduzido ao 

movimento das partículas e a força da gravidade conseguia descrever todos os 

efeitos, exatos, das ações de quaisquer objetos, com equações precisas. Foi um 

efeito tão incrível para a época, que as Leis de Newton logo foram adaptadas 

como a teoria correta da realidade, as leis finais da natureza. O sonho 

cartesiano do mundo como uma máquina perfeita tornara-se um fato 

consumado, trazendo, de certo, inúmeros benefícios às pessoas, na medida em 

que podiam fazer coisas com as quais nem pensavam antes. O pensamento era 
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perfeito, matematicamente perfeito, sem contradições, erros, tudo se 

encaixava a tudo, como numa grande engrenagem perfeita. 

Morin (1990, p. 99), neste sentido, descreve esta forma de pensar: 

Na visão clássica, quando aparece uma contradição num raciocínio, é 

um sinal de erro. É preciso fazer marcha atrás e tomar um outro 

raciocínio. Ora, na visão complexa, quando se chega por vias empírico-

racionais às contradições, isto significa não um erro, mas o atingir de 

uma camada profunda da realidade que, justamente porque é profunda, 

não pode ser traduzida para a nossa lógica. 

 

Só porque não se vê e não se constata, não significa que não seja 

realidade. A percepção humana é falha e limitada. Portanto, não se pode 

atingir a complexidade do real pelos cinco sentidos humanos, mas quem sabe 

aproximar-se dela pelo sexto, que é justamente o pensamento flexível e 

disposto a encarar novas problemáticas. A proposta é justamente acoplar áreas 

afins com a intenção de propiciar novas reflexões acerca do Direito e do 

pensamento ecológico, inserindo-os em uma nova forma de pensar. 

 

A Responsabilidade Social também como Resposta à Crise Perceptiva 

Um assunto de extrema importância para toda esta discussão, 

inclusive para a área das ciências jurídicas, está no fato da necessidade de se 

responsabilizar todos pelos efeitos de seus atos. Através do pensamento 

cartesiano, subentende-se estar pesquisando e ensinando a ciência pura e, 

portanto, o cientista não teria responsabilidade pelos resultados e 

consequências dos efeitos do objeto pesquisado. Já através do pensamento 

ecológico, há que se pensar nos valores, discutir de quem é a responsabilidade. 

A ética não pode ser considerada mais uma disciplina, mas um modo de 

comportamento, de sentir. 

O cientificismo que é a crença irracional na verdade da ciência nega a 

possibilidade de questionamentos sobre os resultados supostamente perfeitos 

alcançados e, assim, afasta-se do modo de pensar ecológico, que discutiria a 

verdade alcançada e encontraria novas versões para esta verdade, atingindo 

camadas mais profundas de compreensão da realidade e sempre disposto este 

pensamento a rever suas hipóteses e confrontá-las. A centralização da 

responsabilidade naqueles que detêm o poder do conhecimento impulsiona a 

sociedade a encontrar heróis para a solução de todos os seus problemas. Por 

sua vez, de acordo com a visão ecológica, cada um deve se conscientizar de 

suas responsabilidades pelos efeitos dos atos praticados e, portanto, sempre 

pautar sua ação por valores proativos. 
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Está-se diante de uma sociedade que deflagrou a inerência do risco às 

ações humanas. Na medida em que qualquer ação pode ser considerada 

arriscada, tem-se que ampliar a consciência de que a responsabilização do 

indivíduo frente ao grupo social a que está inserto é o marco da construção de 

uma sociedade mais adequada às necessidades humanas. 

Morin (1990, p. 116), neste sentido, afirma que 

a ação é também uma aposta... Ora na noção de aposta há a consciência 

do risco e da incerteza... Nossas crenças mais fundamentais são o objeto 

de uma aposta... A ação é estratégia. A palavra estratégia não designa 

um programa predeterminado...permite a partir de uma decisão inicial, 

encarar um certo número de cenários para a ação, cenários que poderão 

ser modificados segundo as informações que vão chegar no decurso da 

ação e segundo os imprevistos que vão surgir e perturbar a ação...A ação 

supõe a complexidade...O pensamento simples resolve os problemas 

simples sem problemas de pensamento. O pensamento complexo não 

resolve, ele próprio, os problemas, mas constitui uma ajuda à estratégia 

que pode resolvê-los. Diz-nos: Ajuda-te e o pensamento complexo 

ajudar-te-á. 

 

A complexidade do real pode até parecer um patamar inatingível 

diante da crise dos tempos modernos, diante da crise perceptiva instalada. 

Todavia, basta levantar-se tentativas de readequação de todo o pensamento e 

estar acessível a formas inesperadas de se entender o mundo. 

Apesar de imensas resistências, lidamos com um processo histórico 

tão profundo que nem as superpotências, como os EUA, conseguirão resistir. 

Há no campo científico um padrão, uma noção holística surgindo: deve-se 

pensar em processos, não em estruturas. 

 

A “Hipóstese de Gaia” e o Direito 

Deve-se sempre estar aberto à possibilidade de mudar de ideia sobre 

qualquer coisa. As ideias novas podem mudar tudo isto que está aí 

consolidado, enraizado, preso. Não há um caminho adequado para isso, quem 

sabe uma forma diferente de caminhar. A tentativa é pela mudança de uma 

visão de mundo. Todos precisamos de uma nova visão de mundo e de uma 

ciência mais abrangente para nos apoiar. 

A Teoria dos Sistemas ou Teoria dos Sistemas Vivos ou Hipótese de 

Gaia ou, ainda, Teoria da Complexidade coloca todas as ideias ecológicas de 

que ora se fala numa estrutura científica coesa e coerente. Esta Teoria expressa 

toda a cadeia de interrelação entre todos os seres vivos, os sistemas sociais e 

os ecossistemas e tem sido defendida por Prêmios Nobel como Ilya Prygogine, 
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Gregory Baterson, Humberto Maturana, Francisco Varela, Lynn Margulis, 

Edgar Morin, James Lovelock, Fritjof Capra, Pierre Levy, dentre muitos 

outros. 

Trata-se de ciência, mas de um tipo novo. Em vez de se concentrar 

nos blocos básicos, a Teoria dos Sistemas pensa nos princípios de 

organização. Em vez de picotar as coisas, olha para os sistemas vivos como 

um todo. Chega de se conformar com os reducionismos, fragmentações, 

disciplinarizações. A busca deve ser por uma visão mais abrangente. A 

memória dos dados não basta, é preciso utilizá-los para estabelecer relações, 

perceber as conexões existentes num dado contexto. A verdadeira educação 

deve desenvolver a capacidade de perceber as conexões ocultas entre os 

fenômenos de um dado contexto, para entendê-lo melhor e agir nele. (CAPRA, 

2009) 

A “Hipótese de Gaia” enxerga a vida de maneira sistêmica, “reunindo 

geologia, microbiologia, química atmosférica e outras disciplinas cujos 

profissionais não estão acostumados a se comunicarem uns com os outros” 

(CAPRA, 2000, p. 94) 

Há milhões, bilhões, trilhões de relações no mundo, cada uma 

envolvendo uma interdependência. A teoria dos sistemas reconhece esta teia 

de relações como a essência de todas as coisas vivas. Esta teia de relações é a 

própria teia da vida. A teoria dos sistemas realmente dá o perfil de uma 

resposta àquela questão eterna: o que é a vida? Na linguagem dos sistemas, a 

resposta seria que a essência da vida é a auto-organização. Significa que um 

sistema vivo se mantém, se renova e se transcende sozinho. Um sistema vivo, 

embora dependa do ambiente, não é determinado por ele. Cada planta ou 

animal lembra de sua origem, e nem o clima muito diferente muda este 

mecanismo. A vida se mantém e se organiza sozinha. 

Capra (2000, p. 49) enfatiza que 

quando vemos uma rede de relações entre folhas, ramos, galhos e 

tronco, chamamos a isso de ‘árvore’. Ao desenhar a figura de uma 

árvore, a maioria de nós não fará as raízes. No entanto, as raízes de uma 

árvore são, com frequência, tão notórias quanto as partes que vemos. 

Além disso, numa floresta, as raízes de todas as árvores estão 

interligadas e formam uma densa rede subterrânea na qual não há 

fronteiras precisas entre uma árvore e outra. 

 

Este exemplo ajuda a entender a “teia de relações” em que está 

inserido um sistema, o quanto dependente e independente podem se tornar, no 

caso da ciência jurídica, o ordenamento jurídico nacional. Independente por 
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compreender suas próprias relações e dependente de todo o contexto em que 

está inserto no mundo globalizado. 

A compreensão predominante é a da valorização do individualismo, 

quando, na realidade o que sempre prevaleceu foi a solidariedade. O início da 

Terra pode hoje, sem sombra de dúvidas, ser atribuído à comunhão das 

bactérias para a sobrevivência, à união de esforços para alcançar o objetivo 

maior do princípio da vida. 

Margulis (apud CAPRA, 2000, p. 174) esclarece que 

 

a vida na Terra começou por volta de 3,5 bilhões de anos atrás, e durante 

os primeiros dois bilhões de anos o mundo vivo consistia inteiramente 

de microrganismos. Durante o primeiro bilhão de anos de evolução, as 

bactérias – as formas mais básicas de vida – cobriam a Terra com uma 

intrincada teia de processos metabólicos, e começaram a regular a 

temperatura e a composição química da atmosfera, de maneira que ela 

preparasse o terreno para a evolução de formas superiores de vida. 

 

Tendo em vista que a origem da vida na Terra remonta há mais de 3,5 

bilhões de anos, pode-se considerar que as plantas, animais e seres humanos 

chegaram tarde na Terra, emergindo do microcosmo há menos de um bilhão 

de anos. Até mesmo hoje os organismos vivos visíveis funcionam somente 

devido às suas conexões bem-desenvolvidas com a teia bacteriana da vida. 

Ainda segundo Margulis (apud CAPRA, 2000, p. 174), 

 

longe de deixar os microrganismos para trás numa escala evolutiva, 

somos tanto rodeados como compostos por eles... Temos de pensar a 

respeito de nós mesmos e do nosso meio ambiente como um mosaico 

evolutivo da vida microcósmica. 

 

Durante a longa história evolutiva da vida na Terra, foi preciso que 

mais de 99% de todas as espécies que já existiram fossem extintas para que a 

espécie humana e as demais espécies hoje existentes sobrevivessem, 

colocando, assim, cada ser humano nas seguintes posições: uma perniciosa, 

de orgulho e vaidade por ser pretensamente a espécie escolhida; ou outra, de 

extrema humildade e sabedoria, conscientes da extensão ecológica do 

contexto mundial. 

A teia planetária de bactérias sobreviveu em contínuo processo de 

regulação das condições para a vida na Terra, aliás como tem ocorrido nos 

últimos três bilhões de anos. A autora citada atribui toda a concepção de uma 
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rede autopoiética planetária pela justificativa de que toda a vida está embutida 

numa teia organizadora de bactérias – na verdade, miríades de bactérias 

vivendo no solo, nas rochas, nos oceanos, bem como no interior de todas as 

plantas, animais e seres humanos, que regulam continuamente a vida na Terra. 

Margulis (apud CAPRA, 2000, p. 174) alinhava a argumentação 

afirmando que “a vida não se apossa do globo pelo combate, mas sim, pela 

formação de redes.” 

Se as ideias pesquisadas e disseminadas pela “Hipótese de Gaia” 

representarem uma abrangência maior do pensamento, possibilitando o 

desenvolvimento de uma visão da complexidade das relações no mundo, daí 

sim, torna-se possível incorporá-la como uma saída à crise perceptiva. 

Os sistemas sociais, especialmente na área jurídica, estão diante do 

desafio de transformação de todo o processo cognitivo, de percepção do 

sistema como um processo vivo no ordenamento interno e internacional em 

que está inserto, desde os professores nas salas de aulas até os profissionais 

práticos nos fóruns locais. 

Pensar o processo cognitivo com esta abrangência abre possibilidades 

nunca antes sequer pensadas, principalmente da transformação da concepção 

do pensamento jurídico vigente através do reconhecimento de sua intrincada 

relação no processo cognitivo complexo e ecológico. 

A concepção do Direito forjado em percepções, emoções e ações, 

ultrapassa todas as clássicas ideias vigentes até então. Abre as portas para todo 

um novo processo a se construir. Um processo que envolva a abrangência da 

complexidade do real. 

Morin (1990, p. 76) já disse que “se efetivamente o espírito humano 

não pode apreender o conjunto enorme do saber disciplinar, então é preciso 

mudar, quer o espírito humano, quer o saber disciplinarizado”. Neste caso, os 

agentes do pensamento jurídico devem propor a radical mutação do espírito 

jurídico e do saber disciplinarizado, em troca de uma concepção mais próxima 

da realidade contextual e histórica. 

Dentro desta visão sistêmica ou ecológica do homem e do mundo, e 

reconhecendo a importância da educação jurídica para o equilíbrio das 

relações sociais, seja na família e em todos os agrupamentos humanos, urge 

uma abrangente revisão epistemológica nos conceitos jurídicos em todos os 

setores da sociedade. 

As escolas de formação jurídica têm que repensar a abrangência social 

e ética de seus conteúdos disciplinares e de toda a relação humana que a move. 

Essa nova concepção da relação jurídica em grande parte tem que ser semeada 

na interação professor-aluno. Em seguida, essas sementes se espalham por 
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toda a sociedade, inclusive nos mais diversos órgãos jurisdicionais e afins. A 

questão fundamental para se conseguir qualidade na educação é 

epistemológica e reside mais na preparação docente do que na aquisição pura 

e simples de meios técnicos. 

O processo educativo desenvolvido pelo professor não pode se utilizar 

de narrativas e de fatos e eventos apenas com roupagem jurídica, mas preparar 

profissionais para as atuações jurídicas sempre com o intuito de avançar para 

uma sociedade melhor para todos indistintamente. Em sua prática de ensino, 

o professor necessita transformar os conteúdos formais de sua disciplina em 

conhecimentos assimiláveis pelos alunos, que atendam aos requisitos de 

formação para as áreas do “saber”, do “fazer” e do “poder”. A área do “saber” 

está no domínio do idioma, escrevendo e falando bem, no acesso à cultura e 

aos conhecimentos científicos sobretudo os mais ligados à sua disciplina. A 

área do “fazer” está afeta às habilidades para o trabalho, o exercício 

profissional que todo professor, seja da área que for, tem que contribuir com 

alguma parcela de conhecimento. O campo do “poder” é aquele em que o 

professor se encontra menos preparado, pois trata das relações humanas e a 

participação sociopolítica, seja dentro de pequenos grupos ou em nível 

comunitário e social como um todo. 

O professor de Direito não pode ser um mero narrador de fatos e/ou 

de eventos jurídicos, mas um educador que forma para a cidadania 

participativa, contribuindo para uma maior justiça social. Dentro desses 

parâmetros didáticos, a metodologia de ensino deve orientar o professor a não 

ir para uma aula sem a decisão e a preparação de um tema com as respectivas 

fontes teórico-bibliográficas e, sobretudo, ter estabelecido os objetivos a 

serem atingidos por seus alunos. Os conhecimentos deduzidos do conteúdo 

formal de sua disciplina despertam o interesse e curiosidade se estiverem 

ligados as suas dimensões ético-sociais, alcançam a atenção dos alunos se 

apresentarem algum sentido para a gestão da vida. 

A tomada de consciência de que a razão central dos problemas 

enfrentados hoje no mundo é a busca excessiva e irresponsável do 

crescimento, torna muito mais acessível encontrar uma solução. O princípio 

da solução pode estar em atitudes simples, como a de considerar relevante os 

efeitos de suas ações à próxima geração e à seguinte, construindo uma 

sociedade com estruturas sustentáveis, em que suas necessidades possam ser 

satisfeitas, sem diminuir as possibilidades da próxima geração. 

A racionalização consiste em querer encerrar a realidade num sistema 

coerente, enquanto a racionalidade, é o jogo, é o diálogo incessante entre 

nosso espírito que cria estruturas lógicas, que as aplica sobre o mundo e que 

dialoga com o mundo real. (MORIN, 1990). Assim, o homem é um animal em 
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vias de alcançar a racionalidade, de aprender a dialogar com este mundo real 

e de se posicionar adequadamente no ecossistema em que vive. 

É muito difícil, nas palavras de Morin (1990, p. 102-103), 

 

saber em que momento passamos da racionalidade à racionalização; não 

há fronteira; não há sinal de alarme. Temos todos uma tendência 

inconsciente para afastar do nosso espírito o que vai contradizê-lo, em 

política como em filosofia. Vamos minimizar ou rejeitar os argumentos 

contrários. Vamos ter uma atenção seletiva sobre o que favorece a nossa 

ideia e uma desatenção seletiva sobre o que a desfavorece. A paranoia 

é uma forma clássica de racionalização delirante. 

 

Parece muito frustrante que cientistas e políticos possam, 

respectivamente, elaborar a teoria da vida e nos dizer qual a melhor forma para 

vivermos, sobretudo porque a vida não é condensável, não pode ser resumida 

a quaisquer metáforas por ser infinitamente maior e mais complexa do que 

estas parcas palavras e teorias. O que a teoria da complexidade pode fazer é 

contribuir para que a percepção humana se aguce em sentir a vida, em 

aproximar os homens da realidade que a cada dia se perfaz mais complexa. 

Já disse Morin (1990, p. 102-103) que “a complexidade é o desafio, 

não a resposta... a complexidade é a oposição à visão débil do divino e da 

magia dos números...a humanidade não nasceu uma vez, a humanidade nasceu 

várias vezes e eu sou daqueles que esperam ainda um novo nascimento... a 

complexidade não é a receita que trago, mas o apelo à civilização das ideias.” 

A escola tem a responsabilidade de uma formação sólida dos 

profissionais da justiça, dando-lhes como uma lente de aumento que os liberte 

das tendências ideológicas mais influentes no seio da sociedade. A verdadeira 

educação jurídica trabalha o entendimento de que a justiça, acima de tudo, tem 

uma função social e educativa. 

Dentro da visão sistêmica da vida, faz-se necessária verdadeira 

revolução no tratamento dos conteúdos, bem como na prática desenvolvida 

em sala de aula. A escola, mais até que outras instituições sociais, como a 

família e a igreja, tem a responsabilidade de propiciar uma formação crítica, 

que além de educação intelectualizada, prepare o cidadão para criar uma 

sociedade onde caibam todos, dentro de padrões que respeitem a dignidade 

humana e zele pelos princípios ecológicos. 

Pode ser que você, ao parar de ler este pequeno texto, reflita sobre sua 

vida, sobre a vida das pessoas que ama, sobre as coisas que realizou, e que 

pretende realizar, especialmente à profissão que optou por seguir, e chegue à 

conclusão de que está diante de um daqueles momentos de mudança. 
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Conclusão 

 Iniciou-se este ensaio na tentativa de buscar uma saída digna para o 

Direito e para o ensino jurídico não sucumbirem diante da sofrida realidade 

contemporânea. O objetivo foi explicitar os caminhos tomados pelo homem 

na interpretação da ciência e dos métodos até então utilizados para tanto. 

Assim, o núcleo argumentativo construiu-se com embasamento no 

pensamento complexo da realidade, muito difundido por Morin e seus 

seguidores, tudo com o intuito de ultrapassar as barreiras da ciência clássica e 

entrar definitivamente no radicalmente novo, com o atingimento de um 

conhecimento transdisciplinar, que produza a articulação dos saberes. 

(ELZIRIK, 1997, p. 49) 

 Desde tempos muito remotos, o homem vem buscando descobrir a 

verdade sobre sua existência e sobre a existência do mundo. O Direito e, 

sobretudo, o ensino jurídico, nas suas mais amplas acepções, não deixam de 

ser instrumentos que contribuem para alcançar esse resultado almejado. Dessa 

forma, o pensamento jurídico debate-se com realidades mui diversas, como a 

do geocentrismo, a do heliocentrismo e a do teocentrismo. Todavia, ainda não 

se sabe bem o porquê estagnou no período antropocêntrico, que considera o 

homem como o centro de importância, como o núcleo do conhecimento e 

responsável pelo conhecimento. É o período em que as ciências (denominadas 

clássicas) são concebidas separadamente, obedecendo a princípios de ordem, 

de clareza, de distinção, e disjunção, unindo-os a um princípio de 

simplificação lógica. Enfatiza-se a observação de uma maneira tal, que é como 

se estivesse eliminado o próprio observador. É a experimentação sem a 

interferência do sujeito (“sujeito neutro”), marcando uma espécie de verdade 

absoluta. (ELZIRIK, 1997, pp. 51-53) 

 O ensino jurídico depara-se com uma bifurcação: acomodar-se, como 

vem fazendo, diante de uma realidade que tem como consequência a miséria 

e a degradação social ou, enfrentar a realidade complexa que se deflagra diante 

dele. É conveniente o aviso de que se optar pela segunda hipótese, deverá estar 

preparado para um afastamento da explicação simples – mais do que isso, da 

mutilação redutora e disjuntora ocasionada pela lógica da simplificação. 

 Para se falar em complexidade, obrigatoriamente deve-se falar de 

alguns de seus ingredientes básicos, como a incerteza, o acontecimento e a 

ordem e a desordem. Primeiro que não há conhecimento absoluto e, portanto, 

nada pode ser descrito com certeza. Toda informação é imperfeita e vem 

entrelaçada de ruídos, devendo ser tratada com humildade. 

Faz-se de bom tom analisar as razões que fizeram com que o ensino 

jurídico se cristalizasse nessa lógica da simplificação. Quiçá a globalização, 
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se tratada de forma abrangente, seja a saída para o insuperável reducionismo 

das mentes jurídicas. 

Se de qualquer modo, viver é morrer e rejuvenescer incessantemente. 

Transportando esta ideia para o mundo do conhecimento, vive-se da morte de 

suas células, como uma sociedade vive da morte de velhas ideias, o que lhe 

permite, sobretudo, rejuvenescer, crescer e se desenvolver. O que ocorreria no 

mundo biológico, conforme expõe Morin (1990, p. 92), se “à força de 

rejuvenescer, envelhece-se, e o processo de rejuvenescimento desloca-se, 

desequilibra-se, e efetivamente, se se vive da morte, morre-se da vida”, não é 

verdade para o mundo das ideias, tendo em vista que as sociedades vivem de 

transformações, transcendências e esperanças de mudanças. 

Assim é que o Direito e o ensino jurídico devem se render às novas 

formas de enxergar o mundo. Não só render-se, mas, e principalmente, 

mesclar-se aos setores internos e internacionais que emergem da 

contemporaneidade e alcançar as formas de cognição e conhecimento que, 

ainda, estão à procura. 
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A Importância da Formação Jurídica Humanizada 

 

 

 

Marcelo Chaim Chohfi37 

 

A ansiedade do estudante de Direito pelas disciplinas técnicas 

Quem acompanha a formação acadêmica do estudante de Direito 

consegue notar, sem muita dificuldade, certo desdém pelas disciplinas de 

formação humanística, atreladas à Antropologia, às Ciências Políticas, à 

Economia, à Ética, à Filosofia, à História, à Psicologia e à Sociologia. Há uma 

ansiedade, por parte dos discentes, em frequentar as disciplinas técnicas que 

dominam o imaginário leigo sobre a profissão. Querem absorver, o quanto 

antes, aquilo que pensam ser as únicas ferramentas de trabalho do profissional 

do Direito. Desejam, enfim, “para ontem”, pôr a mão na massa, solucionar 

casos jurídicos concretos, opinar como especialistas e, sem dúvida, angariar 

“fórmulas” para superar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil ou, 

quiçá, obter a aprovação em algum concurso público. 

Nos corredores da faculdade de Direito, constatamos, de forma não 

rara, alunos se deleitando com o primeiro contato com o direito material, penal 

ou civil (por exemplo), numa felicidade incontida, o que lhes permite discursar 

aos colegas, usando de um latinório recém ouvido em aula, ali empregado de 

forma meramente estética e para pura ostentação. No âmbito familiar ou nos 

encontros sociais da vida, as consultas passam a ser distribuídas a parentes e 

amigos, sobre os mais diversos assuntos, desde os problemas consumeristas, 

até os flagrantes dos ébrios em operações da Lei Seca. 

Não há, aqui, qualquer intenção de demérito ao perfil do estudante de 

Direito. Trata-se, em verdade, de uma fase de amadurecimento da formação 

jurídica do acadêmico, guardando até uma faceta de relevância para a 

estruturação de sua confiança profissional futura. O fato é que o tempo, 

temperado com formação jurídica adequada, permitirão que aquele causídico 

(em potencial) perceba que o Direito transcende o mero conhecimento e a 

aplicação de regras formais postas, passando por uma construção constante e 

dinâmica de normas de interesse de toda a sociedade, aos cidadãos, aos 

 
37 Juiz do trabalho do TRT da 15ª Região, mestre em Direito, docente no Centro 

Universitário Salesiano (Unisal), na Pontifícia universidade Católica de Campinas 

(PUC Campinas) e na Universidade Mackenzie, bem como do Curso Jurídico Lacier. 

E-mail: marcelochaimchohfi@hotmail.com 
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governantes e, de uma forma mais ampla, à harmonia entre os povos. Alguns 

esforços didáticos têm se mostrado eficazes para o despertar deste espírito 

humanista nos alunos, logo no início de seu iter formativo. 

De qualquer forma, não há como negar que há uma preferência 

discente pela dogmática, em detrimento da zetética. Em outras palavras, os 

alunos projetam-se como bons aplicadores de regras e não relevam a 

importância das discussões hermenêuticas, voltadas à promoção da mais 

verdadeira (e tão almejada) justiça social. 

Essa predileção é antiga, como nos ensina Tércio Sampaio Ferraz Jr. 

(2010, p. 46), ao traçar uma distinção entre a dogmática e a zetética na 

formação do jurista: 

As questões “dogmáticas” são tipicamente tecnológicas. Neste sentido, 

elas têm uma função diretiva explícita. Pois a situação nelas captada é 

configurada como um dever-ser. Questões deste tipo visam possibilitar 

uma decisão e orientar a ação. De modo geral, as questões jurídicas são 

“dogmáticas”, sendo sempre restritivas (finitas) e, neste sentido, 

“positivistas” (de positividade). As questões jurídicas não se reduzem, 

entretanto, às “dogmáticas”, à medida que as opiniões postas fora de 

dúvida - os dogmas - podem ser submetidas a um processo de 

questionamento, mediante o qual se exige uma fundamentação e um 

justificação delas, procurando-se, através do estabelecimento de novas 

conexões, facilitar a orientação da ação. O jurista revela-se, assim, não 

só como o especialista em questões “dogmáticas”, mas também em 

questões “zetéticas”. 

Na verdade, os dois tipos de questão, na Ciência Jurídica, embora 

separados pela análise, estão em correlação funcional. Apesar disso, é 

preciso reconhecer que os juristas, há mais de um século, tendem a 

atribuir maior importância às questões “dogmáticas” que às “zetéticas”. 

 

É importante destacar, com base na lição do renomado doutrinador 

citado, que as questões jurídicas não se reduzem ao raciocínio dogmático, 

demandando uma análise zetética de cada situação, para que a resposta 

jurídica seja adequada, justa e não se perca em fórmulas prontas, aplicáveis 

independentemente das repercussões humanas e sociais produzidas na 

sociedade. 

A crítica aos métodos e finalidades do ensino jurídico não é isolada. 

Lênio Streck (2014, p. 17), em sua conhecida obra Lições de Crítica 

Hermenêutica do Direito, já alertava para tal crise formativa, que extrapola a 

inadequação das propostas pedagógicas contemporâneas e do caráter 

reprodutor do juspositivismo: 
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A crise do ensino jurídico não é uma realidade nova, ao contrário, há 

muitos anos tem sido denunciada, valendo destacar importantes nomes 

como Luiz Alberto Warat, Tércio Sampaio Ferraz Júnior e José 

Eduardo Faria. Hodiernamente, para além da inadequação das 

propostas pedagógicas contemporâneas e do caráter (re)produtor do 

juspositivismo, esta crise assume novos contornos. 

 

E, mais adiante, o mesmo autor complementa sua crítica, para tratar 

do que chamou de "estandardização do direito”, atrelada à vinculação do 

ensino jurídico a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e 

em concursos públicos: 

“A estandardização do direito” ou “o que estamos ensinando aos nossos 

alunos”? 

A simbiose ensino-doutrina-concursos tem formado um círculo vicioso, 

no qual o ensino e a doutrina transformaram-se como ferramentas para 

a aprovação, reduzindo, assim, consideravelmente, seu espectro de 

abordagem e profundidade conteudista. Nesta relação, há um 

recrudescimento de concepções equivocadas acerca do juspositivismo, 

como resultado, concepções teóricas que intentam romper com o velho, 

ao contrário o mantém, sobretudo partindo dos mesmos standards de 

racionalidade. 

Os concursos públicos e o exame da OAB precisam ser repensados, 

porque se tornaram bastantes em si, selecionando candidatos ad hoc, 

alijados de reflexão crítica. Esta realidade, inevitavelmente, terá 

reflexos na prática jurisdicional e em todo serviço público, resvalando, 

em última análise, na consolidação democrática brasileira. (STRECK, 

2014, p. 42) 

 

A crítica é realmente pertinente. Não se ensina mais com o intuito de 

produzir um profissional e um cidadão comprometido com o seu papel na 

sociedade em que está inserido e, principalmente, tendencioso à concretização 

dos valores da Constituição Federal (que nos são, naturalmente, muito caros). 

De igual modo, o conhecimento almejado pelos alunos ganha um viés 

imediatista e individualista, que se aproxima muito do acúmulo de 

informação, distanciando-se, por conseguinte, da verdadeira capacitação e 

apreensão de conhecimento. 

Na mesma linha crítica de raciocínio, o magistrado paulista e 

professor André Gonçalves Fernandes (2014, p. 23), em sua obra Ensinando 

e Aprendendo o Direito com o Método do Caso, faz um diagnóstico muito 

ponderado e, no nosso entender, correto, sobre o atual ensino jurídico em 

nosso país: 
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Em suma, são vários ângulos de visão que coincidem num mesmo 

diagnóstico: a falta de uma finalidade última do ensino jurídico, a 

ausência de um conjunto de mecanismos metodológicos para sua sólida 

transmissão, aliado ao crescente baixo nível teórico, axiológico 

(justiça), filosófico (prudencial e hermenêutico) e ético da formação 

pedagógica do bacharel em Direito, provocado por longos cinco anos 

em que, como aluno, ele é mais levado a pensar na lei do que pensar a 

lei. 

 

A reflexão crítica apresentada acima é muito forte e merece ser 

destacada: não podemos deixar que, para o aluno, o ensino jurídico implique 

mais pensar “na lei”, do que pensar “a lei”! 

Urge, a nosso ver, uma mudança de paradigma pedagógico, que tenha 

a capacidade de envolver as instituições de ensino, docentes e discentes, de 

modo a reconhecer e prestigiar a real necessidade de um ensino jurídico mais 

humanizado, que devolva para a sociedade um profissional não só bem 

capacitado na técnica jurídica, mas também apto à crítica, à conciliação do 

pensamento dogmático com o zetético, principalmente compreendendo a 

absoluta relevância de seu papel social como operador do direito. Com isso, a 

aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a aprovação em 

concursos públicos, ou qualquer outro caminho jurídico escolhido, será não 

mais uma finalidade em si, mas sim uma colheita frutífera e natural diante do 

bom plantio acadêmico pretérito. 

 

A importância da formação humanista para a formação e atuação 

jurídica 

Já abordamos, alhures, sobre o estereótipo equivocado do jurista, 

como sendo o conhecedor e aplicador de leis. Isso jamais seria possível, em 

verdade. É que as situações de vida são tão dinâmicas, surpreendentes e 

inéditas, que nenhum legislador daria conta de disciplinar e produzir tantas 

regras, com a necessária rapidez e agilidade. Usando de um jargão popular, 

podemos dizer que o direito posto está sempre “catando cavaco” diante da 

velocidade e do ineditismo das situações da vida. 

A dinâmica do Direito, em si, exige a constante análise e interpretação 

dos textos legais, mediante a valoração dos fatos sociais, e uma percepção de 

que a estrutura formal normativa apenas tem seu sentido de existência, quando 

cumpre sua função na sociedade. Esta finalidade funcional – que perpassa 

tanto a interpretação, quanto a pesquisa do próprio direito – é o que garante 

ao ordenamento jurídico posto sua legitimação de aplicabilidade. 
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É exatamente este o ensinamento que nos foi apresentado por 

Norberto Bobbio (2007, p. 37-38), em sua célebre obra Da Estrutura à 

Função: 

No que diz respeito à ciência jurídica, creio ser possível distinguir duas 

imagens típico-ideais da função do jurista, as quais influenciam os 

diversos modos de conceber a própria ciência jurídica: o jurista como 

conservador e transmissor de um corpo de regras já dadas, de que é 

depositário e guardião; e o jurista como criador, ele mesmo, de regras 

que transformam - a ele integrando-se e inovando-o - o sistema dado, 

do qual não é mais apenas receptor, mas também colaborador ativo e, 

quando necessário, crítico. A atividade principal pela qual se executa a 

primeira função é a interpretação do direito; a atividade principal pela 

qual se exerce a segunda é a pesquisa do direito. 

 

É tranquila a conclusão de que o operador do direito não se resume no 

conhecedor e aplicador de leis, que usa apenas do silogismo lógico tradicional 

para identificar a solução necessária de determinado conflito. Se assim fosse, 

o jurista já teria sido substituído por um programa de computador, um 

aplicativo de celular, ou mesmo qualquer outro sistema informatizado que o 

valha. Bastaria, por exemplo, a alimentação de informações e dados em um 

software jurídico, para que qualquer leigo conseguisse acessar e, mediante 

simples inserção dos fatos ocorridos em sua vida (preenchimento de uma 

espécie de formulário de registro de ocorrência), obtivesse a resposta almejada 

sobre as consequências jurídicas respectivas. Ora, não é – e não pode ser – tão 

simples assim! 

Apenas para que fique bem clara a complexidade da relação entre o 

direito e a realidade vivida pelas sociedades ao longo do tempo, podemos citar 

várias situações concretas que não são solucionadas pela aplicação direta e 

lógica das leis editadas até então. Quando surgiram as primeiras polêmicas 

sobre barriga de aluguel (ou barriga solidária) não havia fórmula legal ou 

jurisprudencial pré-estabelecida para a solução dos vários e relevantes 

conflitos de interesse envolvidos nestas situações. As normas trabalhistas 

formais também não tinham qualquer previsão específica sobre a chamada 

uberização da prestação dos serviços e suas consequências jurídicas para as 

partes envolvidas. As regras regulamentadoras dos critérios de aposentadoria 

não vislumbraram uma pretensão possível de “desaposentação”, que foi 

efetivamente levada aos Tribunais e exigiu a construção de uma resposta 

também inédita. Imaginem, ainda, a posição difícil de um juiz de direito, 

instado a decidir, em tutela de urgência, sobre quem, na fila de espera de 

doação de órgãos, teria direito ao transplante: aquele que já fez a cirurgia e 

teve o transplante rejeitado, ou o seguinte que já contava em fazer a operação 

como o novo primeiro da fila? 
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Inúmeros outros casos poderiam ser citados como exemplo. Todos de 

solução jurídica complexa, não encontrada em índices remissivos de códigos, 

ou em pesquisas jurisprudenciais de sites especializados. A atuação jurídica 

dos profissionais envolvidos pressupõe uma formação que transcende o 

Direito – e que com ele dialoga – para que as respostas (inéditas) que a 

sociedade reclama sejam reconhecidas por seu sentido de justiça, 

razoabilidade, legitimidade, respeito aos Direitos Humanos e princípios 

fundamentais. 

É importante que se diga que tais soluções inéditas de casos concretos 

complexos, ainda não previstos na legislação vigente, jamais podem ser fruto 

do arbítrio ou do subjetivismo. Há, em verdade, uma construção hermenêutica 

técnica, com grande influência de princípios e de valores mais abstratos. A 

análise mais detida deste caminho jurídico-construtivo revelará, certamente, a 

presença e a importância da formação humanística do profissional do Direito.  

É necessário que a instituição de ensino e, de forma especial, também 

o professor de Direito, consiga despertar no aluno este interesse por questões 

atreladas à Filosofia e à Sociologia, por exemplo. E, diga-se, há recursos 

didáticos e metodológicos, disponíveis ao docente, eficazes para atingir tal 

finalidade, o que será mais bem abordado em tópico adiante. 

A Filosofia, por exemplo, nos traz uma reflexão sobre a noção de 

justiça na aplicação do Direito, o que, numa visão extremamente formal e 

legalista, fica perigosamente deixado em segundo plano. Em sua obra 

Filosofia do Direito, Alysson Leandro Mascaro (2019, p. 14) destaca, com 

propriedade, a reflexão sobre o papel do Direito enquanto manifestação do 

justo e do injusto na sociedade: 

Por isso, a filosofia do direito, ao abarcar o todo do fenômeno jurídico, 

deve necessariamente se debruçar sobre a relação do direito com a 

economia, com o capitalismo, com a política, com a cultura, as 

religiões, as classes sociais. Ela não é só a expressão máxima do afazer 

do jurista - tarefa que se costuma delegar à teoria geral do direito – mas, 

sim, expressão máxima do próprio direito enquanto verdade social. 

(...) 

Por essa razão, a filosofia do direito se ocupa das relações sociais que 

são constituintes e constituídas pelo direito, e isso envolve também o 

campo da apreciação do direito enquanto manifestação do justo e do 

injusto na sociedade. O jurista positivista, no seu afazer cotidiano, 

afasta de suas reflexões a ocupação com o justo. Mas o justo é uma 

espécie de sombra do próprio direito, que o acompanha 

inexoravelmente, ainda que das formas mais distorcidas possíveis. De 

modo geral, o justo é a legitimação filosófica e ética do jurídico. 

Ocupar-se do justo, portanto, é uma espécie de tensão máxima à qual 

há de se conduzir a filosofia do direito. 
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Alguns alunos se queixam, em tom de ironia, do motivo da disciplina 

de Filosofia numa faculdade de Direito, já que não são e não pretendem se 

tornar filósofos. Outros indicam que deveria ser uma opção extracurricular, 

para complementação formativa e para quem quiser.  

Há, no entanto, um grave erro conceitual nesta posição crítica. Não há 

intenção alguma em se formar filósofos na faculdade de Direito. Não obstante, 

existe a necessidade de que o profissional das ciências jurídicas e sociais tenha 

sua formação talhada em um pensamento filosófico, que lhe garanta uma 

reflexão sobre si mesmo, o direito e a sua relevância concreta para a sociedade. 

Esta afinidade com a Filosofia não é inata e precisa ser cultivada nos 

profissionais, sob pena de produzirmos juristas excessivamente formalistas e 

alheios a qualquer reflexão sobre os valores envolvidos em sua atuação 

prática. 

Sobre este papel mais simples da Filosofia, necessária e acessível a 

todos, destacamos as oportunas reflexões de J. Herculano Pires, em sua obra 

Os Filósofos (2009, p. 17-18): 

Escrever sobre questões de Filosofia é hoje uma temeridade, porque a 

Filosofia tornou-se de tal maneira complexa, um mar profundo e amplo, 

que nenhum nadador, por mais experiente, consegue dominar as suas 

vagas em toda a extensão da superfície. Isso não impede que tentemos 

as nossas braçadas. Se as grandes profundidades nos são interditas e se 

o mar largo oferece perigos que não podemos enfrentar, resta-nos o 

remanso das praias, com postos de salva-vidas à vista. De qualquer 

maneira, podemos assim tomar o gosto pela água salgada, experimentar 

a força das ondas, tocar com a ponta dos pés a areia fina e movediça 

dos lugares menos perigosos. E é sempre melhor esse exercício do que 

ficar em casa e olhar o mar pela janela. 

 

A Filosofia e as outras disciplinas de formação geral e humanista têm 

exatamente este viés estrutural despretensioso. O estudante precisa 

experimentar o pensamento crítico e discutir (com espírito de filósofo) as 

grandes questões humanas que são, naturalmente, inerentes a atuação de todo 

e qualquer profissional do direito. 

Aliás, a percepção de que a matriz curricular formativa dos cursos de 

graduação em Direito precisa priorizar a interdisciplinaridade e a articulação 

de saberes – com formação geral (filosófica e humanística), formação técnico-

jurídica (diversos ramos do direito), bem como a formação prático profissional 

(exercício efetivo da prática jurídica e trabalho de curso) – está explícita na 

Resolução nº 5, de 17.12.18, do Ministério da Educação (que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito), de 

forma específica no seu artigo 5º: 
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Art. 5º. O curso de graduação em Direito, priorizando a 

interdisciplinaridade e a articulação de saberes, deverá incluir no PPC 

conteúdos e atividades que atendam às seguintes perspectivas 

formativas: 

I - Formação geral, que tem por objetivo oferecer ao graduando os 

elementos fundamentais do Direito, em diálogo com as demais 

expressões do conhecimento filosófico e humanístico, das ciências 

sociais e das novas tecnologias da informação, abrangendo estudos que, 

em atenção ao PPC, envolvam saberes de outras áreas formativas, tais 

como: Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, 

História, Psicologia e Sociologia; 

II - Formação técnico-jurídica, que abrange, além do enfoque 

dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades 

dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza, estudados 

sistematicamente e contextualizados segundo a sua evolução e 

aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do 

Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se, necessariamente, 

dentre outros condizentes com o PPC, conteúdos essenciais referentes 

às áreas de Teoria do Direito, Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito 

Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional, Direito 

Processual; Direito Previdenciário, Formas Consensuais de Solução de 

Conflitos; e 

III - Formação prático-profissional, que objetiva a integração entre a 

prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos nas demais perspectivas 

formativas, especialmente nas atividades relacionadas com a prática 

jurídica e o TC. 

(Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55640393/do1-2018-12-

18-resolucao-n-5-de-17-de-dezembro-de-2018-55640113. Acesso em: 

19 ago. 2021). 

 

Não é preocupação, portanto, saber se o aluno passará por disciplinas 

de formação geral, atreladas ao conhecimento filosófico e humanístico, pois, 

como visto acima, trata-se de conteúdo necessário para as matrizes 

curriculares atuais. O enfoque crítico deste pequeno arrazoado é, em verdade, 

discutir a conscientização de docentes e discentes quanto à importância do 

ensino jurídico interdisciplinar, fomentando o espírito crítico e de consciência 

humanista. Assim formado, o futuro profissional terá potencial de produzir o 

ideal de justiça, angariar sucesso na carreira e, sem dúvida, influenciar 

positivamente a sociedade ao seu redor. 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55640393/do1-2018-12-18-resolucao-n-5-de-17-de-dezembro-de-2018-55640113
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55640393/do1-2018-12-18-resolucao-n-5-de-17-de-dezembro-de-2018-55640113
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55640393/do1-2018-12-18-resolucao-n-5-de-17-de-dezembro-de-2018-55640113
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Passemos, então, a alguns exemplos de recursos pedagógicos 

disponíveis na doutrina clássica e moderna, aplicados com sucesso na 

formação humanizada dos acadêmicos de Direito. 

 

Experiências acadêmicas clássicas e positivas para o aprendizado 

Imaginem uma aula tradicional sobre regras de controle de mercado, 

com exposição clássica, pelo professor, da legislação hoje vigente e da posição 

dos Tribunais nas lides respectivas. Essa capacitação técnica é importante, 

mas não avança para outras questões mais complexas, que permeiam os 

dramas sociais inerentes a esta espécie de regulação normativa. 

Sobre a questão, Michael J. Sandel (2012), professor de Harvard, em 

seu clássico Justiça – o que é fazer a coisa certa, traz a mesma discussão com 

base nos abusos de preços provocados pelo furacão Charley, que varreu a 

Flórida, em 2004. Na ocasião, os sacos de gelo de 2 dólares passaram a ser 

vendidos por 10 dólares. Prestadores de serviços chegaram a cobrar 23 mil 

dólares para retirar duas árvores de um telhado. Pequenos geradores 

domésticos de 250 dólares passaram a custar 2 mil dólares. Uma noite em um 

quarto de motel, que antes valia 40 dólares, custou 160 dólares para uma 

mulher de 77 anos que fugia do furacão com o marido idoso e uma filha 

deficiente. Houve uma revolta da população e as reclamações exigiram 

medidas judiciais por parte do procurador-geral, com base na lei contra preços 

abusivos existente. Por outro lado, os partidários do livre mercado criticavam 

a própria lei e qualquer possibilidade de interferência estatal na atividade dos 

comerciantes. E, com este fundo de realidade, o ilustre professor propôs uma 

discussão acadêmica de maior profundidade (sobre a moral e a justiça da lei 

posta, por exemplo). Vejamos suas ponderações: 

 

A discussão sobre abuso de preços provocada pelo furacão Charley 

levanta graves questões sobre moral e lei: É errado que vendedores de 

mercadorias e serviços se aproveitem de um desastre natural, cobrando 

tanto quanto o mercado possa suportar? Em caso positivo, o que, se é 

que existe algo, a lei deve fazer a respeito? O estado deve proibir o 

abuso de preços mesmo que, ao agir assim, interfira na liberdade de 

compradores e vendedores de negociar da maneira que escolherem?  

Essas questões não dizem respeito apenas à maneira como os indivíduos 

devem tratar uns aos outros. Elas também dizem respeito a como a lei 

deve ser e como a sociedade deve se organizar. São questões sobre 

justiça. Para responder a elas, precisamos explorar o significado de 

justiça. (SANDEL, 2012, p. 13-14) 
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A discussão proposta pelo professor fugiu ao trivial, à solução 

técnico-formal, lançando os alunos à reflexão profunda sobre os aspectos 

humanos da aplicação do Direito, numa situação nada hipotética e de 

repercussões sociais e econômicas muito complexas. É um exemplo claro da 

boa abordagem pedagógica para o ensino jurídico. 

Podemos citar, ainda, as discussões acadêmicas retratadas na obra do 

professor Dimitri Dimoulis (2007) – O caso dos denunciantes invejosos – 

baseada na versão original de Lon L. Fuller, cujo subtítulo – introdução 

prática às relações entre direito, moral e justiça – demonstra, por si, o 

diferencial pedagógico da proposta formativa. 

Em síntese, durante um período de ditadura imposta a partir da eleição 

do grupo político dos “Camisas-Púrpuras”, foi a oportunidade para que várias 

pessoas comuns passassem a denunciar seus desafetos (ou simplesmente 

aqueles com quem tinham pendências particulares), por “delitos” leves ou 

insignificantes – como a discordância ideológica com o grupo político do 

poder – cientes de que, aos olhos do regime da época, a pena de morte era uma 

consequência possível e provável para esses casos. A polêmica surgiu após 

ser restaurado o regime democrático e resumia-se em saber se os ditos 

“denunciantes invejosos” deveriam ser punidos, ou não. O autor propõe que o 

leitor se coloque no lugar do ministro da Justiça do Estado democrático pós-

ditadura, este que, diante do clamor punitivo popular, solicitou o parecer de 

cinco deputados. O primeiro – legalista – sustentou que qualquer ato praticado 

dentro do regime legal da época, ainda que questionável moralmente, não 

poderia ser punido. O segundo invocou a impossibilidade de penalização de 

atos praticados em meio a um verdadeiro “estado de guerra” (de todos contra 

todos), instalado pelo governo dos “Camisas-Púrpuras”, na medida em que 

sequer este respeitava as leis e o sistema de Justiça. O terceiro pedia a análise 

minuciosa de cada caso, exemplificando que haveria clara configuração de 

homicídio se um denunciante invejoso tivesse levado alguém à morte apenas 

para se livrar de um problema pessoal. O quarto defendia a criação de uma 

legislação especial para apreciar e julgar o caso dos “denunciantes invejosos”, 

com penas apropriadas, e até com a definição jurídica do que seria “inveja”. 

O quinto discordou da criação de regras novas, visando aplicá-las a casos já 

consumados e conhecidos, para não se incorrer nos mesmos erros do regime 

ditatorial passado. Sugeriu a abstenção do governo atual, pois a justiça (ou a 

vingança) seria dada pela própria sociedade. 

O professor Dimitri Dimoulis (2007, p. 10), na referida obra, 

demonstrou a profundidade das discussões baseadas no caso dos denunciantes 

invejosos, da seguinte maneira: 
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Esses casos reanimaram o debate acerca da postura do aplicador do 

direito perante “leis injustas” e provocaram novas polêmicas entre os 

estudiosos. Existe um direito superior ao direito legislado (“direito 

supralegal”) ou mesmo um direito superior a todo o direito positivo 

(“direito suprapositivo”)? O que ocorre exatamente se esse direito 

entrar em conflito com o direito positivo? Alguns juristas aplaudiram a 

postura dos tribunais alemães por terem posto a justiça acima do direito 

em vigor. Outros se mostraram mais céticos, considerando que seria 

preferível perdoar. Como podia o soldado que acatava ordens legais 

pensar que após uma mudança de regime viria a ser punido por ter 

obedecido às leis de seu país? Outros, finalmente, formularam duras 

críticas contra essa jurisprudência. Sustentaram que, quando há 

mudança de regime, os atuais donos do poder querem simplesmente se 

vingar de seus adversários derrotados e aplicam uma “justiça dos 

vencedores” (Siegerjustiz) com o pretexto de que só eles criam e 

aplicam o verdadeiro direito, o direito justo. 

 

É realmente muito importante a discussão sobre o justo e o injusto, na 

aplicação do direito. Não há margem para discussão “sobre o sexo dos anjos” 

ou qualquer teorização distante da realidade profissional que será enfrentada 

pelo futuro profissional do direito. São situações concretas, sem solução única 

ou certa, pelas quais o raciocínio jurídico deve saber navegar, de preferência 

com um norte reflexivo, crítico, técnico e sempre atento à fundamentalidade 

da condição humana. 

Destacamos ainda, dentre várias outras possibilidades possíveis de 

atividade acadêmica, a riqueza pedagógica da discussão sobre a banalidade do 

mal, através do livro Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt (1999). 

Numa breve retrospectiva de seu contexto, a obra teve seu nascedouro formal 

quando a autora citada foi designada, como correspondente da revista The New 

Yorker, para fazer a cobertura do julgamento de Adolf Eichmann, membro da 

estrutura nazista capturado no subúrbio de Buenos Aires pelo comando 

Israelense e levado a Jerusalém para um julgamento emblemático e exemplar. 

Imaginem só que as vítimas dos horrores daquele regime estavam ali, elevadas 

a julgadores de um de seus algozes de outrora, que foi partícipe do tão 

comentado plano de genocídio da população judia, apelidado de “solução 

final”. 

Com sua peculiar sensibilidade diante da condição humana, Hannah 

Arendt enxergou, ali, um enorme e bizarro paradoxo. De um lado, a exposição 

de testemunhos horripilantes do genocídio e das atrocidades do nazismo e de 

seus personagens, dentre os quais, o então acusado. De outro, um réu que, 

enclausurado numa cabine de vidro durante seu julgamento, estava convicto 

de sua inocência, já que “sempre fora um cidadão respeitador das leis, porque 
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as ordens de Hitler, que sem dúvida executou o melhor que pôde, possuíam 

‘força de lei’ no Terceiro Reich” (ARENDT, 1999, p. 35). Era, na sua 

concepção, uma vítima, que foi também abusada pelos líderes nazistas, em 

razão de sua virtude de obediência plena às leis. Desabafou, dizendo: “não sou 

o monstro que fazem de mim” e que tinha “profunda convicção de que tinha 

de sofrer pelos atos dos outros” (ARENDT, 1999, p. 269-270). 

Aquele acusado, que estava prestes a receber sua pena de morte, era 

um infeliz e limitado burocrata comum, escravizado pelo mal que o cercava. 

Acostumou-se e tornou-se indiferente à extrema crueldade genocida praticada 

contra o povo judeu pelos seus pares nazistas. De fato, o contexto imposto 

pelo nazismo colapsou a moral da sociedade alemã e, ao mesmo tempo, 

desenhou um pano de fundo de normalidade diante dos horrores praticados, 

não só banalizando a noção do mal, mas também anestesiando a consciência 

que qualquer um esperaria de um homem como Eichmann. 

Eis mais um belo mote, disponível aos docentes de Direito, para 

discussões profundas sobre a pena de morte, as consequências do 

cumprimento (ou descumprimento) de leis injustas, a interrelação entre o 

direito e a moral, dentre outras questões mais sensíveis e de extrema 

importância para a formação do jurista. 

 

Ponderações finais 

Nosso esforço é de prestígio às disciplinas gerais, de formação 

humanista, que estão presentes na grade curricular da faculdade de Direito. É 

preciso desmistificar a noção leiga, verificada de forma não rara nos discentes 

egressos, de que as matérias que fogem à abordagem técnico-jurídica explícita 

seriam mera perfumaria no contexto geral da futura atuação profissional. 

Os professores têm um papel importantíssimo nesta mudança de 

paradigma cultural, não apenas alertando, mas principalmente lançando mão 

de práticas pedagógicas de maior reflexão filosófica e humanística. E, talvez 

como mais importante, devem fomentar, nos alunos, a compreensão de que 

tais noções são de absoluta concretude, além de necessárias à boa e justa 

atuação jurídica dos profissionais de nossa área. 

Afinal, não podemos nos contentar com a formação de profissionais 

de excelência técnica, quando também temos nas mãos a possibilidade de 

contribuir para a construção de juristas com pensamento crítico e humanizado, 

que irão encarar o ordenamento jurídico com respeito e razoabilidade. 

Com tais ingredientes, toda a sociedade será positivamente 

influenciada com sua atuação profissional futura. E, de forma natural, o 
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acadêmico de hoje terá, em breve, todas as ferramentas para ser bem-sucedido 

em seus objetivos de vida. 
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Implicações Jurídicas da Biotecnologia: uma necessária 

revisão dos conceitos jurídicos de pessoa de sujeito de direito 

 

 

 

Ana Laura Vallarelli Gutierres Araujo38 

 

O presente artigo tem por objetivo analisar juridicamente os conceitos 

de pessoa natural e de sujeito de direito diante dos avanços biotecnológicos. 

Assim, este trabalho não visa criar uma nova teoria e estabelecer novos 

conceitos, mas, sim, evidenciar a necessidade de revisitar os conceitos que 

fundamentam toda a Ciência Jurídica – pessoa e sujeito de direito – em razão 

da nova realidade que se nos apresenta. 

Para se aproximar do objeto da pesquisa, a saber, a pessoa frente a 

esta nova realidade que se apresenta – avanços biotecnológicos, é importante 

mencionar que o termo pessoa, usado na atualidade, sofre mutações conforme 

o tempo e espaço que esta se apresenta. Nas sociedades primitivas bem como 

nas sociedades greco-romanas, a pessoa era vista em função de papéis que 

desempenhava na sociedade: papéis funcionais em situações determinadas. 

Logo, não há individuação. O homem era considerado apenas um elemento 

tanto da natureza quanto da sociedade. Aristóteles, por exemplo, considerava 

o homem um zoon politikon. A individualidade nas sociedades antigas aparece 

excepcionalmente na forma do herói, do semideus, do príncipe. Saliente-se 

que o homem pensante, individual, autônomo, estável, animado de motivações 

específicas aparece com o cristianismo (CAMPOS, 1991). A partir do 

cristianismo, há uma atribuição de conteúdo a esta persona que passa a ser 

vista como pessoa não social, ou seja, não mais elemento da sociedade, mas 

como homem, mulher, criança, nascituro, estrangeiro etc. 

A pessoa como base metafísica nasce no Iluminismo. Aparece, então, 

a relação “eu e outro”, e, desse modo, igualdades e diferenças são 

estabelecidas, abrindo-se caminho para uma nova categoria de pessoa, a qual 

passa a ser considerada uma individualidade autônoma. Assim, o ser humano 

deixa de ser visto em razão de sua função na sociedade. Nesse passo, pessoa 

e sujeito de direitos são considerados expressões sinônimas. 

Com relação à assimilação da expressão “sujeito de direito” nos 

estudos jurídicos, vale-se da pesquisa realizada por Britto (2002), que 

 
38 Mestre em Direito Constitucional. Docente na Universidade Paulista - UNIP – 
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esclarece que o uso da expressão surge com os escolásticos espanhóis do séc. 

XVI. Assim, os escolásticos introduzem uma noção filosófica para discutir se 

os animais tinham ou não domínio, questionando, desse modo, quem pode ser 

titular de direitos (subjetivos) em geral. Note-se que, neste ambiente, o termo 

“sujeito de direito” tanto pode indicar a pessoa como qualquer outro ente. 

A identificação da pessoa como do sujeito de direito se inicia com 

Leibniz e passa a ser desenvolvida por Wolff e depois por Kant, convertendo-

se, por fim, em uma ideia técnico-dogmática própria da ciência jurídica 

(BRITTO, 2002). Destaque-se que o sujeito de direito é, nesse contexto, 

somente o ser humano. 

Entretanto, os avanços na área da biotecnologia, principalmente 

aqueles ligados à engenharia genética conduzem ao questionamento: Quem é 

o ser humano? Desde quando começa sua existência? Diante disso, outras 

indagações surgem com relação à situação jurídica do genoma humano, do 

embrião criopreservado, do nascituro, das futuras gerações. Nesse cenário, o 

questionamento dos escolásticos, sobre quem pode ser titular dos direitos 

subjetivos em geral, ganha relevância. Diante disso, há a necessidade de se 

revisitar os conceitos de pessoa e de sujeito de direito. 

 

1 A pessoa natural 

Para fins deste trabalho, toma-se a pessoa física ou natural. Sendo 

assim, não será objeto de análise a pessoa jurídica, uma vez que a preocupação 

do presente estudo tem como pano de fundo os avanços biotecnológicos e a 

repercussão destes na elaboração do conceito de pessoa natural. 

A pessoa na acepção moderna do termo surge no Estado liberal, com 

a noção do sujeito moral que nasce da resistência do poder absoluto. Este novo 

sujeito postula liberdade e a exclusão do Estado nas relações intersubjetivas. 

Nas primeiras codificações, encontramos a formulação do conceito de pessoa 

pautado na liberdade e na propriedade e autodeterminação, isto é, aquele 

titular da propriedade privada pois suscetível de produzir bens. 

Neste estudo será utilizado o termo pessoa, sem qualquer adjetivo 

para evitar uma acepção restrita e precária, pois a pessoa transcende o aspecto 

corporal (pessoa física), sendo este apenas uma das estruturas fundamentais 

do ser humano. De acordo com o entendimento de José Roque Junges (1999), 

há de se considerar, também, a psíquica (mediadora do corpo e espírito) e o 

espírito (pensamento e ação). 

Só a título de ilustração, apontam-se alguns termos utilizados pela 

legislação estrangeira para indicar o ser humano: pessoa física (França, Itália, 

México, Paraguai), pessoa humana (Argentina), pessoa individual (Bolívia), 
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pessoa natural (Alemanha, Chile, Espanha, Peru, Venezuela), pessoa 

(Canadá, Colômbia, Uruguai), pessoa singular (Portugal).  

Na cultura Ocidental, investigando os mais variados sistemas 

jurídicos, não se consegue chegar a um ponto de convergência sobre a 

concepção da pessoa. Qualquer ponto de partida, na atualidade, é fonte de 

conflito. Para demonstrar isso, far-se-á a análise de duas ideias centrais, a 

saber, de “ser humano” e de “ser nascido de mulher”. 

 

1.1 Ser humano 

Como mencionado acima, pode-se situar o conflito em dois níveis, 

com o fim de restringir a problemática: “quem é” (aspecto material) e 

“quando” (aspecto temporal) surge o ser humano.  

No aspecto material, toma-se como exemplo os dispositivos dos 

Códigos Civis que estabelecem a pessoa como sendo aquela da espécie 

humana. 

Todos os indivíduos da espécie humana são pessoas naturais. (cf. art. 

16, VENEZUELA, 1982);  

São pessoas todos os indivíduos da espécie humana, qualquer que seja 

sua idade, sexo, estirpe ou condição (cf. art. 55, CHILE, 2000); 

São pessoas todos os indivíduos da espécie humana, qualquer que seja 

sua idade, sexo, estirpe ou condição (cf. art. 74, COLÔMBIA, 1887); 

São pessoas todos os indivíduos da espécie humana. (cf. art. 21, 

URUGUAI, 2002).39 

 

Contudo, os avanços científicos apontam para a possibilidade da 

humanidade se tornar não-biológica, vislumbrando um futuro pós-humano, 

emergindo um novo ser humano equipado com toda sorte de interfaces 

biônicas (NOGUEIRA, 2003). 

A engenharia genética pode, ainda, desenvolver-se no sentido de criar 

seres híbridos ou quimeras. A título de exemplo, Alysson Muotri, geneticista 

brasileiro, conseguiu implantar células embrionárias humanas no cérebro de 

camundongos (FIORAVANTE, 2006). 

No tocante ao segundo questionamento – aspecto temporal –, a 

discussão vem de longa data. Neste ambiente, destacam-se duas teorias 

básicas: a concepcionista e a natalista. Pela primeira, temos a pessoa a partir 

da concepção e, pela segunda, a partir do nascimento com vida. Ambas as 

teorias comportam subdivisões, pois o processo vital inicia-se com a 

 
39 Tradução livre da autora. 
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concepção. Logo, a partir daí, começam a se desenvolver as teorias sobre o 

início da personalidade e da pessoa. Didaticamente, o nascimento é o divisor 

de águas e temos a seguinte ordem cronológica: 

 

 
 

A ordem cronológica apontada foi construída tendo em vista a 

proposta da presente pesquisa. A seleção dos fatos gira em torno dos sistemas 

jurídicos analisados. Assim, é importante salientar que há outros momentos, 

principalmente no espaço de tempo que medeia a nidação até o momento da 

viabilidade e forma humana. 

Para minimizar a complexidade do tema, pode-se concentrar os 

questionamentos em dois âmbitos: a) qual o momento do surgimento na esfera 

jurídica da pessoa; b) quais são os direitos reconhecidos.  

Pela teoria concepcionista, além de se perquirir o momento em que 

surge juridicamente a pessoa, há de se verificar a amplitude dos direitos 

atribuídos a este novo ser in vitro ou in utero. Nesse processo, nesse 

continuum vital, há a possibilidade de se destacar os seguintes momentos da 

concepção: in vitro, in útero e da nidação. 

A segunda indagação se limita em saber se serão atribuídos somente 

direitos inerentes à personalidade ou se, além destes direitos atribuir-se-ão 

direitos patrimoniais. Pela teoria da concepção os direitos inerentes à 

personalidade como o direito à vida, à integridade física, à saúde, entre outros, 

independem do nascimento. O que se discute é se desde a concepção há o 

reconhecimento de direitos patrimoniais. 

Em vários ordenamentos jurídicos percebe-se que há a equiparação do 

nascituro ao já nascido. 

 

O que está por nascer se considera nascido para tudo o que poderia 

favorecê-lo, e para ser tido como pessoa basta nascer com vida (art. 1º, 

II, BOLÍVIA, 1975). 

A capacidade jurídica das pessoas físicas se adquire pelo nascimento e 

se perde pela morte; mas desde o momento em que um indivíduo é 

concebido, entra sob a proteção da Lei e é nascido para os efeitos 

declarados no presente Código (art. 22, MÉXICO, 1928).40 

 

 
40 Tradução livre da autora. 
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Analisando os dispositivos acima, embora reconheçam direitos ao 

nascituro, a fruição desses direitos sofre limitações, pois exigem o nascimento 

com vida. Ao se postular o nascimento como termo inicial para aquisição da 

personalidade, aparece, ainda, outro conflito em virtude da fixação do 

momento, que ora pode se iniciar no nascer com vida (simples expulsão do 

recém-nascido), ora pode-se exigir o corte do cordão umbilical, passando-se à 

ideia de viabilidade, estendendo-se à exigência da forma humana (cf. Código 

Civil espanhol revogado, ESPANHA, 1889). Nessa teoria, não há a bipartição 

da personalidade formal e da material: uma vez preenchido os requisitos, 

adquire personalidade e, assim, passa a ser sujeito de direitos e deveres. 

 

A personalidade adquire-se no momento do nascimento completo e com 

vida. Os direitos que a lei reconhece aos nascituros dependem do seu 

nascimento (cf. art. 66º, 1 e 2, PORTUGAL, 1966) 

A capacidade jurídica se adquire desde o momento do nascimento. Os 

direitos que a lei reconhece em favor do concepto estão subordinados 

ao evento do nascimento (cf. art. 1, ITÁLIA, 1942). 

A personalidade se adquire no momento do nascimento com vida, uma 

vez produzido o inteiro desprendimento do útero materno (art. 30, 

ESPANHA, 1889)41. 

 

Interessante notar que, mesmo nos sistemas que adotam a teoria 

natalista, há autores, como Perlingieri (2002, p.111) que entendem que o 

nascituro concebido tem direito à vida, constituindo-se numa situação 

juridicamente relevante, mesmo antes da existência da pessoa. 

 

1.2 Ser nascido de mulher 

Sempre se entendeu que pessoa é o ser nascido de mulher. O Ministro 

do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 3510, pontua que, para existir vida humana, é preciso 

que o embrião tenha sido implantado no útero da mulher, pois tem que haver 

a participação ativa da futura mãe. Entretanto, é precária tal assertiva, pois 

essa realidade também poderá ser alterada com a biotecnologia. Já existem 

pesquisas visando criar um útero artificial para gestar embriões humanos 

(SILVA NETTO; DANTAS; LOBO, 2021).  

 
41 Tradução livre da autora. 
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Mas há, também, estudos para possibilitar a gravidez masculina. 

Robert Winston, especialista em inseminação artificial da Grã-Bretanha, 

afirma que os homens podem engravidar e ter filhos. 

Diante do exposto, o que se pretende demonstrar que muito há, ainda, 

que se discutir para a elaboração do conceito de pessoa e, com isto, tem-se, 

ato contínuo, a reformatação de outros conceitos ligados à pessoa: 

personalidade, capacidade e os direitos decorrentes. 

 

2 Sujeito de direito e pessoa 

Sessarego (2003) demonstra sua preocupação com os termos jurídicos 

que, em razão de sua importância, deveriam ser mais precisos, mas são 

indevidamente empregados na doutrina, causando uma perigosa confusão. Os 

conceitos de sujeito de direito e pessoa refletem bem essa confusão 

terminológica.  

Para o desenvolvimento deste trabalho, analisar-se-á a situação 

jurídica do pré-embrião e das futuras gerações. A opção por essa abordagem 

se dá em razão da abrangência dessas duas situações, pois, ao se discorrer 

sobre o embrião, já está se tratando, implicitamente, do nascituro, e, ao 

analisar as futuras gerações, acaba-se por enfrentar algumas questões 

relacionadas ao patrimônio genético.  

 

2.1 Pré-embrião 

Este neologismo surge na Inglaterra para legitimar a conversão do 

embrião em objeto de experimentação para utilização terapêutica dos tecidos 

com o intuito de apropriação das matérias corporais. 

Bernard (1998, p. 72) esclarece que o termo pré-embrião ou proto-

embrião foi proposto “para designar os primeiríssimos tempos da vida, 

aqueles em que a pessoa não existe ainda e em que tudo é permitido”, não 

levando em consideração que desde a concepção, já estão presentes no 

genoma as condições necessárias para o seu desenvolvimento.  

Diniz (2001) ressalta que se deve proteger a vida, a integridade física 

e mental dos embriões pré-implantatórios e dos nascituros. Com efeito, à luz 

do princípio da dignidade da pessoa humana, é questionável a 

instrumentalização, experimentação e criopreservação dos embriões, porque 

muitas vezes a razão dessas manipulações revelam interesses econômicos. 

Advertem Ferrer e Pastor: 

Não é biológica, senão de interesses. Somente privando de caráter 

humano ao embrião se pode não dar importância ética à grande perda 

de embriões que necessariamente leva consigo a fecundação in vitro. 
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Aos que usam essa técnica lhes beneficia afirmar que o zigoto é algo 

irrelevante, um produto molecular carente de forma e valor humanos. 

Insistem em que a fecundação é um momento relativamente banal, sem 

a significação e a transcendência que outros lhe atribuem (FERRER; 

PASTOR apud GARCIA, 2001, p. 120). 

 

Oportuno o magistério de Franco Bartolomei (1987) a respeito do ovo 

extracorpóreo fecundado e não implantado não é “coisa”, mas vida – e 

precisamente vida humana.  

Elevado à categoria de sujeito de direito, o embrião (in vitro ou in 

utero) passa a ser titular de direitos compatíveis com sua condição, tais como: 

à vida, ao nascimento, à saúde, à identidade genética, à imagem, à honra, à 

diferença. Assiste-lhe, ainda, o direito de crescer dentro do seio familiar, 

reconhecendo, entre outros, sua dignidade. 

Lucien Sève, discorrendo sobre esta temática, infere que 

reconhecer ao embrião uma dignidade que nos obriga ao respeito é ter 

absoluto cuidado com a potencialidade biológica que este encerra, e 

portanto com as conseqüências de nossos atos sobre seu futuro 

biomédico, absoluto cuidado com a representação antecipada da pessoa 

psicológica, social e moral cuja edificação já começou, e portanto com 

os contragolpes de nossa escolha sobre o seu destino de sujeito humano 

(SÈVE apud BERNARD, 1998, p. 73).  

 

E, na conclusão de Jean Bernard (1998, p. 73), “o embrião deve ser 

considerado como um ser cujo futuro possível marca limites contra o poder de 

outrem”.  

No direito comparado, a respeito da procriação assistida, pode-se citar 

a Constituição da Suíça (1988), em seu artigo 119, que se antecipa à 

normatização dessas práticas biotecnológicas, estabelecendo normas visando 

a proteção do ser humano contra os abusos da medicina de reprodução humana 

e engenharia genética e em prol da dignidade do indivíduo, da personalidade 

e da família. Desse modo, proíbe-se, constitucionalmente, a prática da 

procriação humana assistida, objetivando a seleção de características 

genéticas ou para pesquisas, maternidade por substituição, clonagem, 

manipulação no patrimônio genético, comercialização de células 

embrionárias. Traz, também, interessante dispositivo sobre o direito à 

informação genética: “Todos têm acesso aos dados de sua ascendência”. 

A Recomendação n. 1046 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa só considera legítima a intervenção sobre o embrião in utero ou in 

vitro ou sobre o feto in utero ou no exterior do útero se tiver por fim favorecer 
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seu desenvolvimento e se visar o bem estar da criança a nascer e de favorecer 

o seu desenvolvimento. 

Retomando a concepção de pessoa, desenvolvida na primeira parte 

deste estudo, há de se ressaltar que, na sociedade primitiva e na Antiguidade, 

em razão da importância dos papéis que a pessoa desempenha na sociedade, é 

irrelevante o problema jurídico do embrião e do nascituro. Essa problemática 

ganha sua força e vigor na atualidade, pois, a partir das novas tecnologias já 

se pode saber todas as características genéticas do ser concebido. No entanto, 

em diversos sistemas jurídicos, não se atribui a ele o status de sujeito de 

relações jurídicas. 

Do exposto, conclui-se que a medicalização da vida, quer por meio da 

procriação humana assistida, quer pela engenharia genética, deve-se adequar 

aos valores consagrados pelos sistemas de proteção dos direitos humanos 

(globais e regionais), impondo a intangibilidade da esfera jurídica do embrião 

e a proteção do seu patrimônio genético, que, por sua vez, está intimamente 

ligado ao destino da humanidade. Deve-se, portanto, agir com muita cautela e 

buscar no princípio da dignidade da pessoa humana a bússola, para que a 

pessoa seja sempre um fim em si mesma (KANT, 2003). 

 

2.2 Futuras gerações 

“As pessoas pertencentes às gerações futuras têm o direito de 

nascerem livres e iguais em dignidade e em direitos” (Declaração Universal 

dos Direitos Humanos das Gerações Futuras – UNESCO, 1994, art. 12, 1ª 

parte).  

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 225, 

impõe a todos o dever de defender e preservar o meio ambiente para as 

presentes e futuras gerações. Sobre isso, Montoro (1999, p. 22) afirma: “É a 

‘ordem cósmica’ da natureza a comandar a ‘ordem ética’ do comportamento 

humano” e “que nos impõe a necessidade de respeitar a natureza e o dever 

ético de ‘conservá-la para as futuras gerações’”. 

Tal proteção constitucional das futuras gerações é denominada por 

Baracho (2000) de constituição à distância, pois, conforme Fabriz (2003, p. 

340), “são questões que transcendem a individualidade e, portanto, a 

autonomia da vontade, em sentido absoluto, para configurarem como atos de 

responsabilidade social”. 

Essa norma é inovadora, pois a preocupação com as futuras gerações 

esteve sempre adstrita ao direito civil; mais propriamente, ao direito 

sucessório. No entanto, não se há de estranhar tal inovação, pois a engenharia 

genética incide diretamente no patrimônio genético; logo, trata-se do futuro 

da humanidade.  
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Diante desse quadro, verifica-se uma nova revolução, a 

antropogenética. Infere-se desta nova revolução a importância de decisões 

políticas no tocante às próximas etapas da evolução do gênero humano 

(FABRIZ, 2003, p. 52). De fato, a abordagem da manipulação genética está 

intimamente ligada ao destino da humanidade, pois é certo que, ao modificar 

a carga genética, modifica-se não só aquele indivíduo como, ainda, todos os 

seus descendentes. É dizer, como Benda (1996), que não está em jogo uma 

mera imagem abstrata do homem, mas o destino das futuras gerações pelas 

quais somos responsáveis.  

Essas novas técnicas biológicas, com efeito, propõem um novo 

desafio ao direito, pois não se limita a assegurar a inviolabilidade do direito à 

vida desde a concepção como, também, assegurar a integridade e a identidade 

das presentes e futuras gerações, rechaçando critérios que conduzam 

homogeneidade, sob pena de constituir uma sociedade inumana (ANDORNO, 

1994). 

 O dever para com o futuro, a preocupação com o outro que ainda não 

nasceu. O dever para com os descendentes consiste num dever não recíproco 

para com os indivíduos futuros, com o fim de preservar a essência humana 

não manipulada, preferindo o ser ao não ser. São estas as lições que extraímos 

de Hans Jonas (1975). Para o filósofo, o homem é o único ser conhecido que 

tem responsabilidade, pois pode escolher, de forma consciente, suas ações e 

responder por essa opção – a responsabilidade é a carga de liberdade. 

Atualmente, tal dever não se restringe ao ambiente da ética (dever moral) por 

se tratar, também, de um dever jurídico de proteger e tornar possível a 

continuidade da vida e a sobrevivência das futuras gerações. 

A heurística do temor (Heuristik der Furcht) de Jonas (1975), como 

teoria e prática ética, remete ao dever de temer a irreversibilidade das 

consequências do progresso, que ameaça a vida futura. Benda (1996) 

considera importante a heurística do temor como método para conscientizar e 

prevenir as novas ameaças à dignidade da pessoa humana, transcrevendo o 

entendimento sobre a necessidade de que a Humanidade se veja ameaçada 

para, em meio ao medo, fazer uma autêntica imagem do homem. 

Outro aspecto concernente à proteção das futuras gerações diz 

respeito ao aspecto da Constituição no tempo e a atual tarefa do Estado que 

Hesse (1996) denomina de “previsão”, compreendendo a responsabilidade 

pelo futuro do ser humano, que obriga a levar em consideração as possíveis 

consequências das decisões e processos atuais, tal como acontece, a título de 

exemplo, com a dívida do Estado, o armazenamento de resíduos radioativos 

ou biogenética, com o fim de preservar as gerações futuras das cargas, perigos 

ou riscos que tudo isso acarreta. 
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Considerações finais 

Diariamente se apresentam possibilidades científicas sem qualquer 

questionamento quanto à possibilidade de sua implementação, partindo-se da 

premissa de que aquilo que é possível cientificamente deve ser autorizado. A 

revolução científica, especialmente por meio da engenharia genética, 

apresenta novos desafios para o Direito, tal como revisitar vários conceitos 

jurídicos, especialmente o que ora foi objeto do presente trabalho, a saber, 

pessoa e sujeito de direito.  

A limitação da ciência é um tema polêmico. Muitos defendem que 

esta não pode ser limitada, sob pena de voltarmos ao obscurantismo, à idade 

das trevas. Outros, porém, já vão em sentido contrário, argumentando que há 

a necessidade de estabelecer, no mínimo, princípios, diretrizes para que a 

ciência possa se desenvolver com o fim de estar a serviço do homem e de sua 

liberdade, considerando os direitos das futuras gerações. 

Ressalte-se que, o progresso biotecnológico deve ocorrer desde que 

se respeite e proteja a dignidade da pessoa humana e a própria humanidade, 

sob pena de representar uma nova ameaça, um novo instrumento de opressão. 

Assim, o Direito deve apreender essas advertências e se pronunciar sobre a 

compreensão jurídica do termo pessoa e sujeito de direitos para que, 

efetivamente, possa conferir-lhes direitos e deveres e, ainda, projetar-se para 

a proteção das presentes e futuras gerações. 

 

Referências 

ANDORNO, R. El Derecho frente a la nueva eugenesia: la selección de 

embriones in vitro. Revista Chilena de Derecho, Santiago, v. 21, n. 2, p. 321-

328, 1994. Disponível em: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2649848. Acesso em: 01 

jul. 2021. 

BARACHO, J. A. de O. A identidade genética do ser humano. 

Bioconstituição: bioética e direito. Revista de Direito Constitucional e 

Internacional. São Paulo: RT, v. 32, jul/set 2000. 

BARTOLOMEI, F. La dignità umana come concetto e valore 

constituzionale. Torino: G. Giappichelli Editore, 1987. 

BENDA, E. et al. Dignidad humana y derechos de la persona. In: Manual de 

Derecho Constitucional. Trad. Antonio López Pina. Madrid: Instituto Vasco 

de Administración Pública Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, SA, 

1996. 

BERNARD, B. A Bioética. Trad. Paulo Goya. Rev. técn. William Saad 

Hossne. São Paulo: Ática, 1998. 



Diálogos: Educação & Direito 

 

196 

BOLÍVIA. Código Civil (1975). Decreto-Lei nº 12760 de 06/08/1975. 

Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/codigo_civil_bolivia.pdf. Acesso 

em: 30 jun. 2021. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 

Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 

em: 30 jun. 2021. 

BRITO, A. G. Los orígenes de la noción de sujeto de derecho. Rev. estud. 

hist.-juríd., Valparaíso, n. 24, 2002. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552002002400007. Acesso em 24 jun. 

2021. 

CAMPOS, D. L. de. Lições de direitos da personalidade. Boletim da 

Faculdade de Direito, v. LXVII, 1991. 

CHILE. Código Civil (2000). Decreto con Fuerza de Ley n. 1: promulgado 

em 30 maio 2000. Disponível em: 

https://www.oas.org/dil/esp/codigo_civil_chile.pdf. Acesso em: 30 jun. 2021. 

COLÔMBIA. Código Civil (1887). Ley 57 de 1887. Disponível em: 

https://www.oas.org/dil/esp/codigo_civil_colombia.pdf. Acesso em: 30 jun. 

2021. 

CONSELHO DA EUROPA. Recomendação n. 1046 da Assembleia 

Parlamentar sobre a utilização de embriões humanos, proibindo a criação de 

seres humanos idênticos através da clonagem ou de qualquer outro método. 

24 de set de 1986. Disponível em: https://www.ccisp-

newsletter.com/wp_docs/Bundesverfassung_PT.pdf. Acesso em: 30 jun. 

2021. 

DINIZ, M. H. O estado atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001. 

ESPANHA. Código Civil (1889). Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el 

que se publica el Código Civil. Disponível em: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf. 

Acesso em: 30 jun. 2021. 

FABRIZ, D. C. Bioética e direitos fundamentais: a bioconstituição como 

paradigma ao biodireito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. 

FIORAVANTE, C. De ratos e homens: células embrionárias humanas 

incorporam-se ao cérebro de roedores. Revista Pesquisa Fapesp, São Paulo, 

SP. ISSN 1519-8774, p. 46-47, 2006. Disponível em: 

https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2006/01/046-047-

neurologia.pdf. Acesso em: 30 jun. 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://revistapesquisa.fapesp.br/de-ratos-e-homens/


Diálogos: Educação e Direito 

 

197 

GARCIA, M. A dignidade da pessoa e os limites da ciência: a ética da 

responsabilidade. Tese de Livre Docência apresentada na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2001. 

HESSE, K. Constitución y Derecho Constitucional. In: Manual de Derecho 

Constitucional. Trad. Antonio López Pina. Madrid: Instituto Vasco de 

Administración Pública Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales SA, 

1996.  

ITÁLIA. Código Civil Italiano (1942). R.D. 16 marzo 1942, n. 262: 

publicado na edição extraordinária da Gazzetta Ufficiale, n. 79 de 4 aprile 

1942. Disponível em: https://www.ccisp-

newsletter.com/wp_docs/Bundesverfassung_PT.pdf. Acesso em: 30 jun. 

2021. 

JONAS, H. El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la 

civilización tecnológica. Trad. cast. Barcelona: Herder, 1975. 

JUNGES, J. R. Bioética: perspectivas e desafios. São Leopoldo: Unisinos, 

1999. 

KANT, I. Fundamentos da metafísica dos costumes e outros escritos. Trad. 

Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2003. 

MÉXICO. Código Civil Federal (1928). Nuevo Código publicado en el Diario 

Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 

31 de agosto de 1928. Disponível em: 

https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-civil-federal/. Acesso em: 

30 jun. 2021. 

MONTORO, A. F. Retorno à Ética na virada do século. In: Ética na virada 

do milênio: busca do sentido da vida. São Paulo: Ltr, 1999. 

NOGUEIRA, S. A explosão do humano. Folha de São Paulo, 25 mai. 2003. 

Mais!, p. 4-8. 

PERLINGIERI, P. Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito Civil 

Constitucional. Trad. de Maria Cristina De Cicco. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002. 

PORTUGAL. Código Civil (1966). Decreto-Lei Nº 47 344 de 25 de 

novembro de 1966. Atualizado até à Lei 59/99, de 30/06. Disponível em: 

https://www.igac.gov.pt/documents/20178/358682/C%C3%B3digo+Civil.pd

f. Acesso em: 30 jun. 2021. 

SESSAREGO, C. F. Persona, personalidad, capacidad, sujeto de derecho: un 

reiterado y necesario deslinde conceptual en el umbral del siglo XXI. Revista 

Persona, Argentina, n. 24, 2003. Disponível em: 



Diálogos: Educação & Direito 

 

198 

http://www.revistapersona.com.ar/Persona24/24FernandezSessarego.htm. 

Acesso em: 30 jun. 2021. 

SILVA NETTO, M. C. F. da; DANTAS, C. H. F.; LOBO, Fabíola A. De onde 

vêm os bebês? Útero artificial, bioética e direito: os possíveis impactos da 

ectogênese no campo da filiação - Uma análise a partir do contexto jurídico 

brasileiro. Rev. Bioética y Derecho, Barcelona, n. 51, p. 283-298, 2021. 

Disponível em: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-

58872021000100017&lng=es&nrm=iso. Acesso em 30 jun. 2021.  

SUÍÇA. Constituição (1988). Constituição Federal da Confederação Suíça: 

aceito no referendo de 18 de abril de 1999. Disponível em: https://www.ccisp-

newsletter.com/wp_docs/Bundesverfassung_PT.pdf. Acesso em: 30 jun. 

2021. 

UNESCO. Declaração Universal dos Direitos Humanos das Gerações 

Futuras, 1994. Disponível em: 

https://wiki.mpmg.mp.br/patrimoniocultural/lib/exe/fetch.php?media=110827por.

pdf. Acesso em: 30 jun. 2021. 

URUGUAI. CODIGO CIVIL. (2002) Disponível em: 

http://www.oas.org/dil/esp/codigo_civil_uruguay.pdf. Acesso em: 30 jun. 

2021. 

VENEZUELA. Código Civil (1982). Gaceta nº 2.990 Extraordinaria del 26 

de Julio de 1982 Disponível em: 

https://www.oas.org/dil/esp/codigo_civil_venezuela.pdf. Acesso em: 30 jun. 

2021. 



Diálogos: Educação e Direito 

 

199 

Repercussões das decisões do Supremo Tribunal Federal à luz 

do fenômeno do Backlash: dados, análises e possíveis 

caminhos hermenêuticos 

 

 

 

Marilisse Bernadete da Silva42 

Cecília Beatriz Soares de Almeida43 

 

Introdução 

Este artigo busca compreender como decisões do Supremo Tribunal 

Federal (STF) afetam as relações político-sociais sob a perspectiva do 

fenômeno do backlash. Esta pesquisa pretende verificar o protagonismo e o 

ativismo do STF, destacando seu papel no Estado Democrático de Direito. 

O fenômeno do backlash diz respeito à intensa desaprovação social 

frente às decisões judiciais, refletindo em medidas adversas para resistir e 

tentar frear a força jurídica dessas decisões. Esse fenômeno passou a ser 

observado a partir da década de 90, mundialmente, com o fortalecimento na 

atuação das Cortes constitucionais em temas moralmente controversos. O 

estudo sobre o backlash vem sendo cada vez mais relevante quando notável o 

recorrente ativismo e protagonismo no Judiciário, principalmente diante da 

omissão do Legislativo e do Executivo. 

O backlash é contextualizado na união da democracia com o 

constitucionalismo e, por isso, pode ser presenciado no Estado Democrático 

de Direito, sendo resultado natural dos debates de uma sociedade pluralista. 

Assim, esse fenômeno é verificado em um contexto de pluralidade na 

interpretação constitucional por uma sociedade aberta, como defendido por 

Peter Häberle (1997), como relevante manifestação de opinião do povo, 

considerado como materialmente legitimado à interpretação da Constituição. 
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A ideia de pluralidade na interpretação constitucional por uma sociedade 

aberta é destacada como premissa da democracia participativa, garantindo os 

direitos fundamentais. O Estado de Direito necessita de uma legitimidade 

democrática para efetivar os direitos e garantias fundamentais. Por isso, além 

do direito positivo, é necessário que as interpretações sejam legítimas – na 

concepção de Häberle – para aplicar um dos sentidos da norma às 

necessidades da sociedade. 

Esse fenômeno é observado no cenário de um Judiciário fortalecido, 

com instrumentos vinculantes, capazes de repercutir efeitos a todos, na adoção 

de pautas de questões controversas, moral e socialmente relevantes, mas há 

uma sociedade mobilizada, mesmo que organizada em pequenos grupos 

dispostos a reagir com hostilidade sobre os temas moralmente sensíveis. Nesse 

cenário, observa-se que as Cortes, muitas vezes, buscando a aplicação do 

direito em sentido amplo, acabam assumindo funções dos outros Poderes, por 

serem omissos. Nesse sentido, as Cortes, ao invés de servirem no sistema 

político de freio e contrapeso entre os Poderes, acabam atuando como 

instrumento alternativo para a efetivação da democracia em questões típicas 

do Executivo e Legislativo. 

O papel contramajoritário das Cortes constitucionais é reconhecido no 

constitucionalismo democrático, visando ser um contrapeso no sistema 

democrático para que não haja opressão das minorias pelas maiorias. Por outro 

lado, quando as Cortes focam apenas na opinião do povo, pode-se verificar 

certa insegurança jurídica, enfraquecendo o Estado de Direito, apesar de 

fortalecer o Estado Democrático. O fenômeno do backlash vem desta 

dialética, apresentando-se quando o materialmente legitimado, o povo, 

concorre na interpretação constitucional com os tecnicamente legitimados, 

magistrados e Cortes. “Backlash é quando a integridade do Estado de Direito 

colide com a necessidade de nossa ordem constitucional por uma legitimidade 

democrática” (POST; SIEGEL, 2007, p. 376). 

 

Ativismo do STF e o Estado Democrático de Direito 

Destaca-se, neste momento, a importância da reforma na composição 

do Supremo Tribunal Federal para seu poder decisório. No mundo todo, as 

cortes constitucionais tiveram sua autoridade política dilatada a partir dos anos 

1980. As cortes, anteriormente com baixo poder de decisão política, 

reiteradamente eram sobrecarregadas com casos repetitivos e sem relevância 

no cenário político-social. O aumento da autoridade de formulação de 

políticas por juízes de cortes constitucionais, fomentada pela possibilidade de 

julgar questões constitucionais de maneira mais ampla, com efeitos erga 
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omnes e vinculantes, impactou no comportamento judicial (DESPOSATO et 

al., 2015). 

No Brasil, a Constituição de 1988 trouxe papel de destaque ao 

Supremo, como o último ator no processo de interpretação e aplicação 

constitucional, mas com desenho institucional como órgão legalista e 

apolítico, com baixa autoridade de formulação política. Esta característica foi 

redesenhada a partir de reformas no início dos anos 2000. Deposato et al. 

(2015) observa que a evolução da força política do STF pode ser verificada 

após as eleições presidenciais de 2002, com o realinhamento ideológico na 

Corte, bem como com a Emenda Constitucional nº 45/2004, que trouxe a 

reforma do Judiciário, permitindo uma expansão da autoridade de formulação 

política focando em questões constitucionais maiores. 

Essa reforma institucional permitiu o chamado fenômeno de 

judicialização, em que questões com elevado teor político, moral e social 

passaram a ser deliberadas, em último grau, pelo Poder Judiciário. Kozicki 

(2015) observa uma transferência de poder decisório ao Judiciário em 

detrimento dos Poderes políticos representativos, o Legislativo e o Executivo, 

passando a atuação do Supremo a refletir diretamente na vida de toda 

sociedade brasileira, sendo, assim, potencial gerador de backlash. 

As reações de backlash são, muitas vezes, conservadoras, tendentes a 

proteger o status quo frente ao posicionamento progressista do Judiciário. Sem 

embargo, como apontam Benvindo e Acunha (2018), cabe registrar que há 

crítica divergente, que considera que o STF tem tido posição pragmática, 

atuando como instrumento de manutenção do status quo, acompanhando as 

políticas de governo, apesar da alternância política, assegurando a 

governabilidade e distribuição de poderes, inclusive com posicionamento 

conservador em relação à efetivação de direitos sociais. 

Barroso (2018) aponta que, apesar de os Tribunais constitucionais não 

dependerem de votos para serem formados, serão legitimados na medida que, 

fundamentados, protegerem direitos. Nesse contexto, as Supremas Cortes 

exercem três papéis principais: contramajoritário, atuando contra atos dos 

Poderes representativos, Legislativo e Executivo; representativo, satisfazendo 

às demandas sociais não atendidas por órgãos políticos eleitos; e iluminista, 

por proporcionarem evolução civilizatória e na garantia de direitos 

fundamentais, independente da pressão da maioria política, devendo esse ser 

desempenhado excepcionalmente, pois gera risco autoritário. Entretanto, a 

defesa das minorias não deve depender da vontade da maioria em se 

posicionar, ou seja, das instâncias eleitas, e o Supremo tem papel essencial na 

garantia dos direitos fundamentais das minorias. 



Diálogos: Educação & Direito 

 

202 

Ademais, destaca Barroso (2018), a partir da reconfiguração do STF 

e a judicialização de questões socialmente relevantes, também se verificou o 

chamado ativismo judicial. O termo ativismo judicial passou a ser utilizado 

para classificar um exercício impróprio do Judiciário, para classificar a 

atuação da “Corte de Warren”, nos Estados Unidos, em que a atuação da 

Suprema Corte, presidida por Earl Warren, levou a transformações políticas 

protagonizadas por jurisprudência progressista e independente dos Poderes 

Executivo e Legislativo em matéria de direitos fundamentais, e levando a 

reações conservadoras (backlash). 

Ainda que o termo tenha nascido de uma crítica à forte presença do 

Judiciário, o ativismo judicial expressa atualmente a ideia de um 

comportamento mais expressivo e intenso, independente de conotação 

ideológica, na efetivação dos princípios constitucionais, com maior 

intervenção do Judiciário na esfera dos demais Poderes. Para Barroso (2018), 

infere-se que a judicialização é uma consequência da estrutura institucional 

nas democracias. Em contrapartida, o ativismo é o critério escolhido pelo 

magistrado para realizar a interpretação e aplicação da Constituição, visando 

a expansão de sua abrangência. 

O ativismo judicial, por vezes, é observado apenas para 

preenchimento de lacunas de atuação dos outros Poderes, sem qualquer 

conflito por causa dessa intervenção. Por outro lado, o ativismo costuma 

manifestar-se em casos de retraimento do Legislativo, quando há certo 

distanciamento entre o Poder representativo e seus representados e quando as 

reivindicações da sociedade não são efetivamente atendidas. Além disso, essa 

escolha de atuação forte do Judiciário se faz indispensável para promover 

alguns avanços sociais que não podem ser alcançados pela via da política 

tradicional (BARROSO, 2018). 

No Brasil, há elevada crítica ao chamado por Lênio Streck (2020) de 

“ativismo à brasileira”, por se considerar que o Judiciário não atua somente 

na abstenção legislativa, mas quando a vontade do Legislativo não condiz com 

a vontade da minoria a ser protegida. Fonteles (2019) aponta que a omissão 

do Legislativo sobre determinado assunto manifesta seu posicionamento sobre 

a conservação do status quo. Assim, no criticado “ativismo à brasileira”, o 

Judiciário justifica seu posicionamento sobre assuntos controversos na 

alegação contrafactual de que o Congresso Nacional não tem se posicionado 

sobre assuntos controversos. 

A atuação do STF tem crescido tanto que a população passou a 

conhecer e reconhecer quem são ministros e como eles votam. Principalmente 

a partir de 2019, o povo começou a sentir com mais força a atuação da Corte. 

Nesse período, o Instituto de Pesquisas Datafolha realizou pela primeira vez 

um levantamento de opinião pública sobre as atividades do STF. Uma amostra 



Diálogos: Educação e Direito 

 

203 

de 2.948 brasileiros com 16 anos ou mais, distribuídos em 176 municípios, 

responderam à questão “Em sua opinião, os ministros que estão atualmente no 

Supremo Tribunal Federal (STF) estão realizando um trabalho: ótimo/bom, 

regular, ruim/péssimo?”. O resultado foi de que para quatro em cada dez 

brasileiros (39%) avaliaram como ruim ou péssimo o trabalho dos ministros 

do STF. Por outro lado, 19% avaliaram como ótimo ou bom; 38%, como 

regular. 4% não opinaram (DATAFOLHA, 2019). 

Posteriormente, na pesquisa realizada em maio/2020, já no contexto 

de pandemia mundial de Covid-19, foram entrevistados, por telefone, 2.069 

brasileiros adultos de todas as regiões do país. Desta vez, a pesquisa da opinião 

da população sobre o trabalho dos ministros do STF apresentou o seguinte 

resultado: ótimo ou bom por 30%. 26% consideraram ruim ou péssimo. Para 

40%, o desempenho do Supremo é regular. 5% não opinaram (DATAFOLHA, 

2020a). Em outra pesquisa, realizada entre os dias 11 e 12 de agosto de 2020, 

2.065 brasileiros adultos foram entrevistados, também por telefone. O que se 

mostrou é que a avaliação do Supremo se manteve estável desde o fim de 

maio, considerada como ruim ou péssima por 29% dos brasileiros; ótima ou 

boa, por 27%; regular, por 38%. 6% não opinaram (DATAFOLHA, 2020b). 

 

Atuação do STF no processo decisório segundo a hermenêutica 

constitucional  

O STF, como hermeneuta constitucional, busca a efetiva significação 

do texto constitucional de acordo com os contextos fáticos, históricos, 

ideológicos, considerando as realidades sociais, econômicas e políticas do 

Estado. De acordo com a hierarquia das normas de Kelsen no ordenamento 

jurídico, a Constituição irradia valores e princípios, dando validade para as 

normas infraconstitucionais e legitimação no interior do sistema jurídico 

(LENZA, 2019). 

A hermenêutica constitucional parte do texto constitucional até 

chegar ao caso concreto, adaptando suas disposições às novas realidades 

sociais, inclusive à vontade popular, como defendido por Häberle (BASTOS, 

2002). Seguindo o paradigma de subordinação a um conjunto de princípios, 

regras, convenções e práticas, os juízes estariam restritos à aplicação do direito 

vigente, sem influência política. Entretanto, a exegese é feita por magistrados, 

seres humanos, e na máxima de Aristóteles, o homem é um animal político. 

Assim, apesar de haver diferença entre a aplicação do direito e o exercício 

político, a linha divisória entre eles é tênue (BARROSO, 2018). 

Os instrumentos de decisão de aplicação do direito podem ser 

expressos pelas atividades de interpretação e integração. A integração 

acontece diante da necessidade de completar a norma, quando não há solução 
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normativa na interpretação para determinada hipótese concreta, acrescendo no 

ordenamento jurídico, por meio extensão de conteúdo legal, para 

preenchimento de lacunas legal, e por meio da analogia para aplicação do 

direito, que, em razão da semelhança do caso concreto com as hipóteses legais, 

faz-se necessária sua inclusão como medida de justiça. Distingue-se da 

aplicação das normas, pois essa, por meio da exegese, ocorre quando busca-

se subsumir o caso concreto à hipótese prevista na lei, dentro dos limites 

indicados pela lei, embora também se “crie direito”, para parte da doutrina, 

pela via interpretativa (BASTOS, 2002). 

Resumidamente, o processo hermenêutico parte de um processo 

interno complexo do magistrado, levando em consideração diversas 

concepções para a exegese, em seu foro íntimo de convencimento e convicção, 

conforme sua consciência, que pode ser analisado a partir das seguintes 

abordagens: legal – apenas conforme o conjunto jurídico-normativo vigente, 

sem preferências particulares; atitudinal – em que a visão de mundo e 

preconcepções do magistrado influenciam em sua decisão; estratégica – 

levando em consideração os fatores externos e demais atores políticos; 

institucional – entende a decisão como produto da instituição, depreendendo 

que os magistrados possuiriam um perfil padrão (FONTELES, 2019). 

Outrossim, o processo hermenêutico, seja por meio da interpretação 

ou da integração, dependerá de um ato de vontade, como destaca a doutrina 

voluntarista. Inclusive, para Kelsen, até o ato de escolha entre um ou outro 

método interpretativo já vem de um ato de vontade, que poderá ser 

predominantemente legalista, atitudinal, estratégico ou institucional. Assim, 

tem-se que cada escolha do processo hermenêutico conduzirá, possivelmente, 

a mais de uma decisão correta (BASTOS, 2002). 

Por conseguinte, enfatiza-se que, no processo decisório, deve-se 

também considerar a conjuntura política em que se insere. As questões que 

chegam ao debate despertam reação de todos os setores da sociedade, com alta 

carga político-ideológica. A partir desse processo hermenêutico, ocorre uma 

atualização das regras jurídicas. Ademais, é por meio da função interpretativa 

que se aproxima da desejável estabilidade jurídica, adequando-se o texto 

normativo à evolução política e cultural da sociedade (BASTOS, 2002). 

As Constituições são dotadas de permanência, mas permitem 

alterações e adaptações a novas realidades. Dotada também de rigidez, sua 

modificação pode ser formal, por meio de reforma, com procedimento, como 

regra, mais complexo que para criação de leis ordinárias. Por outro lado, a 

alteração poderá ser informal, por meio da mutação constitucional, associada 

à plasticidade, em que se dá novo sentido e alcance ao texto constitucional, 

observando uma nova conjuntura político-social ou nova perspectiva do 

Direito, sem qualquer modificação de seu texto. A mutação constitucional é 
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feita a partir da interpretação judicial, interpretação administrativa, por via de 

costumes constitucionais. Esses serão válidos apenas quando interpretativos e 

integrativos, não cabendo os derrogatórios, ou seja, em contradição com a 

norma constitucional; e pela atuação do legislador, visando à justeza e à ética, 

devendo respaldar-se na democracia e soberania popular (BARROSO, 2017). 

A doutrina e a jurisprudência apontam um conjunto de métodos para 

desenvolver a interpretação das normas constitucionais com base em 

princípios específicos. Esses princípios específicos de hermenêutica 

constitucional a serem observados pelo intérprete são: da unidade da 

Constituição, devendo ser interpretada em sua globalidade, como um sistema 

unitário, afastando os conflitos aparentes; do efeito integrador visa favorecer 

a integração política e social, e o reforço da unidade política, conduzindo a 

soluções pluralisticamente integradoras; da máxima efetividade, ampliando a 

efetividade social e a eficácia dos direitos fundamentais; da justeza ou da 

conformidade (exatidão ou correção) funcional, devendo o Supremo atrelar-

se na separação de poderes, sem extrapolar sua atribuição na concretização da 

Constituição; da concordância prática ou harmonização, considerando a 

coexistência dos bens jurídicos constitucionalizados, inexistindo hierarquia 

entre os princípios; da força normativa, possibilitando a permanência e 

eficácia da norma constitucional, a partir da atualização (LENZA, 2019). 

Igualmente, ressalta-se a interpretação conforme a Constituição, 

defendido como técnica, e não apenas como princípio, em que, diante de 

normas plurissignificativas (que possuem mais de uma interpretação), deve-

se preferir a interpretação que mais se aproxime da vontade constitucional, 

valendo-se da prevalência da Constituição, conservação de normas, exclusão 

da interpretação contra legem, admitido apenas quando existir espaço de 

decisão, rejeição ou não aplicação de normas interpretadas como 

inconstitucionais, asseverando que o intérprete não pode atuar como legislador 

positivo. Ainda, deve-se observar o princípio da proporcionalidade ou 

razoabilidade, especialmente, quando houver concorrência entre valores 

constitucionais, que é a adequação para atingir o objetivo da norma 

constitucional, que precede e condiciona a positivação jurídica. Em outras 

palavras, visa a buscar máxima efetividade e mínima restrição dos direitos 

constitucionais, buscando a isonomia e a igualdade material (LENZA, 2019). 

 

A aplicação da hermenêutica constitucional como “reguladora” do 

fenômeno do backlash 

 Considerando-se o backlash como fenômeno de reação social às 

decisões da Corte Suprema, e contrapondo as críticas de “ativismo à 

brasileira” e de usurpação de função dos demais Poderes, bem como buscando 
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amenizar a insegurança jurídica que – notadamente nesta década – vem 

assolando o país e causando drásticos efeitos sociais e à democracia, a 

aplicação pontual e corrente dos princípios da hermenêutica constitucional 

seria um caminho conciliatório entre o respeito ao Estado de Direito (e todas 

as suas importantes e históricas Instituições) e o Estado Democrático e Social 

de Direito com os tão necessários avanços garantistas e progressistas no país. 

Os princípios da hermenêutica constitucional, em especial, neste 

trabalho, os princípios da integração e da conformidade funcional, poderiam 

se destacar como essenciais marcadores de decisões judiciais contextualizadas 

no tempo e realidade da sociedade brasileira, seguindo estritamente o Direito 

e seus princípios vetores – com destaque sempre para a dignidade da pessoa 

humana – e impulsionando a aplicação e efetividade dos direitos fundamentais 

de minorias, posto que esta é a mais importante função constitucional do Poder 

Judiciário. 

Tratando do princípio de efeito integrador, Konrad Hesse esclarece 

que a Constituição, como elemento de integração comunitária tem por 

objetivo a produção e conservação da unidade política. Portanto, para o autor, 

nas resoluções de problemas jurídicos constitucionais devem prevalecer 

critérios destinados à integração político e social, gerando efeito criador e ao 

mesmo tempo conservador (HESSE, 1998). 

No entanto, este critério não se apoia numa concepção 

“integracionista de Estado e sociedade” conducente a reducionismos, 

autoritarismos, fundamentalismos e transpersonalíssimos políticos O que 

realmente se busca são “soluções pluralistas integradoras” (CANOTILHO, 

2000). Marcelo Novelino, citando Muller, acrescenta que tal princípio deve 

ser associado ao princípio da unidade e não utilizado de forma autônoma na 

“metódica constitucional”, mas como interpretação sistemática (NOVELINO, 

2011). 

O princípio da conformidade funcional traz um postulado a ser 

observado nas relações entre os Poderes Legislativo e Executivo, sua 

finalidade é impedir a violação à distribuição de funções dos Poderes 

estabelecida pela Constituição (NOVELINO, 2011). Sob outro ângulo, alguns 

apontam como incompatível este postulado com a atuação do Supremo 

Tribunal Federal como “legislador positivo”. Segundo Virgílio Afonso da 

Silva, há dificuldade de justificar o papel do STF como legislador negativo 

diante das prestações positivas impostas pela Constituição, ressaltando que 

não há mais uma “concepção estanque” de separação de Poderes, que remonta 

à época da Revolução Francesa (SILVA, 2007). 

Como funções típicas do Judiciário, a interpretação e aplicação do 

Direito ao caso concreto, notadamente nas questões humanistas e numa 



Diálogos: Educação e Direito 

 

207 

sociedade conservadora (não habituada a debates pluralistas), incluem 

construções hermenêuticas balizadas na dignidade da pessoa humana e 

promovidas e limitadas pelos princípios da hermenêutica constitucional. 

Assim, a compreensão de que o STF não “apenas” aplica a lei, mas ao 

contrário, constrói decisões – a partir do texto legal – permite aplicar o 

princípio da justeza (ou exatidão funcional) sem engessar a Corte ao legalismo 

superado há décadas pelos movimentos neoconstitucionalistas. 

 

Backlash: respostas conservadoras à atuação do Supremo Tribunal 

Federal 

A sociedade brasileira tem se pronunciado cada vez mais 

conservadora em resposta à atuação progressista do Supremo. Os sinais desse 

perfil conservador foram projetados pela Câmara dos Deputados, com a 

criação das Frentes Parlamentares Evangélica e de Segurança Pública, em 

2015. Fonteles (2019), destaca que o conservadorismo brasileiro é anterior à 

nova agenda e reestruturação do STF, mas pode ser observado como crescente 

à medida que o Supremo profere decisões pretensamente transformadoras da 

sociedade, diante de uma Corte processualmente mais poderosa, nomeada, em 

sua maioria, por um partido mais à esquerda politicamente. 

O conservadorismo da população brasileira foi apontado em pesquisa 

feita com 2.002 brasileiros com 16 anos ou mais, em 142 municípios, pelo 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), nos anos de 

2010, 2016 e 2018. A pesquisa indicou que 66% dos entrevistados em 2010, 

78% em 2016 e percentual parecido em 2018 (77%) defendiam a prisão 

perpétua para crimes hediondos. O conservadorismo se pronunciou também 

com o posicionamento de 63% em 2010, 78% em 2016, e 73% em 2018 de 

favoráveis à redução da maioridade penal. O apoio à pena de morte saltou de 

31% para 49%, chegando a 50%, em 2018. Metade dos entrevistados também 

se declarou contra o casamento homoafetivo (eram 44% em 2016; 54% em 

2010) e 80% se posicionaram contra a legalização do aborto (78% em 2016 e 

2010) (IBOPE, 2018). 

No contexto do fortalecimento do STF, as ações de controle de 

constitucionalidade são cada vez mais relevantes para a manutenção da ordem 

constitucional e garantia dos direitos fundamentais. Em contrapartida, essas 

ações podem ser potencializadoras de reações sociais, diante do crescente 

conservadorismo da população brasileira, que se verifica, por exemplo, na 

reação negativa às ADPF nº 132 e ADI nº 4.277, que reconheceram direitos a 

indivíduos que vivem em união homoafetiva. O backlash foi expresso por 

manifestações populares, discursos de intolerância, e resposta legislativa e por 

associações conservadoras. A reação legislativa mostrou-se com o Projeto de 
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Lei nº 6583/2013, conforme destaca Pimentel (2017), que pretende definir 

entidade familiar como o núcleo social formado a partir da união entre um 

homem e uma mulher, tentando frear o reconhecimento de direitos à 

comunidade LGBT – reunião de grupos fora das normas de gênero 

historicamente excluídos da representatividade social. 

Ainda, considera Fonteles (2019), que a ADPF 187, em 2011, ensejou 

reações de backlash, ocasião em que STF sinalizou simbolicamente uma 

maior tolerância na política contra as drogas, por considerar que a chamada 

Marcha da Maconha, que lutava pela descriminalização do seu porte, não fazia 

apologia ao uso de drogas. É interessante apontar que, Barroso, no contexto 

da temática de drogas, em 2015, defendeu o posicionamento institucional que 

tenha sintonia com o sentimento social, para não acarretar o risco de reação 

backlash, que dificultaria o respeito e o cumprimento da decisão (BBC, 2015). 

À vista disso, decidiu-se pela descriminalização do porte de maconha 

para uso próprio, e não de todas demais drogas, para testar qual a reação da 

sociedade e poder produzir um avanço estável. Observa Fonteles (2019) que 

o comportamento foi estratégico, partindo de argumentos políticos e não de 

princípios, para prevenir o backlash. Assim, Marmelstein (2016) aponta que 

o Supremo tem consciência de que o efeito backlash pode gerar resultados 

indesejados e, por vezes, pauta seu posicionamento para evitá-lo e ter um 

avanço consistente. 

Outro caso emblemático em que se observa o fenômeno do backlash 

foi na ADI 4983 que o STF decidiu pela inconstitucionalidade de uma lei 

estadual que regulamentava a vaquejada, por entender que a prática, 

tradicional no nordeste brasileiro, em que uma dupla montada a cavalos 

persegue um touro para derrubá-lo em uma área demarcada, gerava maus-

tratos aos animais, violando o artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Por 

se tratar de prática popular, houve reação social e política, externada 

principalmente pelo Legislativo. Após a decisão do Supremo, foi aprovada Lei 

Federal nº 13.364, de 2016, que elevou o rodeio, a vaquejada, bem como as 

respectivas expressões artístico-culturais, à condição de manifestação cultural 

nacional e de patrimônio cultural imaterial (MARMELSTEIN, 2016). 

Ainda, em 2017, o backlash à decisão do Supremo foi constatada com 

a aprovação da Emenda Constitucional nº 96, que incluiu o § 7º no artigo 225 

da Constituição, determinando como não cruéis as práticas desportivas que 

utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, registradas como 

bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, 

devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos 

animais envolvidos. Após essa Emenda, em 2019, a referida Lei passou a 

dispor também sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e a 

proteção ao bem-estar animal. 
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O tema do abortamento, do mesmo modo que ocorreu nos Estados 

Unidos no caso Roe v. Wade, tem sido ensejador de backlash na tradicional 

sociedade brasileira. Na ADPF 54, em 2012, foi declarada a 

inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da 

gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, 

incisos I e II, do Código Penal brasileiro. A Corte reconheceu o direito da 

gestante de submeter-se ao procedimento de antecipação terapêutica do parto 

sem estar compelida a apresentar autorização judicial ou qualquer outra forma 

de permissão do Estado. Fonteles (2019) destaca que essa decisão foi 

considerada controversa, pois não havia previsão de exceção no Código Penal 

e sinalizou posicionamento da Corte rumo à descriminalização do 

abortamento. 

Avançando no tema, em 2016, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 

124.306, o STF, no voto-vista de Barroso, seguido pela maioria, determinou 

que a criminalização do aborto é incompatível com direitos fundamentais, 

como os direitos sexuais e reprodutivos, a autonomia da mulher, a integridade 

física e psíquica da gestante e igualdade de gênero, além de alertar que a 

tipificação do abortamento gera discriminação social e impacto 

desproporcional da criminalização sobre as mulheres pobres (BRASIL, 2016).  

Ressaltou o Ministro Barroso que o bem jurídico protegido – a vida 

potencial do feto – tem relevância evidente. Entretanto, a criminalização do 

aborto antes de concluído o primeiro trimestre de gestação viola diversos 

direitos fundamentais da mulher, além de não observar o princípio da 

proporcionalidade, em sentido estrito, por gerar custos sociais (problemas de 

saúde pública e mortes) superiores aos seus benefícios. Advertiu, porém, que, 

ao não criminalizar o abortamento, não pretende defender a proliferação do 

procedimento, mas que ele seja raro e seguro, devendo o Estado e a “sociedade 

atuar nesse sentido, mediante oferta de educação sexual, distribuição de meios 

contraceptivos e amparo à mulher que deseje ter o filho e se encontre em 

circunstâncias adversas” (BRASIL, 2016, p. 6). 

Mais recentemente, o assunto veio a ser tratado na ADPF 442, 

protocolada em 2017, ainda em tramitação, que discute a questão relativa à 

recepção, pela Constituição Federal de 1988, dos artigos 124 e 126 do Código 

Penal, que instituem a criminalização da interrupção voluntária da gravidez, 

sustentando que referidos dispositivos do Código Penal afrontam os preceitos 

fundamentais da dignidade da pessoa humana, a liberdade, a igualdade, a 

saúde e o planejamento familiar das mulheres e os direitos sexuais e 

reprodutivos, entre outros. A pretensão é que o STF exclua do âmbito de 

incidência dos dois artigos a interrupção da gestação induzida e voluntária 

realizada nas primeiras 12 semanas (BRASIL, 2018b). 



Diálogos: Educação & Direito 

 

210 

O posicionamento do STF provocou o fortalecimento político de 

grupos mais conservadores, favoráveis ao chamado Estatuto do Nascituro, 

Projeto de Lei nº 478 de 2007, que visava vedar totalmente o abortamento e 

as pesquisas com células-tronco (MARMELSTEIN, 2016). O backlash a essa 

decisão pôde também ser verificado com o Projeto de Lei nº 5069, de 2013, 

que visa acrescentar o art. 127-A ao Código Penal, para tipificar como crime 

contra a vida o anúncio de meio abortivo, prevendo penas específicas para 

quem induz a gestante à prática de aborto. Ainda, o backlash apresentou-se 

com o surgimento, em 2015, da Frente Parlamentar Evangélica, entidade 

orientada à defesa da vida intrauterina. O Legislativo ainda reagiu com 

Proposta de Emenda à Constituição n° 29, de 2015, para acrescentar no art. 

5º, da Constituição, a explicitação inequívoca “da inviolabilidade do direito à 

vida, desde a concepção” (FONTELES, 2019). 

Nas decisões do Supremo, visando ao abrandamento da legislação 

criminal, também pode ser verificada a recepção negativa da sociedade 

brasileira, que é, em sua maioria, conservadora. O backlash na área criminal 

verifica-se nas decisões referentes ao regime inicial para crimes hediondos, na 

conversão de pena em restritiva de direitos para traficantes, e ainda, relativas 

a não autorização de manutenção do condenado em regime prisional mais 

gravoso na falta de estabelecimento penal adequado. (FONTELES, 2019). 

 

Repercussões da decisão sobre a execução provisória da pena (o caso 

Lula) 

Ainda, verificam-se reações de backlash ao posicionamento do 

Supremo em relação ao início do cumprimento de pena antes do trânsito em 

julgado. Trouxe a Constituição de 1988 que a inocência é presumida, cabendo 

à acusação provar a culpa com esgotamento das possibilidades de recurso, o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Entretanto, há ampla 

discussão jurisprudencial e doutrinária sobre a hipótese de antecipação dos 

efeitos da condenação transitada em julgado, mitigando o princípio da 

presunção de inocência (ou de não-culpabilidade). 

A possibilidade da execução provisória da pena privativa de liberdade 

foi reconhecida pelo STF em 1991, no julgamento unânime do HC 68.726, 

mantendo-se esse entendimento até 2009 (LENZA, 2019). Com o julgamento 

do HC 84.078, relatado pelo Ministro Eros Grau, em 5 de fevereiro de 2009, 

foi alterada pelo Plenário, por sete votos a quatro, a jurisprudência mantida 

por quase 18 anos. O Supremo passou a entender que o recurso interposto pela 

defesa contra decisão condenatória deveria ser recebido com efeito devolutivo 

e suspensivo, de modo que não seria admitida a execução antecipada da pena, 

ressalvadas as hipóteses de prisão cautelar do Código de Processo Penal 
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(CPP). Passados sete anos, em 2016, no HC 126.292, em decisão criticada por 

juristas, relatada pelo Ministro Teori Zavascki, o Supremo teve nova virada 

de entendimento, por sete votos a quatro, resgatou a jurisprudência tradicional 

de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau 

de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não 

compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado 

pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal (STRECK, 2020). 

A decisão apontou que o exame de fatos e provas se exaure nas 

instâncias ordinárias, ressalvada a via de revisão criminal, e, portanto, os 

recursos de natureza extraordinária não configuram desdobramentos do 

princípio do duplo grau de jurisdição. Sustentou-se, ainda, a necessidade de 

considerar o princípio da presunção de inocência à luz da efetividade da 

função jurisdicional penal para quebrar o paradigma da impunidade do sistema 

criminal, evitando a utilização de recursos com propósitos meramente 

protelatórios. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento em Plenário 

Virtual do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 964246, em novembro 

de 2016, por seis votos a quatro, em Plenário Virtual, com repercussão geral 

reconhecida (LENZA, 2019). 

O debate da presunção de inocência voltou à pauta do Supremo no 

julgamento do HC 152.752, em 2018, impetrado pelo ex-Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva, para impedir a execução provisória da 

pena diante de acórdão penal condenatório, proferido em grau de apelação, 

confirmando sua condenação pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de 

dinheiro. O pedido foi analisado pelo Plenário do STF e, por seis votos a cinco, 

negou-se o habeas corpus, o que permitiu a execução provisória do acórdão 

penal condenatório, mantendo o entendimento firmado nos precedentes 

anteriores (STRECK, 2020). 

A Corte voltou a ser instada a manifestar-se sobre a questão de modo 

específico no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, pedidos sucessivos 

apensados, de declaração de constitucionalidade o artigo 283 do CPP, e 

condicionamento do início do cumprimento da pena ao esgotamento de todas 

as possibilidades de recurso (trânsito em julgado). Em 19 de dezembro de 

2018, o Ministro Marco Aurélio, relator, deferiu a liminar, já sinalando em 

decisão monocrática, o reconhecimento do princípio da presunção da 

inocência, determinou a suspensão de execução de pena definida em sentença 

ainda não transitada em julgado, e ainda a libertação daqueles que tivessem 

sido presos após julgamento de apelação (BRASIL, 2019b). 

Pautou-se na harmonia entre a Constituição e o artigo 283 do CPP, 

devendo manter-se presos apenas os enquadráveis no artigo 312 do CPP 

(prisão preventiva), abrangendo, ainda, o pedido sucessivo, na Ação 

Declaratória nº 43, implementando analogicamente ao previsto no art. 319 
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(medidas cautelares) do diploma processual. Entretanto, tendo em vista a 

amplitude da decisão liminar dotada de efeitos erga omnes, o Presidente do 

STF deferiu pedido de suspensão dela (BRASIL, 2019b). 

Seguindo para o Plenário, por seis votos a cinco, em nova virada 

jurisprudencial, em 7 de novembro de 2019, decidiu-se que a execução da 

pena se inicia apenas após o trânsito em julgado de decisão condenatória, 

declarando a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, sob redação da Lei nº 

12.403, de 2011, por condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito 

em julgado do título condenatório, em compatibilidade com o direito 

fundamental da presunção da inocência, disposto na Constituição, art. 5º, 

LVII. Na argumentação do relator, a sanção não deve ocorrer enquanto não 

assentada a prática do delito, e qualquer decisão em contrário negaria os 

avanços do Estado Democrático de Direito (BRASIL, 2019b). 

Dessa forma, prosseguindo na linha temporal trazida por Lenza 

(2019), a execução provisória da pena prevaleceu na jurisprudência durante 

quase 25 dos 32 anos da Constituição, posto que, o princípio da presunção de 

inocência foi interpretado de forma mais garantista de 2009 a 2016, e a partir 

de novembro 2019, tem-se o entendimento, com efeitos vinculantes e erga 

omnes, que não é possível a execução provisória da pena. 

Entretanto, com decisão tão apertada, de seis votos a cinco, e com tão 

pouco tempo, não se pode considerar que houve uma consolidação de fato 

desse entendimento. Ainda, pensando no processo decisório interno de cada 

ministro, o cenário do Plenário poderá alterar-se, considerando as 

aposentadorias dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio que votaram 

pela proibição da execução provisória da pena. 

Ante o exposto cenário, estas breves considerações buscam verificar 

a recepção pela sociedade brasileira dos posicionamentos do Supremo, 

voltados à evolução civilizatória e na garantia de direitos fundamentais, 

independente da pressão da maioria política, especialmente em relação à 

defesa da rigidez do princípio da presunção da inocência, por não permitir 

início do cumprimento de pena antes do trânsito em julgado. 

 

Backlash e as eleições presidenciais de 2018 

Evidenciam-se, como uma das formas de exteriorização do backlash 

destacadas pela doutrina, críticas públicas e manifestações sociais fortes as 

eleições presidenciais de 2018. No Brasil, na mesma semana da decisão do 

caso Lula, em diversas cidades brasileiras houve manifestações populares, 

com passeatas, carreatas, contra decisão do STF sobre prisão após condenação 

em segunda instância. Os manifestantes se identificavam com roupas verde e 

amarela e portavam a bandeira do Brasil, reagindo, também, contra a 
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consequência da decisão do STF, que foi a soltura do ex-presidente Lula. 

Pode-se considerar que o backlash foi forte por ter mobilizado a sociedade 

civil para manifestar-se em protestos, não apenas com críticas publicadas em 

redes sociais (G1, 2019). 

Ademais, o backlash pode ser observado como exteriorizado na 

categoria de eleições atípicas, pois nas eleições presidenciais de 2018, 

utilizou-se como argumento de retórica para capitalizar votos a forte crítica ao 

posicionamento do Supremo. A plataforma política do candidato eleito, Jair 

Bolsonaro, trazia claramente a reação à agenda progressista do STF, que visa 

à inclusão de minorias e à promoção do bem-estar social. Diante de cenário 

de instabilidade crise política e econômica que se seguiu à Operação Lava 

Jato, conjunto de investigações que afetou diretamente toda a classe política 

ao revelar práticas corruptas arraigadas e de longa data, o impeachment da 

Presidente Dilma Rousseff, em agosto de 2016, e a impopularidade de Michel 

Temer, Bolsonaro adotou uma estratégia populista típica (BENVINDO, 

2018). 

O backlash em formato de eleições atípicas pode ser observado pelo 

discurso declaradamente conservador contra precedentes progressistas e 

contramajoritárias do Supremo. Mesmo sem tradicionais alianças políticas, e 

com pouco tempo disponível no rádio e na televisão, além vencer as eleições, 

Bolsonaro foi capaz de hipertrofiar o PSL, seu partido até então, que na 

legislatura 2015-2019 tinha apenas um deputado federal, passando para 52 na 

seguinte. O índice de renovação na Câmara do Deputados foi de mais de 47%, 

notado também pela perda da representação do Partido dos Trabalhadores 

(FONTELES, 2019). Na análise do professor Juliano Benvindo (2018), ele é 

a personificação do backlash de uma sociedade ainda muito desigual, 

conservadora e autoritária. 

Igualmente, houve forte engajamento do então juiz Sérgio Moro, e 

demais integrantes da Operação Lava Jato, pela permissão da execução 

antecipada da pena, defendendo que a medida daria eficiência ao sistema de 

justiça. Ressalta-se que, nas eleições presidenciais, Sérgio Moro despontou na 

intenção de votos nas eleições presidenciais de 2018, apesar de não ter 

concorrido ao cargo. Seu protagonismo e popularidade foram chancelados 

com sua nomeação a Ministro da Justiça e Segurança Pública. Moro conduziu 

a proposta do Pacote Anticrime que visava a aumentar a eficácia no combate 

ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção, propondo, dentre outras 

alterações de diplomas legais, a prisão após condenação em segunda instância 

(BBC, 2020). 

Ainda, houve manifestação do Legislativo, com a Proposta de 

Emenda Constitucional 199/19, que visa a alterar os artigos 102 e 105 da 

Constituição, transformando os recursos extraordinário e especial em ações 
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revisionais de competência originária do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 2019a). 

Igualmente, o backlash exteriorizado pelo Legislativo pode ser 

observado no Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2018, que na redação do 

artigo 283 do CPP, traz as hipóteses alternativas da excepcionalidade de 

prisão, bem como inclui o § 4º, segundo o qual “ninguém será tratado como 

culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”, para trazer 

conformidade com o texto constitucional, mas permitir a prisão antes de serem 

esgotadas todas as possibilidades de recurso (BRASIL, 2018a). Entretanto, 

após enfraquecimento do movimento do Pacote Anticrime, a Câmara decidiu 

que tal alteração somente seria possível por Proposta de Emenda 

Constitucional, e sobreveio, em 24 de dezembro de 2019, a Lei nº 

corroborando com o entendimento do STF. 

Inclusive, com a instauração do Inquérito 4781 para apurar notícias 

fraudulentas (fake news) e ameaças ao STF, bem como com decisões em favor 

da saúde pública no contexto da pandemia, houve backlash exteriorizado por 

meio de ataques à instituição propriamente dita, por uma minoria organizada, 

com fogos de artifício em direção ao prédio do STF, simbolizando um ataque 

a todas as instituições democraticamente constituídas. Nas palavras do 

Ministro Dias Toffoli, no julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 572 que declarou a legalidade e a 

constitucionalidade do Inquérito 4781, “a banalização do ódio advindo das 

fake news é um fungo que cresce e se espalha a partir de si mesmo. Tem como 

meta multiplicar o caos” (STF, 2020). À vista disso, respeitado o direito de 

liberdade de expressão, as reações que objetivem enfraquecer a independência 

das instituições democráticas não podem ser relativizadas e permitidas no 

Estado Democrático de Direito. 

 

Considerações finais 

Ao evidenciar a existência do fenômeno do backlash e a possibilidade 

de repercussão social negativa às decisões judiciais que interpretam/aplicam 

a Constituição para efetivar direitos fundamentais em assuntos mais sensíveis, 

corrobora-se a necessidade da atuação típica e eficaz dos Poderes do Estado 

Democrático de Direito com a necessária utilização do princípio da 

conformidade funcional na tomada de decisões da Corte. Observa-se que o 

próprio STF tem manifestado consciência sobre as consequências dos efeitos 

negativos do backlash e, por vezes, adota um posicionamento estratégico, para 

num primeiro momento testar a recepção da sociedade para depois produzir 

avanços consistentes. 
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Reconhecendo que a promoção de direitos e garantias deveria partir 

do sistema político com a atuação efetiva de todos os Poderes do Estado, 

constata-se que, no atual momento histórico nacional, é essencial a atuação do 

Supremo Tribunal Federal para a proteção das minorias, o que vem ocorrendo 

por meio de decisões marcantes do Poder Judiciário, embora ainda oscilantes 

e inseguras. A via judicial tem sido escolhida, inclusive, para a construção de 

políticas públicas dada a escassez de debate nas outras instâncias ou omissão 

dos demais Poderes no exercício de suas funções típicas. Uma mais acentuada 

aplicação do princípio hermenêutico da integração em muito contribuiria para 

mitigar os efeitos do fenômeno do backlash, desde que não cedesse ao 

autoritarismo das “vozes sociais” do “status quo”, mas buscasse decisões 

integradoras sem “reprimir” avanços em exercício de direitos de minorias. 

A hermenêutica constitucional – neste trabalho, com destaque para a 

mais vasta aplicação dos princípios da conformidade funcional e da integração 

– pode contribuir para um caminho conciliatório e democrático capaz de 

superar a insegurança jurídica, uma das causas do backlash. 

Por fim, o fortalecimento do papel garantista do Supremo Tribunal 

Federal reforça a atuação contramajoritária, servindo de contrapeso no sistema 

democrático, para que as minorias sejam ouvidas. Ao efetivar os direitos de 

minorias, o STF propicia um debate mais pluralista e, ao concretizar direitos 

fundamentais, independentemente de pressões sociopolíticas e guardando os 

limites da Separação dos Poderes, cumpre sua função constitucionalmente 

consagrada no Estado Democrático de Direito. 
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Da Adequação dos Serviços Extrajudiciais de Registros e Notas 

com a Lei Geral de Proteção de Dados – Provimento N.º 23 de 

2020 da CGJSP do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

 

 

 

Murilo de Camargo Barros44 

 

O presente texto tem como objetivo a análise de como o Provimento 

nº 23 de 202045, que alterou as Normas de Serviços da Corregedoria Geral de 

Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual regula o 

exercício da função correcional e a execução dos serviços auxiliares da Justiça 

no Estado, conhecidos comumente como Cartórios, é, ou não, compatível com 

os ditames da Lei Geral de Proteção de Dados, em diversos aspectos, 

confrontado os princípios da Lei, quando dos comandos para os usos dos 

dados pessoais pelas Serventias. Para melhor compreender toda essa gama de 

fatores, fora feita uma contextualização da proteção dos direitos da 

personalidade quanto à proteção de dados pessoais, até chegarmos à 

introdução, em nosso sistema jurídico, da Lei Geral de Proteção de Dados em 

2018, desembocando na publicação do Provimento nº 23 de 2020 pela 

Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça Bandeirante. 

 

Introdução 

Observando-se a evolução da tecnologia e o fomento pelos Entes 

federados nas organizações que tratam do tema, percebe-se a atuação destas 

na manutenção de dados pessoais para o levantamento de determinadas 

informações, como comportamentos, marketing, posicionamento ideológico, 

político, de consumo etc., tornado o ser humano um produtor de informações 

a seu respeito e de seus conviventes, ao ponto de gerar vantagens para tais 

entidades, que se utilizam de dados pessoais, fazendo com que mudem, até, o 

 
44 Procurador Legislativo. Advogado. Pós-graduado em direito constitucional, direito 

administrativo, direito digital e Compliance e em formação de professores para 

educação no ensino superior jurídico. Professor na Unip – Sorocaba e no Instituto 

Itapetiningano de Ensino Superior – IIES. Palestrante. Certificado como DPO ou 

Encarregado de Proteção de Dados, pela EXIN. E-mail: 

murilo@murilocbadvogados.com 
45https://extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicacao.do?cdTipopubl

icacao=3&nuSeqpublicacao=270 

https://extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicacao.do?cdTipopublicacao=3&nuSeqpublicacao=270
https://extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicacao.do?cdTipopublicacao=3&nuSeqpublicacao=270
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seu modelo de negócio, para que este seja, em maior parte, o tratamento de 

dados pessoais. Tal estudo foi gerador do termo data economy, ou economia 

dos dados (MODESTO, 2020), representando a importância dos dados 

pessoais nos dias de hoje. 

De maneira não diferente, temos os serviços extrajudiciais, que 

possuem definição na Lei nº 8.935 de 1994, criados, justamente, para se dar 

publicidade de determinados atos jurídicos (KUMPEL; FERRARI, 2020), 

gerando segurança jurídica, autenticidade e eficácia para a sociedade quanto 

a esses atos. Em sua maioria, os atos praticados dentro das Serventias têm 

como finalidade o fluxo de dados pessoais, tornando-as objeto de 

normatização, como fez a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

Ocorre que, no Brasil e no mundo, encontra-se em pauta a proteção 

de dados pessoais a todo custo, não impedindo o seu tratamento, porém, 

exigindo, que este tratamento seja feito, respeitando certos comportamentos 

que impedirão a coleta indevida, o uso indevido, a transferência indevida e a 

manutenção inadequada ou perda desses dados, prejudicando, ainda que 

hipoteticamente, seu titular. 

Essa proteção advém do atendimento ao mandado constitucional de 

proteção da dignidade da pessoa humana (SARMENTO, 2019), no que toca a 

sua vida privada, imagem e intimidade, direitos fundamentais expressos no 

artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, e externalizados no Código Civil, 

artigo 21, como direitos da personalidade (MIRANDA; RODRIGUES JR.; 

FRUET, 2012) e propagados nos demais países como espécie de direito 

humano (RAMOS, 2019). 

Por esse motivo, e levando em consideração os princípios trazidos 

pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é que se analisa aqui o 

panorama de proteção de dados pessoais em uma das funções públicas que 

mais os utiliza e que mantém a publicidade como pilar de seu funcionamento. 

A ideia é poder verificar o comando realizado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, que reforçou a forma de atuação desses serviços em 

alguns pontos, tornando-os capazes de respeitar a lei sem perder a função 

social que os tornou um serviço tão essencial e necessário para a proteção de 

direitos em nosso ordenamento jurídico. O presente estudo compara, assim, as 

normas do Provimento nº 23/2020 com os ditames da Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais, apontando acertos e possíveis conflitos, aparentes ou não, 

que poderão existir, durante os anos, quando da evolução do tema. 
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1. Do conflito entre o direito fundamental à privacidade e o direito 

fundamental à publicidade 

Em que pese existir movimento no Congresso Nacional, pelo projeto de 

emenda à Constituição Federal – PEC , número 17 de 201946, para a inclusão 

no rol dos direitos fundamentais, de maneira explícita, da proteção de dados 

pessoais, observa-se, como destaca a doutrina (PINHEIRO, 2021), que a 

proteção de dados pessoais é apenas um forma de fortalecer a proteção da 

privacidade do titular, que já é direito fundamental, dispensando, portanto, a 

sua inclusão expressa, no texto da Constituição Federal. No mais, caso isso 

ocorra, não será inútil, pois ocorrerá uma positivação formal, dando mais uma 

carga positiva ao direito à proteção de dados pessoais (SARLET, 2020). 

Lembra-se, como dito anteriormente, que a proteção de dados pessoais 

existe para que se proteja a privacidade (BIONI, 2020). Como se trata de 

direito fundamental, expresso em nossa Constituição Federal, é possível que 

se questione como se deve proceder quando existir conflito com outro direito 

fundamental como, por exemplo, a publicidade, princípio também expresso 

no artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, além do artigo 37, caput 

e §3º, inciso II, e artigo 216, §2º, todos da Carta Magna, levando em conta que 

as Serventias têm como pilar a utilização de tal princípio. 

Segundo a doutrina, como aponta Daniel Sarmento (SARMENTO; 

NETO 2016), devem ser realizados os comandos de ponderação ou 

sopesamento para a resolução dos conflitos entre direitos fundamentais 

distintos, prevalecendo aquele que mais proteja o indivíduo como um todo, 

após a análise da proporcionalidade pela adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

Por esse motivo, pensa-se que, em caso de conflito entre direito 

fundamental da privacidade e direito fundamental da publicidade, analisando 

o caso concreto, em regra, deverá o responsável pelos serviços extrajudiciais 

optar pela proteção dos dados pessoais, em detrimento do princípio da 

publicidade, levando em consideração a compreensão renovada dos princípios 

registrais como externalizados pelo plano de trabalho da Corregedoria 

Nacional de Justiça, trazido pela Portaria nº 53 de 15 de outubro de 2020.47 

Porém, como dito anteriormente, as Serventias têm como estrutura o 

princípio da publicidade e, por isso, em regra, não seria possível a limitação 

 
46 Proposta de Emenda à Constituição n° 17, de 2019. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135594 Acesso em: 7 

jul. 2020. 
47 Disponível em: https://www.notariado.org.br/wp-

content/uploads/2020/10/Coordenadoria-de-Gestao-de-Servicos-Notariais-e-de-

Registro.pdf. Acesso em: 9 jul. 2021. p. 31-34. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135594
https://www.notariado.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Coordenadoria-de-Gestao-de-Servicos-Notariais-e-de-Registro.pdf
https://www.notariado.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Coordenadoria-de-Gestao-de-Servicos-Notariais-e-de-Registro.pdf
https://www.notariado.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Coordenadoria-de-Gestao-de-Servicos-Notariais-e-de-Registro.pdf
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da publicidade de seus atos, claro, quando estes forem destinados a dar 

publicidade, por ser, tal publicidade, garantidora da segurança jurídica que o 

próprio sistema jurídico dedicou aos serviços extrajudiciais de registro e notas. 

Tal publicidade, pois, se dá autorizada pela Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais, quando se trata de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, 

execução de contrato ou de procedimentos preliminares, exercício regular de 

direito em processo judicial, administrativo ou arbitral e proteção do crédito, 

principalmente quanto aos atos do protesto de títulos e documentos. Para essa 

doutrina, os dados aos quais se deve dar publicidade são os dados mínimos, 

para que se gere a segurança jurídica e autenticidade que se espera dos atos 

dos serviços extrajudiciais (ZOCKUN; VALLINI NETTO, 2021). 

É sob esse viés que se realizam os comentários sobre os itens do 

Provimento nº 23 de 2020, que alterou as Normas de Serviços da Corregedoria 

Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

2. Dos itens do Provimento nº 23 de 2020, que alterou as Normas de 

Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo 

 

2.1. Dos Considerandos do Provimento 

O Provimento se inicia com uma série de considerandos, os quais já 

demonstram a intenção do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim 

como do Conselho Nacional de Justiça, de proteger o fluxo de dados pessoais 

que estão sob sua fiscalização, afirmando que a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais se aplica aos serviços extrajudiciais de notas e registros, cujos 

responsáveis pelas delegações, no desempenho de suas atividades, são 

controladores de dados pessoais – nomenclatura dada pela Lei Geral de 

Proteção de Dados, em seu artigo 5º, inciso VI, para aqueles que são 

considerados, pela Lei, como os responsáveis por decidirem os caminhos a 

serem tomados no tratamento de dados pessoais –, e ainda, que estes 

responsáveis devem efetuar o compartilhamento de dados pessoais com as 

Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, conhecidas como as 

entidades privadas competentes para dar a publicidade e fazer a difusão de 

informações captadas pelos serviços extrajudiciais, para todos os interessados, 

por via eletrônica, como pela internet. 
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2.1.1. Da autorização para a transmissão dos dados para as Centrais de 

Serviços Eletrônicos Compartilhados 

No tocante aos considerandos acima comentados, aquele que se 

mostra mais interessante para fins de discussão é a autorização do Tribunal de 

Justiça para o compartilhamento de dados pessoais pelos serviços 

extrajudiciais com entidade privadas, como as Centrais de Serviços 

Eletrônicos Compartilhados. 

Para alguns juristas, tal compartilhamento vai de encontro com a 

principiologia adotada pela Lei Geral de Proteção de Dados, pois estaria se 

transferindo dados, sem qualquer legítimo interesse da entidade privada 

recebedora, visando, apenas, a facilitação de acesso à informação, nada mais 

(DONEDA; BACHUR; FUGIMOTO, 2021). 

O tema já foi aberto para discussão quando da publicação dos 

provimentos 46, 88 e 100 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça e 

Provimento nº 42 da CGJSP, órgão responsável pelo tema no Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, que obrigou os responsáveis pelos serviços 

extrajudiciais a transferirem as informações que recebem para as entidades 

privadas, como Colégio Notarial do Brasil, Associação dos Registradores 

Imobiliários do Estado de São Paulo e Associação dos Registradores de 

Pessoas Naturais do Brasil, que, por curiosidade, foi responsável por 

vazamento de dados pessoais em 2019, incluindo, dados de crianças e 

adolescentes (MILITÃO, 2019). 

Quanto aos serviços extrajudiciais de registro de imóveis, o tema foi 

mais longe, pois, com a criação do Operador Nacional do Sistema de Registro 

Eletrônico de Imóveis – ONR, houve provocação do Supremo Tribunal 

Federal, pelo Procurador Geral da República, por partidos políticos e por 

outras entidades, via ações diretas de inconstitucionalidade, como as nº 5.771, 

5.787, 5.883 e, em especial, a ADI nº 6.787, para que o Supremo Tribunal se 

manifestasse sobre a constitucionalidade da criação do ONR. Na maioria 

dessas ações, questiona-se a autorização para a transmissão de dados pessoais 

para entidades privadas que não fazem parte da atividade de serviços notariais 

e registrais, delegados constitucionalmente pelo artigo 236 da Constituição 

Federal, a prestarem tais serviços. 

Sabe-se que a LGPD, em seu artigo 26, §1º, exige alguns requisitos 

para fins de transferência, e, em que pese os serviços extrajudiciais serem 

equiparados pela lei, em seu artigo 23, §4º, como Poder Público, devem 

respeitar os comandos referentes a transferência dos dados. 

Ainda, pela leitura atenta da Lei, percebe-se que a transferência 

acabaria sendo autorizada, pois, pelos comandos do artigo 23, §5º, combinado 
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com o artigo 26, caput e §1º, incisos III e IV, e artigo 27, incisos II e III, a 

transmissão de dados para entidades privadas visa a finalidade pública. 

Diferentemente pensam os já citados Danilo Doneda, João Paulo 

Bachur e Mônica Fugimoto, que, em artigo publicado no site Jota Info 

(DONEDA, BACHUR, FUGIMOTO, 2021), optam por trazer que os 

problemas encontrados na transferência para entidades privadas vão do risco 

generalizado e ampliado de exposição dos dados dos titulares à ausência de 

base legal que legitime a atividade de tratamento, a indefinição quanto à 

responsabilização dos controladores em caso de incidentes de segurança, a 

violação aos princípios da transparência, minimização e proporcionalidade e, 

a ausência de medidas que garantam a segurança dos titulares. Para eles, não 

há justificativa plausível que possa autorizar a transferência de dados para uma 

entidade privada, por não existir qualquer objetivo público nessa transmissão. 

O tema, por ainda não ter sido discutido doutrinariamente, trará 

muitos comentários e observações no futuro, como as falhas nos sistemas 

centralizados, que, em tese, podem afetar inúmeros dados pessoais quando da 

ocorrência de incidentes de segurança. 

 

2.2. Da Seção VIII das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de 

Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõem sobre 

o Tratamento e da Proteção dos dados pessoais 

Abordados os considerandos para a apresentação do Provimento nº 23 

de 2020, que buscou alterar as Normas de Serviços da Corregedoria Geral de 

Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cabe agora apresentar 

os itens da nova Seção VIII das Normas, que vão do número 127 ao número 

151, com suas subdivisões, vejamos. 

O item 127 trata do dever de observância da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais por todos os serviços extrajudiciais, em todas as operações de 

tratamento de dados que realizar. 

O item 128 trata da obrigatoriedade da observância, no tratamento de 

dados pessoais realizados na serventia, dos objetivos, fundamentos e 

princípios trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, expressos 

em seus artigos 1º, 2º e 6º. 

O artigo 1º lembra que os direitos relacionados à proteção de dados 

não se atém somente a documentos digitais, ampliando sua utilização para 

documentos físicos, o que, na maioria dos serviços extrajudiciais, ocorre em 

sua totalidade. Este artigo, ainda, traz como objetivos da Lei a proteção dos 

direitos fundamentais referentes a liberdade, privacidade e ao 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 
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O artigo 2º da Lei aponta para os fundamentos de sua existência, que 

recaem sobre o respeito à privacidade; a autodeterminação informativa; a 

liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; a 

inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; o desenvolvimento 

econômico e tecnológico e a inovação; a livre iniciativa, a livre concorrência 

e a defesa do consumidor; e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 

Por fim, o artigo 6º da LGPD, citado no item 128 do Provimento, traz 

o dever de observância, quando do tratamento dos dados pessoais, dos 

princípios da finalidade, da adequação, da necessidade, do livre acesso, da 

qualidade dos dados, da transparência, da segurança, da prevenção, da não 

discriminação e da responsabilização e prestação de contas. 

Percebe-se, então, que as Serventias, como todos que operam dados 

pessoais, devem respeitar os objetivos, fundamentos e princípios da Lei Geral 

de Proteção de Dados, o que por si mesmo, já demonstra a necessidade de 

adequação dos serviços extrajudiciais à Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais. 

Alguns princípios merecem destaque, como o princípio da 

necessidade, que altera a rotina das Serventias, demonstrando que, 

regularmente, deve ser testada a proporcionalidade na coleta de dados 

pessoais, não autorizado o tratamento de dados pessoais, que não sejam 

necessários, como o recolhimento de dados biométricos. 

Ainda, a Lei trata dos princípios do livre acesso e da qualidade dos 

dados pessoais, os quais tratam da consulta gratuita do titular à integralidade 

dos dados pessoais que estão sendo tratados, bem como a necessidade de 

atualizações e correções. Aqui pode-se concluir que o acesso será gratuito, 

porém, não em forma de certidão, mas sim de forma simplificada e completa, 

como declaração, para que o titular tenha ciência dos dados que a Serventia 

possui e o que eles informam a seu respeito. Já quanto à correção, imagina-se 

que a delegação deverá se utilizar dos procedimentos existentes, até mesmo 

para registrar a alteração que procedeu, bem como que esta se deu a pedido do 

titular. Hoje, na prática, essa correção ocorre por meio de averbação no 

registro ou um novo ato de retificação (ZOCKUN; VALLINI NETTO, 2021). 

Pode se imaginar que tal ato poderá ser gratuito, pois é direito do titular a 

correção de seus dados de maneira não onerosa, como dispõe a LGPD. 

Observa-se que as certidões, como dispõe a Lei de Registros Públicos 

(Lei nº 6.015 de 1973), deve ser concedida, mediante requerimento, para 

qualquer pessoa, sem necessidade de informar o motivo ou interesse do 

pedido. Desta forma, a princípio, as certidões deverão ser emitidas, lembrando 
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que, apenas os atos necessários devem constar em seu texto e, que qualquer 

solicitação de informação, necessita de legitimação para o seu requerimento. 

Por derradeiro, tem-se o princípio da segurança dos dados pessoais, 

que engloba o uso de medidas técnicas, ou seja, de segurança da informação, 

como as exigidas pelo Provimento nº 74 do CNJ, e medidas administrativas, 

que visem a limitação de acesso, a proteção e prevenção da ocorrência de 

danos ou situações acidentais e ilícitas com os dados pessoais ali tratados. 

O item 129 denomina os responsáveis pelos serviços extrajudiciais 

como controladores de dados pessoais e responsáveis pelas decisões referentes 

aos tratamentos que estão sob sua alçada, como apresentado nos 

Considerandos da Norma. 

A LGPD trouxe um capítulo específico para denominar quem serão 

os agentes de tratamento de dados pessoais, dando atribuições para os 

controladores, operadores e encarregado de proteção de dados, ou Data 

Protection Officer – famoso DPO, como é conhecido no exterior. 

A Lei, no artigo 5º, inciso VI, define quem é o controlador e, nos 

artigos 37 e seguintes, traz instruções para os operadores que tratam dados 

pessoais de como estes devem atuar no tratamento. 

Para o item 129, é o responsável pela serventia quem exerce o papel 

de controlador, mesmo que exista substitutos para determinados atos que 

envolvam tratamento de dados pessoais.  

Nos itens 130 e 130.1, verifica-se o dever de busca do interesse 

público na prestação dos serviços extrajudiciais, visando sempre o respeito às 

competências e atribuições que lhes são inerentes. Percebe-se, mais uma vez, 

que o Tribunal de Justiça reconhece a necessidade e a legalidade na 

transferência de dados pessoais para entidades privadas. 

Nos itens 131 e 131.1, as Normas rezam que não há necessidade da 

coleta de consentimento para o tratamento de dados pessoais, mesmo que se 

trate de dados sensíveis, levando em consideração os dispositivos da Lei 

Geral, que, em seu artigo 26, aponta para o mesmo entendimento. Isso ocorre 

porque, para a LGPD, o consentimento é o requisito básico para o tratamento 

de dados. Porém, quando este for colhido, deve-se abrir oportunidade para sua 

revogação, o que, por si só, impediria o tratamento, guarda e transferência de 

dados pessoais por parte da Serventia. Desta forma, não existindo 

consentimento, não se fala em revogação e por isso os dados podem ser 

tratados para o atingimento da função dos serviços extrajudiciais de registro e 

notas. 

Ocorre que, quanto aos demais tratamentos que não se incluam na 

finalidade precípua da serventia, como o gerenciamento administrativo e 
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financeiro, o Provimento, por considerar estes atos como equiparados a atos 

particulares no tratamento de dados, aparenta exigir a coleta de consentimento, 

nos mesmos moldes que a LGPD. 

O item 132 e suas subdivisões tratam do tema dos agentes de 

tratamento de dados, assunto objeto de observações pelo Guia Orientativo da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, em maio de 202148. 

Nos itens do Provimento, alvo da presente análise, existe 

determinação para que os responsáveis pelas serventias nomeiem, operadores, 

integrantes ou não do seu quadro de prepostos. Caso não sejam, é necessário 

que se constituam como prestadores de serviços técnicos terceirizados, bem 

como que nos contratos, sejam estes aditados ou novos acordos de 

processamento, declarem a ciência sobre os deveres, requisitos, 

responsabilidades, forma de coletas, meios ideais para o compartilhamento e 

demais atuações no tratamento de dados. 

No ponto, a LGPD nomeia como operador de dados pessoais todos 

aqueles que tratam dados pessoais em nome do controlador e sob suas 

orientações. A indicação que se faz é no sentido de que, no começo do 

programa de proteção de dados pessoais, esses operadores sejam nomeados e 

todas as informações e orientações lhes sejam repassadas, para que, desde o 

início, possam atuar com mais cuidado no tratamento de dados pessoais. Essas 

orientações, segundo o provimento, devem abranger, no mínimo, as medidas 

de segurança técnicas e administrativas para a proteção dos dados pessoais, 

bem como devem trazer informações acerca das responsabilidades, que 

permanecerão mesmo após o término do tratamento. 

O provimento indica que os responsáveis pelas serventias fiscalizem 

o trabalho dos operadores e arquivem todos os documentos relacionados a 

proteção de dados, até mesmo orçamentos, pesquisas, cursos, treinamentos, 

conferências etc., em classificador próprio, ou seja, pasta específica, para 

demonstrar o interesse na adequação da serventia com a Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais. 

O item 133 e suas subdivisões tratam da obrigatoriedade da nomeação 

do encarregado de dados pessoais pelas serventias, podendo tal nomeação 

recair sobre prepostos internos, isto é, funcionários do Cartório, bem como, 

recair sobre pessoas físicas ou jurídicas externas, especializadas no tema, que 

assumirão as atribuições que lhe forem competentes. O encarregado pelo 

tratamento de proteção de dados, denominado no exterior comumente como 

DPO, é o responsável pela organização e fiscalização do fluxo de dados e 

 
48 Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-

arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf. 

Acesso em: 5 jul. 2021. 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guia-agentes-de-tratamento_final.pdf
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tratamento de dados da serventia, com também é o principal canal de 

comunicação dos titulares de dados pessoais e autoridades, quando o assunto 

for proteção de dados pessoais. 

O Provimento nº 23 de 2020 afirma que o pagamento da remuneração 

do encarregado pode, nos casos de serventias deficitárias, ser custeado, até 

mesmo, por entidades representativas de classe, deixando claro que todos os 

serviços extrajudiciais de registro e notas devem ter seu encarregado. 

Ainda, o Provimento dispõe que a nomeação do encarregado deve ser 

registrada por meio de contrato escrito, seja aditando o contrato de trabalho 

existente, seja por meio de um novo contrato específico de processamento. 

Salienta-se que a nomeação não dispensa o dever de atendimento dos titulares 

de dados e o dever de orientação dos prepostos e prestadores de serviços 

terceirizados pelos responsáveis pela delegação, buscando, assim, um 

empenho por parte destes no programa de proteção de dados da serventia. 

Por final, o item 133.6 traz a obrigatoriedade de manutenção na 

serventia do controle de fluxo de dados, abrangendo a coleta, o tratamento, o 

armazenamento e o compartilhamento de dados pessoais, a restrição de acesso 

futuro, a política de privacidade, que é o documento mais importante no 

programa de proteção de dados pessoais e que deve refletir a realidade da 

proteção de dados pessoais na serventia, bem como o canal de atendimento 

para os titulares de dados pessoais, que deverá constar o nome do encarregado, 

e-mail, telefone para contato e formulário para manifestações. 

O item 134 e suas subdivisões expressam a preocupação com a 

política privacidade e com o canal de atendimento citado acima, orientando 

que ambos estejam visíveis para os frequentadores da serventia, 

principalmente para ciência dos titulares de dados pessoais, devendo, para 

isso, serem afixados em murais de avisos, serem disponibilizados no site da 

serventia e apresentados nos recibos de protocolo entregues para as partes 

solicitantes dos atos notariais e de registro. 

O item 135 dispõe sobre o controle de fluxo de dados pessoais e quais 

são os seus requisitos necessários. As informações para o registro do fluxo de 

dados podem ser obtidas por meio da aplicação de um questionário inicial, 

onde se buscará, da maneira mais fiel possível, trazer informações essenciais 

para a formação do controle de fluxo. Para o Provimento, este controle de 

fluxo, já deve tratar da política de segurança da informação e dos planos de 

respostas a incidentes de segurança com dados pessoais. 

O item 136 estabelece que o registro do tratamento de dados pessoais 

deve ser realizado para cada fluxo de dados, observando todos os atos 

praticados dentro das delegações que envolvam dados pessoais, justamente 

para facilitar no futuro os ajustes que serão necessários. 
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O item 137 apresenta a necessidade de criação de um controle de 

acesso aos dados pessoais, no qual se registrará o acesso, o uso, a modificação, 

os riscos e, até mesmo, o vazamento de dados pessoais, se este ocorrer. Para 

o Provimento, dependendo dos riscos apresentados, necessário se faz elaborar 

o relatório de impacto, que é o documento redigido, em formado de questões, 

no qual se registrará os riscos e as consequências do tratamento que está sendo 

realizado. O relatório é exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados, em seus 

artigos 32 e 38, e, principalmente, quando houver a apresentação de 

justificativa do legítimo interesse para o tratamento de dados pessoais. 

O item 138 e seus subitens retratam que as entidades representativas 

de classe têm o importante papel de auxiliar as delegações na adequação de 

proteção de dados, tanto que podem participar fornecendo formulários e 

programas de informática que facilitem o registro do controle de fluxo de 

dados pessoais. Para o Provimento, após a realização desses sistemas de 

controle de fluxo, a guarda de seus registros deve ser mantida de forma 

exclusiva, não podendo ser realizado o seu compartilhamento, sem 

autorização específica, legal ou normativa, evitando vazamento de dados 

pessoais. 

O item 139 e seus subitens tratam do plano de resposta de incidentes 

de segurança, descrito pela LGPD em seu artigo 48, que é um documento apto 

a orientar o controlador, responsável pela delegação, sobre a forma de agir 

caso haja um incidente de segurança. Este documento deve registrar que, em 

caso de incidente, o Juiz Corregedor Permanente e a Corregedoria Geral de 

Justiça devem ser comunicados, no prazo máximo de 24 horas, recebendo 

todas as informações referentes ao ocorrido, tais como, a natureza do 

incidente, as medidas adotadas para a apuração e suas causas, a mitigação de 

novos riscos e os impactos causados pelo incidente. O Provimento ainda trata 

da obrigatoriedade de comunicação pelos operadores de dados ao responsável 

pela delegação, imediatamente à ciência do incidente de segurança, visando 

abreviar os efeitos e riscos ocasionados. O plano de resposta é um documento 

que será descrito no programa de segurança da informação, como exigido pelo 

Provimento nº 74 do CNJ. 

O item 140 expõe a necessidade de anonimização dos dados pessoais 

para a transmissão desses dados para as Centrais Eletrônicas de Serviços 

Compartilhados, exigindo que sejam utilizados os critérios técnicos 

apresentados pela LGPD, a qual, em seu artigo 12, destaca a possibilidade da 

técnica de anonimização, definida no artigo 5º, inciso III da Lei, que, se 

realizada de maneira definitiva, classificará os dados como não pessoais. 

Desta forma, entende-se que a Serventia poderá se utilizar dos critérios para a 

anonimização, desde que a anonimização seja realizada de maneira definitiva, 

para que não se considere tais dados como pessoais. 
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O item 141 do Provimento apresenta o que já fora comentado quando 

da abordagem do item 128, que registra o respeito aos princípios do livre 

acesso aos dados e o direito a consulta facilitada e gratuita. Essa gratuidade 

poderá abranger a exatidão dos dados pessoais, a clareza, a sua relevância, a 

atualização desses dados, a forma e duração do tratamento e a integralidades 

dos dados do titular. Como já apresentado, imagina-se que o acesso deverá ser 

gratuito, por meio de método semelhante a uma declaração, onde se 

apresentará quais dados são tratados na serventia, bem como deverão ser 

criados mecanismos para correção dos dados pessoais que viabilizem o 

registro das alterações operadas, mecanismos estes oficiais e que envolvam 

atos registrais como averbação ou registro, ambos gratuitos. 

O item 142 e seu subitem aproveitam o assunto do item 141 e 

destacam que o acesso ao dado pessoal é restrito ao titular desse dado, bem 

como que esse acesso pode se dar de maneira verbal ou escrita, desde que 

solicitado pelo titular, constando a advertência de que fora entregue ao titular 

dos dados pessoais e que não produz efeitos de certidão. 

O item 143 aborda a não inclusão, como delineado nos comentários 

do item 128, das certidões e informações sobre o conteúdo dos atos notariais 

e de registro, como documentos que deverão ser fornecidos de maneira 

gratuita, demonstrando que esses documentos são oficiais e deverão, quando 

solicitados, terem seus emolumentos cobrados. 

O item 144 e suas subdivisões trazem algumas cautelas para o 

fornecimento de certidões e informações restritas ao que constar nos 

indicadores e índices pessoais, justamente para que se saiba quem recebeu as 

informações e que a responsabilidade no uso de dados pessoais ali descritos 

não recaia mais sobre a delegação. Um dos exemplos é a exigência do 

fornecimento, por escrito, da identificação do solicitante e a finalidade da 

solicitação.  

Tal cautela também deve ser tomada quando houver exigência em 

bloco, agrupadas ou segundo critérios não usuais de pesquisa, mesmo que 

relativas a registros ou atos notariais, envolvendo titulares distintos. Se, 

mesmo preenchidos esses requisitos, a solicitação demonstrar que irá existir 

um tratamento de dados pessoais pelo solicitante, a delegação poderá, por 

meio de nota fundamentada, negar o fornecimento das informações ou 

certidões. Aqui, busca-se evitar, por exemplo, que solicitantes busquem 

informações ou certidões, para depois entrarem em contato com o titular dos 

dados que consta no documento para o oferecimento de serviços. 

Há a dispensa dessas exigências se os dados forem anonimizados de 

maneira irreversível, ao ponto de não se poderem identificar os titulares dos 

dados que constam nas informações ou certidões. 
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Ainda, o mesmo item dispõe sobre a não exigência desses requisitos 

de identificação caso o solicitante seja o Poder Público, justamente para não 

existir qualquer limitação de acesso do Poder Público aos dados que necessita, 

como, por exemplo, informações que possibilitem a localização de bens para 

penhora. 

O item 145, acompanhando os assuntos do item anterior, 

complementa dizendo que não será necessária a identificação do solicitante, 

mesmo que por via eletrônica, se este for o responsável pela unidade ou seu 

preposto, na prestação da função pública delegada. 

O item 146 deixa claro que qualquer retificação de dado pessoal 

constante em registro ou em ato notarial deverá ser realizada por meio de 

procedimento formal, seja extrajudicial ou judicial, visando registrar a 

alteração desejada, para que não haja questionamentos ou apontamentos 

futuros. Não há disposição no Provimento se tal retificação será cobrada ou 

gratuita, de modo que é um tema de difícil direcionamento. Se for levado em 

consideração que os dados são do titular e não da delegação, como descreve o 

direito à autodeterminação informativa (MENDES, 2020) trazido pela LGPD, 

é tendência que tal retificação seja gratuita. Tal direito, descrito no artigo 2º, 

inciso II, e artigo 18, inciso III, ambos da LGPD, como fundamento para a 

proteção de dados pessoais e como direito do titular de dados, se descreve 

como sendo o poder de decidir do titular de dados pessoais sobre como seus 

dados serão tratados, bem como sobre a atualização dos seus dados, pois lhe 

emana o direito de exigir a correção destes. Assim, o comando dos dados 

pertence aos seus titulares e não aos controladores, que é claro, só trataram os 

dados quando necessário. 

O item 147 limita o direito de portabilidade dos dados pessoais, que 

está expresso no artigo 18, inciso V, da Lei Geral, pois não considera o 

responsável pela delegação como fornecedor de serviços ou de produtos, a 

quem caiba a utilização da portabilidade em algum momento. Na função 

pública exercida pelos delegados não há espaço e nem mesmo motivo para 

que tal portabilidade ocorra. 

O item 148 e sua subdivisão dispõe sobre a utilização e respeito às 

indicações feitas pela Corregedoria Geral de Justiça no Provimento nº 50 de 

2015, sobre a inutilização e eliminação dos documentos, seguindo uma 

classificação de importância, onde as delegações terão ciência do que deve ser 

guardado e por quanto tempo. Quando do descarte, indica-se a realização de 

relatório de descarte, onde será discriminado quem descartou os documentos, 

quando isso ocorreu, onde foram descartados, o que foi descartado, os 

métodos de descarte e aquele que ordenou e supervisionou. Esse registro 

auxiliará respostas de solicitações sobre os documentos em poder da 

delegação e a identificação de quais documentos foram inutilizados. 
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Ainda há no item orientação, sobre o uso de técnicas para a proteção 

de dados pessoais que restaram em poder da unidade dos serviços 

extrajudiciais de notas e de registro, demonstrando que a preocupação com a 

proteção de dados deverá ser enraizada na cultura de atuação da delegação. 

O item 149 e sua subdivisão tratam da proibição de transmissão de 

dados fora das hipóteses legais, principalmente com entidades privadas que 

não sejam as autorizadas em receber tais dados. Quando essa transmissão for 

autorizada ela deverá seguir os princípios da Lei Geral, os limites e as normas 

que tratam sobre o tema. 

O item 150 e suas subdivisões complementam o item anterior, 

apontando que as entidades privadas que receberem dados pessoais deverão 

demonstrar e declarar que cumprem de maneira integral os requisitos, 

objetivos, fundamentos e princípios previstos nos artigos 1º, 2º e 6º da LGPD. 

Assim, com essa declaração, o responsável pelos serviços extrajudiciais 

conseguirá imputar responsabilidade pelos tratamentos indevidos ou 

vazamento de dados que ocorra junto às entidades privadas. Essa declaração 

poderá integrar o acordo de processamento mediante aditamento do contrato 

principal ou, até mesmo, ser elaborada de maneira individual, por meio escrito 

ou qualquer meio que confirme o envio, devendo, inclusive, ser encaminhada 

pelas Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados para a Corregedoria 

Geral de Justiça. 

O último item, de número 151 e sua subdivisão, trata da 

obrigatoriedade de as Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados 

comunicarem os incidentes de segurança com dados pessoais, no prazo de 

vinte e quatro horas contados do seu conhecimento, aos responsáveis pelas 

delegações e à Corregedoria Geral de Justiça, com os esclarecimentos 

pertinentes que constarão nos planos de resposta. Ainda neste item, o 

Provimento descreve as informações mínimas que o plano de resposta deve 

conter, a indicação da natureza do incidente, das suas causas, das providências 

adotadas para a mitigação de novos riscos, dos impactos causados e das 

medidas adotadas para a redução de possíveis danos aos titulares de dados 

pessoais, como prescreve o artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais. 

Como dito anteriormente, o plano de resposta é um documento 

importante que os responsáveis pela segurança da informação, conjuntamente 

com o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, irão redigir, 

demonstrando todos os problemas encontrados durante uma falha, registrando 

os acontecimentos, buscando prevenir maiores problemas e mitigar os já 

ocorridos. 
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3. Da aplicação das sanções aos responsáveis pelas delegações dos serviços 

extrajudiciais de registro e notas. 

O Provimento nº 23 de 2020 não aborda as sanções a serem aplicadas 

pelo descumprimento de seus comandos ou dos comandos trazidos pela Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais. Maurício Zockun e Vallini Netto (2016) 

trouxeram observações importantes sobre o tema e, por se imaginar ser critério 

orientativo para aplicação de eventuais sanções, cumpre alguns breves 

comentários. 

A Lei Geral, em seu artigo 58, caput, deixa de fora o Poder Público 

da aplicação de multa para os casos de violação de dados pessoais, porém 

aplica algumas sanções administrativas especificadas nos incisos I, IV, V, VI, 

X, XI e XII do caput do mesmo artigo. Dessa forma, com base nas disposições 

da LGPD, como os serviços extrajudiciais são equiparados ao Poder Público 

quanto ao tratamento, imagina-se que para estes, essas sanções seriam 

aplicáveis, na medida em que forem adequadas à realidade das delegações. 

Entretanto, considerando que as delegações estão sujeitas à fiscalização do 

Tribunal de Justiça, não é possível descartar a aplicação de outras sanções, 

além daquelas descritas na LGPD, como decorrência do regramento 

normativo disciplinar e correicional do Tribunal de Justiça. 

Observa-se, porém, que, em tese, quem deveria aplicar as sanções 

previstas na LGPD aos serviços extrajudiciais, segundo o artigo 55, letra ‘k’, 

da Lei Geral, seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais – 

ANPD, e não o Tribunal de Justiça responsável, o qual poderia sancionar 

eventual delegação conforme as normas internas de regulação. 

A Lei Geral, deixou o apenamento no encargo daquela Autoridade, de 

maneira exclusiva, quando cabível, exceto quanto às sanções de suspensão dos 

responsáveis pelo serviço delegado, de proibição de tratamento de dados 

pessoais e da perda da delegação, pois estas continuam sob a competência do 

Tribunal de Justiça, tendo em vista a natureza da função pública exercida pelas 

delegações. 

Assim, parece que essa divisão deve ser feita, para que haja uma 

divisão de competências dentro da aplicação de sanções, visando o respeito à 

LGPD, que é específica, e à competência do Tribunal de Justiça, que é o Poder 

delegante e responsável pela fiscalização das delegações no exercício de suas 

atribuições, tanto que, desde 2020, já vem sendo incluindo nos itens de 

correição o assunto proteção de dados pessoais. 
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Considerações finais 

Valendo-se destas argumentações, verifica-se que o Provimento nº 23 

de 2020, que alterou as Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a princípio, quis especializar 

alguns comportamentos referentes ao tratamento de dados pessoais na 

serventia, levando em conta os fundamentos, princípios e objetivos da Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

Como se notou, ainda existem assuntos que mereceram maiores 

discussões, como o conflito entre o princípio da publicidade e o princípio da 

proteção da intimidade e vida privada, a gratuidade nas retificações dos dados 

pessoais, bem como a competência para a aplicação de sanções aos serviços 

extrajudiciais de registro e notas. 

Visto isso, conclui-se que a adequação das serventias com a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais é uma realidade e uma necessidade por parte 

de todos os titulares de dados que se utilizam dessa função pública, tão 

importante para autenticar, dar segurança e publicidade aos atos jurídicos 

praticados por particulares e sujeitos a sua administração. 
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Introdução 

Desde março de 2020, o mundo mudou em vários aspectos. A 

pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, trouxe impactos não 

só de ordem sanitária e epidemiológica, mas também de ordem social, 

econômica, política, jurídica e educacional que se farão presentes na história 

para sempre. A situação deflagrada trouxe-nos um alto grau de complexidade 

cuja falta de conhecimento provocou e ainda provoca uma série de decisões 

equivocadas divididas entre a ciência e a política, sendo a argumentação mais 

forte, muitas vezes, a que mais rápido chega à população de forma retórica. 

Para o combate à doença, vulgarmente nomeada de COVID ou 

coronavírus, por sua gravidade e transmissibilidade, e inicialmente sem 

perspectivas de tratamento, recorreu-se a medidas exclusivamente sociais, 

focando na questão da saúde, no distanciamento social, na mudança de hábitos 

de higiene, combinações que culminaram na transformação de nossos hábitos 

de vida e consumo que impactaram no bem estar da população.  

As micro e pequenas empresas, responsáveis por mais de 90% do 

comércio e serviços no Brasil e por 27% do PIB, encontram-se em delicada e 

problemática situação sem soluções claras. Base da economia empregadora, 

esse setor enfrenta a dificuldade de desenhar possíveis soluções em conjunto 

com os vários níveis de governo que, na atualidade, se conduzem pelas linhas 

do neoliberalismo, visivelmente ineficazes para o enfrentamento do novo 

contexto (DORION, 2021). 
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Uma das estrelas no cenário pandêmico foi a tecnologia. O uso de 

computadores e de celulares conectados à internet trouxe uma mudança de 

paradigmas que, apesar de já se fazerem presentes na sociedade, acabaram se 

destacando. Apoiados na necessidade de aumentar o distanciamento social, 

empresas acabam por acelerar a expansão do comércio eletrônico, 

transformando a forma produtiva e garantindo que seus consumidores não 

sejam deixados para trás. Em setores como os da saúde e do transporte, cujas 

atividades são essencialmente presenciais, as mudanças trazidas pela 

tecnologia não trazem impactos com o mesmo êxito. 

Muito embora a tecnologia esteja a serviço de tentar trazer aos 

consumidores uma certa regularidade em seus hábitos de consumo, não trouxe 

a garantia de manutenção de postos de emprego. Instituições de ensino 

superior, por exemplo, que não podiam aglomerar seus alunos em suas salas 

de aula presenciais, tiveram a oportunidade de juntá-los em números bem 

maiores em salas virtuais, causando a redução do número de aulas e, 

consequentemente, o desligamento de vários professores de suas atividades 

laborais. 

O desemprego e as reduções salariais são flagrantes, tanto que a 

Medida Provisória de nº 1045/21 retoma as medidas adotadas pela Medida 

Provisória de nº 936/20, que se converteu na Lei 14.020/21 com a objetivo de 

garantir e preservar empregos por meio de redução salarial ou suspensão de 

contratos de trabalho. 

Muito embora a intenção da medida seja voltada à preservação de 

emprego, a manutenção da renda em nada se beneficia com injunções legais 

desse aporte. Tal medida não se torna eficaz para garantir o sustendo de uma 

família e de suas necessidades básicas como alimentação, educação e uma das 

mais discutidas ultimamente: a moradia. 

A ameaça à moradia tem sido uma das maiores preocupações em meio 

a tantos impactos causados economicamente pela pandemia a ponto de ser 

levado ao Supremo tribunal Federal uma Arguição de Descumprimento de 

Fundamental de nº 828 MC/DF, cujo teor é a tutela de direito à moradia e à 

saúde de pessoas vulneráveis no contexto pandêmico. 

 

A ADPF 828 MC/DF: seu contexto e teor 

Trazidas pelas mãos dos membros do Partido Socialismo e liberdade 

(PSOL) o cerne da questão da ADPF 828 trata da imediata suspensão de 

medidas coercitivas, indutivas e imperativas que possam agravar a situação 

das pessoas que são, ou que estejam em situação de vulnerabilidade no que 

tange ao direito de moradia e saúde, o que nos leva a uma reflexão com relação 

a dois direitos fundamentais: a moradia e a propriedade. 
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A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é 

uma inovação no direito brasileiro, pois não há na história constitucional 

registro de instituto similar até promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Sua regulamentação se deu por meio da lei 9882/99 que em seu art. 1º 

prescreve como finalidade evitar ou reparar lesão a preceito fundamental 

decorrente de ato do Poder Público (CUNHA JR, 2016). 

A tardia regulamentação esvaziou seu papel por onze anos, o que deu 

motivo a inúmeros arquivamentos, fazendo com que as interposições 

deixassem de ser conhecidas, assim como o que ocorreu com a ação interposta 

pelo ex-presidente da República Fernando Collor, interposta para questionar 

a perda dos seus direitos políticos (STRECK, 2014). 

A previsão legal inicial está no art. 102, parágrafo 1º da Constituição 

Federal, in verbis: 

Art. 102 – Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 

guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) 

§ 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, 

decorrente desta Constituição, será apreciado pelo Supremo Tribunal 

Federal, na forma da lei. (BRASIL, 1988). 

 

A tardia regulamentação do instituto nos faz perceber que o avanço 

constitucional na previsão de remédios que servem como controles de 

constitucionalidade enfrenta a lentidão do legislativo brasileiro, fomentando 

e, ao mesmo tempo, retardando discussões a respeito da aplicabilidade diante 

do que podemos entender como sendo constitucional ou não. No caso do 

instituto da ADPF, o pontapé inicial foi dado pelos ministros Gilmar Mendes 

e Celso Ribeiro Batista que, ao discutir a respeito do combate ao que 

chamaram de guerra de liminares, acabaram por editar a Portaria nº 572. 

Levada ao Congresso Nacional como proposta de um anteprojeto em 1997, 

após algumas modificações, tal portaria foi aprovada, promulgando a lei nº 

9.882 em 3 de dezembro de 1999 (CUNHA JR, 2016). 

 No contexto da pandemia, uma importante ADPF veio à tona. 

Proposta pelo PSOL, a ADPF 828 consiste em tutelar direitos fundamentais, 

como moradia e saúde, previstos em nossa Constituição Federal, durante o 

período de restrições e abalos econômicos causados pela COVID-19, 

SARSCOV-2. O cerne da questão da ADPF 828 trata da imediata suspensão 

de medidas coercitivas, indutivas e imperativas que possam agravar a situação 

das pessoas que são ou que estejam em situação de vulnerabilidade no que 

tange ao direito de moradia e de saúde. Especificamente, a ADPF proposta 

buscou garantir de forma ampla, o acesso ao direito de moradia e, como via 

de consequência lógica, o direito à saúde, somados à ampla proteção do direito 
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à vida, visto estarmos diante de um vírus mortal que vem dizimando a 

humanidade, tornando-se necessária a adoção de medidas amplas que evitem 

sua propagação. 

Neste contexto, com a chegada repentina do COVID, especialmente 

em países pobres e subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, as 

desigualdades sociais, sob diversos aspectos e pontos, se agravaram, motivo 

pelo qual se tornou necessária a adoção de medidas pelo Estado e pelos demais 

órgãos nacionais e internacionais para proteger de forma ampla a dignidade 

da pessoa humana. Uma delas, senão a mais importante, foi o isolamento e/ou 

distanciamento social, amplamente recomendado por todas as autoridades 

mundiais. Indubitavelmente o cumprimento de tais medidas dependem de que 

as pessoas tenham seu direito de moradia resguardado. 

Diante dos números alarmantes de pessoas que perderam suas vidas 

frente à letalidade do vírus contra o qual guerreamos, sendo noticiado todos 

os dias mundialmente o avanço da doença e suas consequências devastadoras, 

esgotando vagas em hospitais das redes públicas e privadas, em verdadeira 

rota de colisão com a ciência, mostrou-se cada vez mais preciso olhar para 

aqueles que são menos favorecidos e que se mostram hipossuficientes em 

relação a outros. 

A crise humanitária trouxe à baila muitas questões de ordem 

financeira, pois o isolamento social, somado à potencialidade do vírus, causou 

um efeito cascata, como perda de empregos, aumento da informalidade, fome, 

miséria, contratos de diversas naturezas inadimplidos, busca por hospitais e 

assim por diante, um verdadeiro cenário de guerra, um caos instalado e que 

proclamou um verdadeiro estado de exceção. 

Passamos, nesse estado de exceção, a ser guiados por uma 

necropolítica e o necropoder, um espaço no qual há fronteiras entre vida e 

morte e grande parte da população se vê submetida a condições de vida que 

lhes conferem o estatuto de “mortos-vivos” (MBEMBE, 2018, p. 71). As 

vítimas do necropoder, em meio à falta de política sanitária eficiente, são os 

sem-teto, os moradores das periferias, os idosos, enfim, a população mais 

pobre, para quem os investimentos em saúde pública são baixos, a violência é 

alta e as condições, mesmo em tempos sem a existência de pandemia, já são 

por si só degradantes. Não é raro ouvirmos de parte dos governantes discursos 

de negação à ciência e ao sofrimento da população em um exercício da 

necropolítica que ora manipula instrumentos para deixar viver ou fazer 

morrer. 

A lógica empregada pelos governos neoliberais de direita opera em 

nossa sociedade um verdadeiro darwinismo social e flagrantemente tais 

governos falham no combate à pandemia. A eliminação de parte da população, 
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cuja produção e consumo já não mais interessa à produção econômica, é vista 

em amontoados de cadáveres em países como os Estados Unidos, Brasil, 

Filipinas, dentre outros (SANTOS, 2020). 

Neste diapasão, frente a tantos problemas que chegaram gradualmente 

com a pandemia causada pelo vírus SARCOV-2, chegamos a uma questão que 

despertou a necessidade de discussão no mundo jurídico e de meios de solução 

por nossa Suprema Corte, guardiã de nossa Constituição Federal, 

especialmente no que tange à violação literal de direitos fundamentais e 

sociais, como moradia e saúde. 

Em primeiro lugar, é imperioso destacar que, no Brasil, grande parte 

da população vive de aluguel, justamente por enfrentar dificuldades em 

comprar seus próprios imóveis, valendo-se de aquisições que carecem de 

segurança jurídica, muitas vezes em favelas, em cortiços e em outros lugares 

considerados inóspitos, como áreas de risco de deslizamento de terras, de 

alagamentos, de violência etc. 

Com o agravamento da pandemia, em decorrência do alto índice no 

número de desempregados e do aumento substancial do trabalho informal, 

sem prejuízo das dispensas imotivadas de trabalhadores que sequer viram seus 

direitos trabalhistas satisfeitos, muitos contratos de locação foram 

inadimplidos, causando grande impacto na economia. Assim, frente a tal 

cenário, as estatísticas apontadas pela própria ADPF sinalizam que foram 

despejadas em tempos de pandemia 9.156 pessoas em 14 Estados da 

Federação, sem prejuízo das 64.546 que estão na iminência de sofrerem 

despejo, muitas vezes de forma liminar e sem qualquer notificação prévia ou 

garantia constitucional a ampla defesa e contraditório, seja na esfera 

administrativa ou judicial, sob guarida da polícia, agentes do Poder Público e 

do próprio Judiciário, não garantindo de forma mínima a esses desabrigados 

condições humanas, violando garantias constitucionais. 

Em um país com 15 milhões de desempregados, onde a Constituição 

Federal garante o direito à moradia e à saúde, sem prejuízo de outros apenas 

na teoria, é de rigor que medidas como essa (ADPF-828) sejam meios 

balizadores da isonomia social, principalmente em momentos como o que 

vivemos atualmente, sendo de extrema importância que a vida seja colocada 

em primeiro plano. 

É cediço, portanto, reconhecer que as desigualdades sociais se 

mostram mais visíveis, mais palpáveis na medida em que as dificuldades 

aumentam, especialmente porque notamos, de forma inconteste, que em crises 

humanitárias como a que vivemos nos dias hodiernos a ausência de direitos 

básicos, fundamentais e sociais atinge de maneira desuniforme a população, 

causando maior impacto naqueles que já vivem na linha ou abaixo da linha da 
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pobreza, mostrando-se razoável a adoção de medidas excepcionais para 

nivelar ou, ao menos, minimizar tais efeitos, tornando a sociedade menos 

desigual. 

Em acolhimento de requerimento feito na ADPF 828, que combina as 

previsões dos artigos 6º e 196, que diz respeito respectivamente à moradia e à 

saúde na Constituição Federal, a decisão estabeleceu casos e soluções distintas 

com relação à preservação da moradia no contexto da pandemia, ponderando 

de forma excepcional os direitos de propriedade, possessórios e fundiários sob 

a argumentação do direito à vida. 

São as decisões: 

a) ocupações antigas, anteriores à pandemia: a suspensão, por 6 

(seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes 

do início da pandemia com o objetivo de proteger comunidades já 

com a moradia fixada; 

b) ocupações posteriores à pandemia: os agentes estatais poderão 

agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, 

desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em 

locais com condições dignas; 

c) despejo liminar por falta de pagamento: a suspensão por 6 (seis) 

meses tão somente do despejo liminar, sem que se ouça a parte 

contrária. Manteve o despejo pelo art. 62 da Lei nº 8.245/1991. 

Embora a redação reconheça que a renda das locações muitas vezes é 

vital para o sustento dos locadores, não trouxe nenhum outro elemento capaz 

de amortizar a violação do seu direito de gozar dos frutos de sua propriedade. 

 

Do Direito à Propriedade 

No Brasil é comum que se confunda direito de moradia com direito à 

propriedade, mesmo porque as políticas governamentais de moradia estão 

sempre vinculadas à aquisição de um imóvel com os incentivos financeiros 

subsidiados pelo governo. 

Muito embora o ilustre relator Barroso, em seu voto na ADPF, tenha 

se pronunciado no sentido de que todos os casos devem ser analisados de 

forma minimalista, não podendo se aplicar o direito de forma indistinta a todos 

sem que haja comprovação ampla das condições modificativas enfrentadas 

para evitar o prejuízo de alguns e o enriquecimento sem causa de outros, 

alguns questionamentos merecem destaque com relação ao cerne da discussão 

da ADPF-828.  
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Apesar da ADPF-828 envidar esforços para minimizar os impactos 

sociais trazidos pela crise econômica e financeira no bojo da pandemia, é 

inegável que certos conflitos poderão trazer mais dúvida do que uma possível 

solução, pois se de um lado podemos ter aquele que, com a crise e o 

desemprego, não consegue saldar suas dívidas, tendo fragilizado seu direito 

constitucional de moradia, de outro podemos ter a figura daquele que, 

exercendo seu direito de propriedade, sobrevive de um aluguel. 

No art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXII, o direito 

fundamental à propriedade é posto em conjunto com os demais direitos 

individuais e coletivos. Elencado também como um direito fundamental, o 

direito à moradia está previsto no art. 6º, juntamente com os demais direitos 

sociais, in verbis: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1988). (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 

 

A conceituação de Maria Helena Diniz (2003) a respeito de 

propriedade segue a prescrição de nosso Código Civil ao afirmar ser esse 

direito o meio pelo qual a pessoa física ou jurídica usa, goza, dispõe do bem, 

e acrescenta que o instituto da propriedade traz também a faculdade de reavê-

lo, o que nos faz lembrar e exercício das tutelas possessórias. 

No direito brasileiro, o conceito de propriedade é o mesmo desde antes 

do Código Civil de 1916. Nem por isso nossos tribunais o interpretam da 

mesma forma, sem levar em consideração o contexto atual que traz novo 

sentido social. Diante de tais mudanças, a interpretação jurídica da 

propriedade, apesar do conceito legal resguardar elementos oriundos de 

antigas legislações, bem como o direito de seu titular, busca atender à função 

social, reconhecendo diferentes institutos fundamentais presentes em nossa 

Constituição (VENOSA, 2004).  

A preocupação com a função social pode ser observada no Código 

Civil atual quando, no art. 1.228, §1º, temos a seguinte redação: 

Art. 1.228. § 1º O direito de propriedade deve ser exercido em 

consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo 

que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei 

especial [...] 

 Apesar das tímidas linhas que procuram, de certa forma, coibir o uso 

abusivo da propriedade, usar, gozar e dispor ainda são os principais 

importantes para o entendimento de propriedade. 
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O elemento “usar” trazido para a conceituação da propriedade refere-

se a quando o proprietário o faz para si, habitando em seu imóvel, por 

exemplo; ou quando permite que outro o faça, assegurado o poder sobre a 

coisa pelo proprietário. A utilização do verbo “gozar” está ligada ao direito 

que tem de extrair do bem todas as vantagens possíveis, todos os frutos que 

dele possa se beneficiar, incluindo-se aí o aluguel, por exemplo. Além disso, 

pode levar o bem a uma relação de consumo, “dispor” desse bem, pois pode 

alienar, dar o bem como garantia sempre que puder e quiser. O direito de 

dispor é o que assegura o direito de usar e gozar livremente (VENOSA, 2004). 

Considerando uma interpretação mais progressista à luz da 

Constituição Federal, Venosa (2004) destaca que importante parte da doutrina 

se refere à propriedade como direito fundamental protegido pela Carta Magna 

e que leva em conta a função social citada nos princípios gerais da atividade 

econômica. Vejamos: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

[...] 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

 

 Vale lembrar que o direito de propriedade tem ainda como importante 

limitador o direito público. Como consequência da função social, a 

propriedade privada tem que estar em acordo com a coletividade, submetida à 

política social e tributária da municipalidade de onde ainda pode resultar a 

desapropriação, o confisco e a usucapião. 

 

Do Direito à Moradia 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi o primeiro 

documento a trazer em seus artigos 22 a 27 os direitos econômicos, sociais e 

culturais, dentre os quais o direito à moradia, impulsionando vários tratados 

internacionais como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (PIDESC), de 1966, ratificado no Brasil em 1992 (ONU, 1948; 

BRASIL, 1990). 

Originalmente, artigo 11 do PIDESC menciona a expressão 

“alojamentos suficientes” na publicação de 1966. Na ratificação do 

documento pelo Brasil em 1992, a expressão é trocada por “moradia 

adequada” in verbis: 
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Art. 11. 1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de 

todas as pessoas a um nível de vida suficiente para si e para as suas 

famílias, incluindo alimentação, vestuário e moradia adequada, bem 

como a um melhoramento constante das suas condições de existência. 

Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas destinadas a assegurar 

a realização deste direito reconhecendo para este efeito a importância 

essencial de uma cooperação internacional livremente consentida (grifo 

nosso). 

 

No âmbito constitucional podemos observar a evolução da questão a 

iniciar pela Carta Magna de 1891 que descreve a casa como um asilo 

inviolável, sendo tal menção repetida pelas demais constituições vindouras. Já 

na Constituição de 1934, percebemos um deslocamento do individual para o 

coletivo, colocando a questão da propriedade como centro desse debate, 

pensada como um benefício social. Em 1937, a Constituição mantém o 

espírito de 1934 e a Constituição de 1946 prevê o uso da propriedade 

condicionada ao bem-estar social e traz expresso os limitadores do direito à 

propriedade em caso de desapropriação requerida pelo poder público no 

atendimento do interesse social.  

Ainda com amparo na Constituição de 1946, a função social da 

propriedade é trazida à discussão jurídica por meio do Estatuto da Terra e, 

finalmente, temos na Constituição de 1967 essa função mais clara e uma 

referência ao direito de moradia desvinculado do direito de propriedade 

(PANSIERI, 2008). 

Muito embora o art. 1º, inciso III da Constituição Federal 

originariamente já declarasse a preocupação com a dignidade obtida por meio 

do atendimento às necessidades básicas para o exercício do direito à vida, o 

direito à moradia foi positivado formalmente no art. 6º no ano 2000 com a 

aprovação da emenda constitucional de n. 26. 

O direito à moradia, apontado como um direito fundamental social no 

art. 6º de nossa Constituição federal, tem como propulsor o direito de viver 

com segurança, dignidade e paz que para atingir sua satisfação devem contar 

com a segurança jurídica da posse, custo acessível, infraestrutura, 

habitualidade, localização, acessibilidade e adequação cultural (PANSIERI, 

2008). 

Em virtude de todos elementos que conceituam o direito de moradia, 

mas principalmente o que diz respeito à segurança jurídica da posse, podemos 

invocá-lo como matéria de defesa nas situações lesivas, tanto por parte de 

particulares como do próprio Estado, seja no controle difuso e incidental, seja 

no controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, ou em quaisquer 
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outros instrumentos processuais previstos em nosso ordenamento jurídico 

(SALERT, 2003). 

Podemos considerar que o questionamento mais emblemático com 

relação ao direito de moradia repousa no fato de seu titular, o cidadão em 

geral, poder exigi-lo do Poder Público, valendo-se da própria Constituição no 

intento de assegurar o mínimo de dignidade. De fato, uma vez que a moradia 

é elencada como um direito social, tem o Poder Público o dever de implantar 

políticas para alcançar de forma progressiva, um índice de moradia a favor da 

população seguindo o primado da justiça social, do interesse coletivo e, nas 

palavras de Lopes (2006), do próprio direito à vida. 

Porém, o que deveria ser a solução para o problema da moradia acaba 

sendo entrave social, pois ao guardar íntima relação com as instituições 

financeiras e com as construtoras patrocinadas pelo Estado, não raramente 

acaba sendo objeto de especulação imobiliária, formando um complexo 

industrial e financeiro de apropriação urbana (LOPES, 2006). 

Com tantas previsões legais não é de se estranhar que nos 

questionemos o porquê de não conseguirmos garantir o direito de moradia a 

tantos brasileiros. A resposta para tal escusa ganha respaldo em uma teoria 

surgida na Alemanha dos nos 70: a Teoria da Reserva do Possível. 

De forma recorrente, a Teoria da Reserva do Possível é utilizada com 

a finalidade de limitar o papel do Estado na concretização dos direitos 

fundamentais e sociais. É com a invocação dessa teoria, cuja superação não 

nos alcança, que o Estado acaba por ter que atender apenas aquilo que é 

considerado como razoável. 

O Ministro Herman Benjamim, em Agravo Regimental no Recurso 

Especial nº 1107511 faz uma crítica à aplicabilidade dessa teoria, afirmando 

que ela tem sido: 

[...] utilizada constantemente pela administração pública como escudo 

para se recusar a cumprir obrigações prioritárias. Não deixo de 

reconhecer que as limitações orçamentárias são um entrave para a 

efetivação dos direitos sociais. No entanto, é preciso ter em mente que 

o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma 

indiscriminada. Na verdade, o direito alemão construiu essa teoria no 

sentido de que o indivíduo só pode requerer do estado uma prestação 

que se dê nos limites do razoável, ou seja, na qual o peticionante atenda 

aos requisitos objetivos para sua fruição. Informa a doutrina 

especializada que, de acordo com a jurisprudência da Corte 

Constitucional alemã, os direitos sociais prestacionais estão sujeitos à 

reserva do possível no sentido daquilo que o indivíduo, de maneira 

racional, pode esperar da sociedade (KRELL, 2000, p. 41)  
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 O Ministro critica também a importação do direito estrangeiro de 

forma a desconsiderar a realidade social de cada país, pois: 

A Alemanha já conseguiu efetivar os direitos sociais de forma 

satisfatória, universalizou o acesso aos serviços públicos mais básicos, 

o que permitiu um elevado índice de desenvolvimento humano de sua 

população, realidade ainda não alcançada pelo Estado brasileiro. [...] 

Por esse motivo é que o indivíduo não pode exigir do estado prestações 

supérfluas, pois isto escaparia do limite do razoável, não sendo exigível 

que a sociedade arque com esse ônus. Eis a correta compreensão do 

princípio da reserva do possível, tal como foi formulado pela 

jurisprudência germânica (KRELL, 2000, p. 41). 

 

Ao analisar as diferentes realidades, devemos advogar no sentido de 

repudiar o uso da mencionada teoria que tenha o condão de fraudar direitos 

fundamentais através de seu uso indiscriminado que busca colocar o Estado 

sempre numa posição de isenção frente ao compromisso com a dignidade do 

cidadão. 

 

Considerações finais 

A ADPF 828 surge para enfrentamento da iminente ameaça a direitos 

inerentes à moradia e à própria vida humana, mas não podemos deixar de 

observar que tal situação, antes de chagar ao Judiciário, deveria contar com o 

engajamento do Executivo para combate à desigualdade e proteção ao cidadão 

diante da vulnerabilidade causada pela pandemia da COVID-19. 

A vulnerabilidade da qual tratamos está geralmente ligada à classe 

trabalhadora. A Campanha Despejo Zero trouxe à tona o número alarmante de 

pessoas que não têm garantido o direito à moradia e chamou nossa atenção 

para o inacreditável déficit habitacional de mais de 7,8 milhões de moradias 

(dados do MDR/2017) em nosso país. É para essa mesma classe de pessoas 

que as medidas adotadas pelo governo sob o pretexto da manutenção de 

empregos são adotadas. A edição da medida provisória 936/20, sancionada na 

Lei 14.020/20, por exemplo, permite que as empresas reduzam salários e 

jornadas, suspendendo, quando for o caso, os contratos de trabalho, garantindo 

ao trabalhador receber benefício emergencial incapaz de manter a condição 

financeira para adimplir suas obrigações. 

Ao que nos parece, além de agir conforme a necropolítica e 

necropoder difundido a argumentação de negação à doença e à descrença nas 

medidas sanitárias, os governos neoliberais de extrema direita agem sempre 

com objetivo de terceirizar suas obrigações que, neste caso, restam suportadas 

apenas pelo proprietário do imóvel. Na balança dos direitos fundamentais de 

moradia e de propriedade, é sabido que a proteção dispensada à segunda 
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sempre teve privilégios em nosso ordenamento jurídico, a exemplo da Lei n. 

8.009/90, que considera impenhorável o imóvel residencial da família ou 

entidade familiar, por dívidas de qualquer natureza, civil, comercial, fiscal ou 

previdenciária, trabalhista, salvo as exceções previstas no art. 3° da lei. Porém, 

não podemos desconsiderar que muitos proprietários, tendo apenas um 

imóvel, fazem do aluguel o meio pelo qual retiram seu sustento cuja 

impenhorabilidade também foi regulada pela súmula 486 do STJ, ao 

prescrever que será também impenhorável o próprio imóvel, por dívida do 

locador, quando se trate de único imóvel residencial, do qual ele aufira renda 

que sirva para sua subsistência ou para moradia de sua família (BRASIL, 

2004) 

Escorado no ideal do papel mínimo, na transferência das obrigações à 

sociedade civil e na Teoria da Reserva do Possível, o Poder Público passa a 

descumprir com frequência seu papel com relação às garantias fundamentais 

e sociais previstas na Constituição, o que não seria impactante se tal situação 

se desse apenas em momentos em que vivemos um estado de exceção. 

Por essa razão, deve-se estudar cuidadosamente onde realmente se 

encontra a hipossuficiência nos casos concretos, de maneira que um pedido de 

despejo, de desapropriação, de desocupação forçada ou de outras medidas 

coercitivas e mandamentais, dentro deste período pandêmico, deva, na 

impossibilidade de um acordo, ser analisada pelo Juiz (Estado) de forma 

única, peculiar e isolada em verdadeira cognição exauriente, buscando 

encontrar o equilíbrio para adequar e observar posições e realidades muitas 

vezes semelhantes, como no caso daquele que sobrevive da renda de seu único 

imóvel locado, assumindo o papel hipossuficiente na relação jurídica outrora 

estabelecida.  
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Os Tratados Internacionais de Direitos Humanos e as 

Consequências em nosso Ordenamento Jurídico 

 

 

 

Edilson Mendes51 

Guilherme Montiel Mendes52 

 

Regime Internacional e Conceitos Teóricos das Relações Internacionais 

No que se refere ao plausível alinhamento de temas expostos 

internacionalmente e uma confluência nítida com as necessidades próprias dos 

atores, Nicholas Onuf (2002), ao constatar (nas palavras do próprio autor) a 

“má estruturação” da teoria liberal das Relações Internacionais – fato que 

inclusive afetaria os realistas, uma vez que defende que estes também são 

liberais – explicou tal efeito partindo de uma racionalidade efetivamente 

cartesiana dos atores internacionais. Vindo de uma meta-análise dos debates 

anteriores ao do autor e de suas constatações primárias, tentou alinhá-las à 

racionalidade dos estados se utilizando de um naturalismo filosófico 

aristotélico demasiadamente complexo. 

Conforme Onuf (2002), instituições seriam criadas em concordância 

com os propósitos dos que as instituíram e, de tal forma, não poderiam ser 

consideradas como se houvessem surgido espontaneamente da aleatoriedade 

histórica de determinado período. Para o autor, subsiste uma relação natural 

entre a criação das instituições e as necessidades próprias que pavimentam 

suas estruturações. 

A racionalidade denota significado ímpar para que seja compreendida 

a natureza das novas instituições, uma vez que elas não somente nascem da 

vontade específica de atores, nem contribuem para a concretização dessas 

vontades, mas passam a ser percebidas dessa forma. Torna-se viável, 

inclusive, cogitar um sistema delineado por objetivos específicos, 

convenientemente auxiliadores das imposições de um centro-hegemônico que 

possuía e possui demandas claramente estabelecidas e amplamente 

disseminadas. Essa dialética serve muito bem para explicar o balanço de poder 

 
51 Professor e coordenador do curso de Direito da Universidade Paulista-Sorocaba, 

mestre em Direitos Humanos e Internacional. E-mail: 

profedilsonmendes@hotmail.com 
52 Bacharel em Direito, Bacharel em Relações Internacionais e Especialista em 

Comércio Exterior. E-mail: guilhermemontiel16@gmail.com 
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da Guerra Fria e o motivo da “prevalência” do modelo norte-americano, posto 

que os Estados Unidos, como mentores da ordem internacional-liberal, 

conseguiam impor sua agenda de forma assertiva e melhor articulada através 

das instituições (pelo menos se comparados a outros atores periféricos e ao 

outro lado da Cortina de Ferro). 

Martin Wight (1978 apud ONUF, 2002) e Hedley Bull (2002 apud 

ONUF, 2002), por sua vez, assim como outros notórios autores da Escola 

Inglesa, defendiam o surgimento espontâneo de instituições em sentido 

estrito53, como as Organizações Internacionais Intergovernamentais (OIIG’s). 

Liberais americanos, como Keohane, segundo Onuf (2002), não eram 

racionalistas verdadeiramente cartesianos, o que gera uma conotação de que 

não partiam de premissas intrinsecamente pautadas nas vontades ou na 

racionalidade dos atores para que fossem estruturadas instituições alinhadas 

com seus respectivos anseios. 

Se pressionados, a maioria dos realistas argumentaria que a soberania é 

a única regra que importa para a constituição da anarquia. Eles contam 

a versão de Hayek sobre liberdade e, por consequência, falam sobre os 

perigos do planejamento. Para a maioria dos liberais, outras regras 

permeiam a soberania para a constituição de uma sociedade 

internacional. [...] Se a escola liberal das RI fosse ter uma melhor teoria 

de instituições, então deveria levar em consideração o objetivo comum 

[dos atores]. Isso significa conceber instituições como órgãos 

designados para propósitos específicos, quaisquer que sejam os efeitos 

colaterais. Isto também se aplica à constituição da sociedade 

internacional (ONUF, 2002, p. 228, grifo nosso, tradução livre). 

 

Quanto aos Regimes Internacionais e seus elementos, são definidos 

como “princípios, normas, regras [implícitas ou explícitas] e procedimentos 

de tomada de decisões de determinada área das relações internacionais em 

torno dos quais convergem as expectativas dos atores” (KASNER, 2010, p. 

93). As constatações que abordam o tema têm valor teórico em suas definições 

por analisarem as transições de regimes e a motivação prática para suas 

formações, rompimentos ou transposições. As regras, para o autor, são 

“prescrições específicas para a ação” (KRASNER, 2010, p. 94). Os 

procedimentos, no que lhes diz respeito, funcionam para a tomada de decisões: 

“[...] são práticas predominantemente [utilizadas] para fazer e executar a 

decisão coletiva” (KRASNER, 2010, p. 94), isto é, daqueles que pertencem e 

 
53 Conceito introduzido por Hedley Bull (2002) em A sociedade anárquica. Entende-

se como instituições internacionais em sentido estrito aquelas não são abstratas 

(amplas), que podem envolver costumes e estabelecimentos sociais, por exemplo, as 

Organizações Internacionais são instituições em sentido estrito. 
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possuem voz no cenário internacional. Por último, mas que surge como 

primeiro item no debate por fomentar as fontes do Sistema Internacional, 

inclusive do Direito Internacional, aparecem os princípios do Regime 

Internacional. Estes operam como espécies normativas não positivadas que 

englobam fatos, causas e questões morais. O tópico só preenche sua eficácia 

para operar coercitivamente devido a uma hipotética crença conjunta e erga 

omnes (ou quase) nesses princípios – crença não exclusivamente na 

aplicabilidade dos princípios, mas na mera existência latente deles. 

Segundo Krasner (2010), regime não é, de forma alguma, um arranjo 

vulnerável. Assim, deve ser entendido além da mutabilidade dos interesses e 

do poder. O autor adota a definição que diferencia acordos e regime, 

classificando o primeiro pelo que realmente é: um arranjo pontual. A completa 

ausência da transitoriedade do último não parece ser defendida por nenhum 

dos teóricos, afinal, há de se falar frequentemente sobre mudanças do Regime 

Internacional e das relações casuísticas que englobam essas oscilações. Em 

muito a estrutura do regime difere da volatilidade dos acordos, que 

representam, por vezes, apenas vontades momentâneas e alinhamentos 

transitórios, enquanto fazem parte do regime. 

Krasner (2010) ainda atenta para distinções entre alternâncias 

conjunturais dentro do mesmo regime e a efetiva modificação estrutural de um 

regime para outro. No momento em que princípios, normas, regras e 

procedimentos de tomada de decisão de um regime “tornam-se menos 

coerentes” e as práticas “são crescentemente inconsistentes”, pode-se falar em 

sintomas da derrocada de um regime, ou em sinais de que “um regime 

enfraqueceu” (KRASNER, 2010, p. 96). 

Além disso, Krasner (2010) alega que seria necessária alguma 

coragem – que nega possuir – para refutar a importância do Regime 

Internacional. Este último não surge de maneira voluntária e espontânea, não 

sendo (e não devendo ser) visto como um fim em si mesmo. Quando passa a 

existir, o Regime afeta o comportamento de atores e os resultados das relações 

de poder. Se consideradas verdadeiras essas observações, a previsibilidade do 

comportamento dos atores internacionais passaria por um crivo 

essencialmente comum a todos: ao mesmo passo que players atuam e recebem 

influências do Regime, também são responsáveis (não necessariamente todos 

com a mesma porção de influência) por sua constituição primária, assim como 

por suas transições e rompimentos. 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 enquanto norma 

imperativa de direito internacional 

No contexto pós Segunda Guerra, com a necessidade de se assegurar 

que conflitos desastrosos pautados na propagação de ideias segregacionistas 

não voltariam a explodir pelo globo, as Nações Unidas decidiram criar uma 

carta com força vinculante em três etapas. A Declaração de 1948 marcou o 

ápice do movimento histórico de avanço dos Direitos Humanos, que se iniciou 

com a Carta de Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão. 

Inegavelmente, a Declaração Universal de 1948 representa a 

culminância de um processo ético que, iniciado com a Declaração de 

Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do 

Homem e do cidadão, da Revolução Francesa, levou ao reconhecimento 

da igualdade essencial de todo ser humano em sua dignidade de pessoa, 

isto é, como fonte de todos os valores, independentemente das 

diferenças de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, origem nacional 

ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição, como se diz 

em seu artigo II. (COMPARATO, 2010, p. 240) 

 

As etapas, para Comparato (2010), foram divididas estrategicamente 

em três: a primeira parte do plano consistia em estabelecer uma declaração de 

direitos humanos propriamente dita, que seria mais tarde conhecida como a 

Declaração dos Direitos Humanos. A segunda, por sua vez, dizia respeito à 

força e à oponibilidade da declaração, que deveria possuir a mesma 

aplicabilidade de um tratado, conforme os debates durante as deliberações. Por 

último, precisava-se criar um mecanismo eficiente para repelir quaisquer 

atentados contra os preceitos estabelecidos no texto da declaração. 

De qualquer forma, pretendia-se fazer com que os direitos 

assegurados através do documento vigessem universalmente. Embora avanços 

através do pacto sobre direitos civis e políticos tenham sido alcançados, o 

objetivo final da universalização ainda não se encontra plenamente completo 

até os dias atuais. Em termos jurídicos o documento possui caráter meramente 

recomendativo, mas hoje já se reconhece que os direitos humanos não 

necessitam de ratificações e aderências de Estados mediante suas cartas 

magnas ou infraconstitucionalmente para que preencham requisitos formais 

de oponibilidade (COMPARATO, 2010). 

Partindo de uma visão contemporânea e da interpretação extensiva do 

direito internacional, os tratados e outros instrumentos formais não apenas 

vinculam a postura garantista estatal: também são fontes do direito 

internacional os usos e costumes, afirmados como normas imperativas de 

direito e, também, conhecidos como jus cogens (ou direito cogente), 



Diálogos: Educação e Direito 

 

255 

conceitualmente inderrogáveis ainda que por vontade das partes que compõe 

a relação jurídica em questão. 

Uma ordem internacional pautada no respeito aos direitos humanos 

(artigo XXVIII da Declaração) possui, notoriamente, a universalidade das 

garantias individuais como costumes. Em outros termos, os Direitos Humanos 

não necessitam, pela ótica contemporânea do direito internacional, de 

ratificação interna constitucional para que atinjam as partes vulneráveis a 

quem se destinam. 

Na íntegra, o artigo mencionado prevê que: “Todo homem tem direito 

a uma ordem social e internacional, em que os direitos e liberdades 

estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados” 

(COMPARATO, 2010, p. 252). O conceito introduzido pelo artigo em tela 

promove uma questão profundamente desafiadora, que é o fato de que toda a 

sociedade internacional deveria convergir seus esforços para estabelecer e 

manter um ambiente internacional que não apenas respeite esses direitos 

previstos na Declaração, mas que também passe a garantir a prerrogativa de 

que sejam preenchidos todos os requisitos para o pleno exercício deles. 

Outrossim, a positivação expressa dos Direitos Humanos em ambiente 

interno, convertendo-os em Direitos Fundamentais, embora em ambiente 

internacional não mude o alcance universal dessas proteções, em terreno 

interno pode promover atalhos ao garantir a eficácia de seus institutos e 

princípios. No caso do Brasil, uma vez que esses direitos passam a integrar o 

rol constitucional não só como equiparados, mas factualmente como parte da 

própria constituição – assim como Emendas Constitucionais e os Atos das 

Disposições Constitucionais Transitórias –, mecanismos jurídicos podem ser 

utilizados para manter a harmonia e perfeita concordância entre o 

ordenamento jurídico e a norma fundamental em cheque. Em suma, os meios 

do controle concentrado de constitucionalidade e de recepção ou não recepção 

de norma são possíveis nesses casos. Potencialmente, o motivo que faz com 

que sejam tão relevantes as normas de Direitos Humanos recepcionadas e 

submetidas ao trâmite interno de constitucionalização é que elas – e apenas 

elas – podem converter um tratado internacional em norma constitucional. 

 

Terceira geração dos Direitos Humanos e os direitos de solidariedade ou 

fraternidade 

Acerca dos direitos de solidariedade, cabe iniciar salientando que, por 

serem recentes em relação aos outros dois períodos analisados, parte da 

doutrina jurídica não os considera como integrantes legítimos dos Direitos 

Humanos. Portanto, para os que consideram os direitos de solidariedade como 

relevantes e condizentes com a ordem cronológica e histórica pela perspectiva 
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dimensional da disciplina, existem separações importantes para justificar o 

argumento de uma nova geração autônoma. 

Os direitos fundamentais de solidariedade continuam em constante 

evolução e dizem respeito a debates que, quando relacionados com a Ordem 

Internacional, seriam considerados recentes. Esses direitos reproduzem 

fielmente os debates das high politics54 durante as últimas décadas e 

conseguem sumarizar a agenda da hegemonia estadunidense quase que 

integralmente. 

Para Ferreira Filho (2012), a terceira dimensão dos Direitos Humanos 

ganha protagonismo justamente através do plano internacional, através das 

instituições. Esses direitos, muitas vezes nem reconhecidos pelo direito 

constitucional, podem ser vistos, conforme o autor, na Carta Africana dos 

Direitos do Homem e dos Povos, de 1981, e na Carta de Paris para uma nova 

Europa, de 1990. A época em que cada uma das cartas foi redigida também 

diz muito sobre a natureza dessa terceira dimensão dos Direitos Humanos, já 

que o contexto transicional do fim da Guerra Fria é responsável pela 

disseminação da agenda estadunidense liberal-institucional. Logo, esses 

princípios de terceira geração, para perdurarem, deveriam, invariavelmente, 

passar pelo crivo de alinhamento com os ideais estadunidenses. 

Dentre os mais relevantes princípios de solidariedade, mas não se 

restringindo apenas aos enumerados pelo autor, figuram os seguintes: direito 

à paz, ao desenvolvimento, direito à autodeterminação dos povos e ao meio 

ambiente (FERREIRA FILHO, 2012). Quanto ao direito à paz, cabe observar 

que também é um dos princípios que regem as Relações Internacionais 

brasileiras (artigo 4º, IV e VII), respectivamente sob os termos “defesa a paz” 

e “solução pacífica dos conflitos”. 

Sobre o direito ao desenvolvimento, uma dualidade interessante pode 

ser constatada: da mesma maneira que é uma garantia individual, também 

opera coletivamente em relação aos povos. De qualquer forma, os preceitos de 

direito ao desenvolvimento não possuem nenhum equivalente exato na 

constituição brasileira vigente, a não ser por uma interpretação extensiva dos 

princípios que norteiam as relações internacionais através do artigo 4º. 

O direito à autodeterminação dos povos, para Ferreira Filho (2012), 

tem início na Revolução Francesa e continua através do Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos utilizados pela Organização das Nações Unidas. 

O princípio pode ser encontrado mais bem estruturado para ampliação dos 

seus efeitos na já mencionada Carta africana. Uma crítica pertinente do autor 

 
54 Por muito tempo apenas assuntos de segurança internacional eram considerados 

high politics, que se traduz como “alta política”, isso é, o resumo dos mais relevantes 

temas dentre os assuntos políticos internacionais. 
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é a incongruência em ser admitido como legítimo qualquer meio reconhecido 

pela comunidade internacional ao mesmo tempo em que a guerra estaria entre 

esses meios. O motivo para existir mencionada incongruência seria por uma 

incompatibilidade instaurada pela existência do princípio do direito à paz que, 

em contraste com a legitimação de povos se autodeterminando através de 

instrumentos beligerantes (legitimamente reconhecidos pela Sociedade 

Internacional), acabaria ferindo esse primeiro princípio de paz – uma vez que 

ambos se equiparam hierarquicamente por partirem das mesmas fontes 

jurisdicionais. 

De fato, nenhum direito possui aplicabilidade ilimitada para operar 

sem nenhuma oposição, mesmo emanando de fontes hierarquicamente 

superiores. De tal maneira, um balanço de qual bem jurídico tutelado deve 

prevalecer em cada contexto específico parece mais importante do que um 

debate infindável sobre dois princípios contrastantes e igualmente 

importantes. 

Por último, embora os Direitos de Terceira Dimensão ou Geração não 

se limitem aos enumerados aqui, aparece o direito ao meio ambiente como um 

dos mais relevantes. É sabido que os debates que permeiam os temas 

ambientais são uma preocupação constante no cenário internacional durante 

as últimas décadas, tendo sido realizadas diversas conferências e tratados 

sobre o tema. A preocupação crescente com a manutenção do meio ambiente 

não se limita exclusivamente ao tema de Direitos Humanos, embora seja 

direito de todo indivíduo viver em um mundo onde o meio ambiente é 

preservado, inclusive pensando nas gerações futuras. Com a agenda ambiental 

ascendendo aos principais fóruns multilaterais e com a alta importância do 

tema, constata-se a problemática ambiental como uma constante em muitos 

dos diálogos que envolvam desenvolvimento, visto que se faz necessário 

convergir o direito ao desenvolvimento dos povos com uma postura 

sustentável e não predatória das capacidades naturais do planeta. 

Apenas com esses quatro mais relevantes princípios da geração 

analisada já é possível perceber uma complexa inter-relação e interação entre 

eles. Vale observar, porém, que eles não subsistem só para limitar a 

aplicabilidade um do outro ou para estender as garantias quanto a determinado 

tema arbitrariamente escolhido para figurar nos debates internacionais: os 

Direitos Humanos também se complementam, expandem a postura garantista 

da norma e tutelam novos bens jurídicos que venham a ser considerados 

cruciais para o pleno desenvolvimento social do ser humano. Em outras 

palavras, os direitos humanos conhecidos e disseminados estão vivos, em 

constante mudança buscando uma perfeita adequação à infindável 

mutabilidade social. 
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Com esses novos problemas que surgem, espera-se que, através dos 

princípios já estabelecidos e dos costumes internacionais, seja possível 

contornar crises ambientais, econômicas, epidêmicas, entre muitas outras, 

buscando sempre proteger os elos mais vulneráveis do cenário internacional. 

Inclusive, desta forma é que vêm se articulando e renovando os Direitos 

Humanos hoje presentes nos tratados em ratificações internas. Em alguma 

medida, os objetos abordados que vieram a ser positivados foram fruto de uma 

mudança que introduziu o debate acerca de uma nova problemática. Como 

exemplo, a abolição da escravidão pelos países ocidentais trouxe uma nova 

ótica de extensão dos direitos de liberdade e de igualdade para toda uma gama 

de indivíduos explorados que antes se encontravam negligenciados pela norma 

abstrata em suas urgências. 

Por outro lado, poderiam muito bem os Direitos Humanos ter sido 

estipulados por um rol exaustivo (taxativo) no início das primeiras cartas 

garantistas que concediam direitos a todos de maneira uniforme. Entretanto, 

certamente não poderiam vir a refletir as necessidades das novas 

problemáticas trazidas pelas dinâmicas sociais posteriores. Desta maneira, 

parece extremamente eficaz que tais direitos tenham sido estruturados dessa 

forma, passíveis de mudanças e da inclusão de novas garantias. 

A questão que poderia contrariar a inevitabilidade da constante 

mutabilidade dos Direitos Humanos diz respeito à legitimidade dos bens 

jurídicos arbitrariamente escolhidos para figurar como tal. Quem decide quais 

são os Direitos Humanos? Quais são os atores internacionais que possuem 

projeção suficiente para fazer com que suas agendas sejam respeitadas e 

convalidadas pelos seus pares? 

Ao player que possui a prerrogativa de externalizar suas necessidades 

dentro do Sistema Internacional de modo a ter suas demandas ouvidas, 

debatidas e até mesmo acatadas dentro das Relações Internacionais, dá-se o 

nome de agenda-setting. O lado vulnerável da intersecção de relacionamento 

transfronteiriço – isto é, os países ou instituições que não têm capacidade e 

articulação para impor suas demandas – de fato não conseguiria converter suas 

necessidades em um direito universal que venha a ser massificado. 

Aparenta ser improvável que essas minorias que não possuem a 

capacidade de ser agenda-setting tenham todas suas urgências sempre 

representadas pelo alto escalão da política internacional, ao mesmo tempo em 

que o cenário internacional certamente carece de mecanismos que façam com 

que essas futuras demandas se façam ouvidas – inclusive por serem muitas 

vezes difíceis de se perceber ou empatizar vendo de fora. Menos prudente 

parece assumir que as instituições internacionais são estruturadas de maneira 

igualitária e o centro hegemônico é capaz, por si só, de estipular quais são as 

necessidades mais individuais desses outros periféricos. 
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Para esses últimos, os Direitos Humanos podem não cumprir com o 

fenômeno de acompanhar a constante mutabilidade social, e no momento em 

que esses anseios finalmente viessem a ser tutelados de maneira eficaz, os 

prejuízos internos e externos já poderiam ser irremediáveis. Os muitos 

genocídios das últimas décadas, que constantemente possuíam causas sociais 

advindas de conflitos civis, poderiam ter sido evitados ou atenuados por um 

Sistema Internacional mais bem estruturado, capaz de reconhecer ameaças 

além do jogo de interesse das potências. 

 

Os Direitos Humanos Provenientes de Tratados Internacionais no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro 

A razão do salto para o direito interno brasileiro se dá pelo 

protagonismo que algumas normas exercem diante do cenário jurídico após 

serem mais bem mecanizadas e ganharem força constitucional. Admite-se que 

a devida instrumentalização do exercício dos direitos humanos buscada 

internacionalmente é indispensável para que esses atinjam todas as minorias 

vulneráveis a quem se referem. 

Ainda, não se afasta a inexigibilidade de ratificação e internalização 

dos Direitos Humanos para que atinjam a todos enquanto essencialmente 

universais. Entretanto, os temas tratados na esfera internacional não geram 

sozinhos mecanismos coercitivos equivalentes aos de controle de 

constitucionalidade e recepção de normas anteriores na mesma medida que os 

tratados submetidos ao rito especial introduzido pela Emenda Constitucional 

n. 45 de 2004. 

 Não será o objetivo do presente capítulo traçar uma linha histórica de 

tratados internacionais sobre direitos humanos aderidos pela República 

Federativa do Brasil, mas, apenas, trazer ao foco do debate os que foram 

submetidos ao trâmite de constitucionalização formal por meio do rito do §3º 

do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Deve-se reconhecer, ainda, que 

outros tratados prévios à Emenda Constitucional n. 45 por vezes podem vir a 

exercer maior influência sobre o ordenamento jurídico brasileiro até mesmo 

quando comparados aos constitucionalizados formalmente, que é o caso do 

Pacto de São José da Costa Rica. Porém, os mecanismos de controle e 

recepção só podem ser plenamente empregados quando os tratados forem 

submetidos ao trâmite congressual do artigo 5º, §3º. 

Não se encontra totalmente afastada, doutrinariamente, a 

possibilidade de submeter esses tratados anteriores – que integram o bloco 

supralegal – ao rito mencionado para que ocorra a elevação da norma. 

Todavia, tal procedimento até hoje nunca foi realizado. A não vinculatividade 

absoluta dos tratados internacionais pela soberania dos Estados pode ainda 
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entrar na zona de interpretações futuras pro homine ou, inclusive, os 

posicionamentos de tutela jurisdicional podem mudar de acordo com a 

conveniência dos atores envolvidos. Por isso, dada a maneira que se estrutura 

o Sistema Internacional contemporâneo, a disseminação dos direitos humanos 

que vêm ganhando espaço na esfera internacional pressupõe a adesão e 

instrumentalização interna dos Estados para que esses direitos venham a 

proteger os vulneráveis pretendidos. 

 

As consequências do §3º do artigo 5º trazido pela Emenda Constitucional 

n. 45/2004 

Os Direitos Humanos, em sua definição contemporânea, são 

concebidos como indivisíveis, interdependentes e interrelacionados e, 

inclusive, para Piovesan (2011), possuem seus valores de igualdade e 

liberdade se complementando e conjugando constantemente. A autora 

argumenta que a chave para que tal concepção possa se tornar realidade é a já 

mencionada Declaração Universal de 1948.  

Mesmo com todos os princípios e tratados internacionais que buscam 

universalizar as proteções jurisdicionais, deve-se reconhecer que uma norma 

encontra melhor instrumentalização para o pleno exercício dos direitos 

humanos quando devidamente mecanizada e instrumentalizada nos 

ordenamentos jurídicos internos. No caso do Brasil, essa instrumentalização 

de tratados internacionais que versam sobre os Direitos Humanos pressupõe 

um trâmite similar ao de Emendas Constitucionais em quórum. Entretanto, 

necessitam apenas de maioria absoluta para aprovação, embora tais tratados 

passem a operar na esfera doméstica de maneira semelhante a Emendas 

Constitucionais. 

A Emenda Constitucional n. 45 de 2004 viabiliza a incorporação de 

tratados sobre direitos humanos como parte do bloco de constitucionalidade 

restrito através do parágrafo terceiro do artigo 5º, que veio a complementar e 

instrumentalizar os parágrafos anteriores. Ramos (2012) trata da profunda 

controvérsia teórica promovida pelo novo parágrafo, uma vez que parte da 

doutrina que defende que o estatuto constitucional trazido pelos parágrafos 1º 

e 2º às normas aderidas internamente já era suficiente. Nesse sentido, o 

parágrafo 3º representaria um retrocesso ao condicionar a constitucionalização 

dos tratados a uma decisão da esfera política. Embora a limitação de fato se 

demonstre plausível, o Supremo Tribunal Federal considerou o novo parágrafo 

constitucional em reiteradas decisões do controle difuso de 

constitucionalidade e, também, repeliu ex officio o hipotético parágrafo 

arguido como inconstitucional (que de fato teria competência para fazê-lo). 



Diálogos: Educação e Direito 

 

261 

Ainda que consideradas as controvérsias de limitações e regresso dos 

Direitos Humanos através do parágrafo terceiro, para todos os efeitos ele 

deverá ser considerado como condizente com a constituição vigente, logo, 

constitucional, porque a casa incumbida de fazer o controle de 

constitucionalidade e decidir quanto ao alinhamento do instrumento com a 

ordem constitucional assim o considerou – ainda que tacitamente – ao permitir 

que a prerrogativa descrita subsistisse e fosse aplicada. Parafraseando a lei, o 

parágrafo 3º prevê que os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos aprovados no mesmo rito de Emendas Constitucionais se 

equivaleriam a elas (OLIVEIRA, 2019). 

Faz-se importante ressaltar que o fato desses tratados serem 

equivalentes às Emendas Constitucionais faz deles parte formal do que é 

tratado como bloco constitucional restrito. Piovesan (2011) sustenta que a 

integração de normas de Direitos Humanos ao cerne constitucional já era 

possível materialmente através do parágrafo 2º, que versa sobre a maneira 

como o rol constitucional de direitos e garantias fundamentais não afasta 

outros decorrentes “do regime e dos princípios” adotados pela constituição, ou 

pelos tratados internacionais em que o Brasil seja signatário. Entretanto, com 

a EC (Emenda Constitucional) n. 45, a autora defende que passam a ser não 

só materialmente constitucionais, mas formalmente, entendimento que foi 

citado também na obra de Ramos (2012) da seguinte maneira: 

Nessa linha conciliatória, todos os tratados de direitos humanos – 

incorporados antes ou depois da EC n.45/2004, teriam estatuto 

constitucional, com base no artigo 5º, § 2. Na visão de PIOVESAN, todos 

seriam materialmente constitucionais. O rito especial do artigo 5º, § 3, 

somente daria consequência adicional aos tratados de direitos humanos: 

a impossibilidade de denúncia, pois tais tratados seriam material e 

formalmente constitucionais. Assim, teríamos tão somente a petrificação 

dos tratados de direitos humanos que fossem aprovados de acordo com o 

rito especial, eis que não seriam sujeitos à denúncia (ato unilateral pelo 

qual o Estado brasileiro manifesta sua vontade de não mais se engajar 

perante determinado tratado). (PIOVESAN, 2006, p. 77 apud RAMOS, 

2012, p. 236) 

 

Quanto à eficácia prévia dos meios para constitucionalização de 

tratados, Piovesan (2011) parte da hipótese de que o Estado brasileiro teria se 

reinserido na Ordem Internacional dos Direitos Humanos de maneira plena 

somente após a redemocratização, sendo a Constituição de 1988 o ápice da 

exteriorização desse movimento. Ainda, mantendo-se na linha da ideia de que 

no contexto pós-2004 os tratados de Direitos Humanos passam a ser 

considerados cláusulas pétreas, observa-se que esses direitos que viriam a ser 

submetidos ao trâmite contariam com diversas proteções diferenciadas se 
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comparados aos que integram o bloco supralegal, alegadamente, os ratificados 

e internalizados antes da EC n. 45. 

Para os devidos efeitos jurídicos, considera-se que tratados de direitos 

humanos ratificados e submetidos ao rito do parágrafo terceiro do art. 5º 

passam a vigorar como cláusulas pétreas por uma interpretação extensiva do 

artigo 60, § 4º, inciso IV, vez que, formalmente, de fato incorporam a 

constituição. Dessa maneira, pela redação do artigo mencionado, não 

poderiam ser modificados com a intenção de redução da tutela anteriormente 

concedida ou ampliada. 

Se, atualmente, apenas Emendas Constitucionais podem alterar a 

Constituição (conforme o caput do artigo 60) e “os direitos e garantias 

fundamentais” não podem ser objeto de deliberação por PEC (Proposta de 

Emenda Constitucional) tendente a abolir essas garantias, consequentemente, 

o cerne fixo que integra o rol imodificável (para abolição) constitucional passa 

a ser composto também, extensivamente, pelos tratados internalizados como 

Emendas, pois de fato são direitos e garantias material e formalmente 

constitucionais. Tanto são garantias fundamentais constitucionalmente 

formais e equiparáveis àquelas garantias presentes no artigo 5º que possuem 

respaldo das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Inclusive, 

o próprio parágrafo segundo do artigo 5º trata da já citada não exaustividade 

do rol ali encontrado. 

Ainda, nos casos de recepção ou não recepção de norma 

inconstitucional anterior à constituição, que, em um primeiro momento, só 

seria possível nos casos da própria letra constitucional, de ADCTs55 e de ECs, 

depois da EC n. 45 passa a ser possível vislumbrar a não recepção de norma 

posterior a promulgação da constituição e anterior aos tratados 

constitucionalizados. Quanto a pactos profundamente relevantes, como o de 

São José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos de 

1969), por terem sido introduzidos ao ordenamento jurídico antes da EC n. 45, 

fazem parte do bloco supralegal: como resultado prático, são hierarquicamente 

superiores a leis ordinárias, mas não possuem os mesmos status e força 

constitucionais das normas posteriores submetidas ao rito das duas casas no 

trâmite qualificado. 

Vale ainda mencionar que para Oliveira (2019) é possível que os 

tratados e convenções que versam sobre direitos humanos e são anteriores aos 

trâmites da EC n. 45/2004 – os que, conforme entendimento do próprio STF, 

 
55 Os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias foram responsáveis pela 

harmonização normativa durante a transição constitucional de 1988 e trataram da 

vigência e recepção de normas anteriores à nova constituição. Para todos os efeitos 

legais, fazem parte do bloco constitucional restrito. 
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possuíam a natureza jurídica de normas infraconstitucionais por delimitações 

temporais – poderiam ser submetidos ao trâmite de constitucionalização de 

maneira idêntica aos novos tratados. Por conseguinte, os tratados englobados 

por esses requisitos seriam promovidos de normas que compunham o bloco 

supralegal para o bloco constitucional restrito, tornando-se, assim, para todos 

os efeitos dos instrumentos e mecanismos aludidos aqui, constituição. 

O conceito de bloco de constitucionalidade pode ser constatado 

claramente ao observar o ordenamento jurídico francês, que adota o referido 

sistema: são constituição, com equivalente valor hierárquico, para todos os 

efeitos legais, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a 

Constituição de 1946 (que trata da parte social e econômica) e a Constituição 

de 1958. Todas operam de forma harmônica e regulam-se umas às outras como 

diplomas horizontalmente equivalentes em matéria de aplicabilidade e 

referencial oponível ao resto das leis infraconstitucionais (OLIVEIRA, 2019). 

Um exemplo da aplicabilidade de um diploma constitucional anterior 

à EC n. 45/2004 como parâmetro normativo para regular o resto do 

ordenamento jurídico é a questão da prisão civil por dívidas. No caso 

mencionado, ainda que a norma em inconformidade esteja dentro do artigo 5º, 

a limitação da sua aplicabilidade foi aceita. Pelo relatório do Ministro Marco 

Aurélio em julgamento de Habeas Corpus (STF, HC 87.585/TO, j. 3-12-2008, 

rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25-6-2009 apud OLIVEIRA, 2019), observa-se 

que o tratado, ainda que não constitucionalizado formalmente, pode acabar 

prevalecendo sobre o texto constitucional. O inciso LXVII do artigo 5º da CF 

previa a impossibilidade da prisão civil por dívidas, salvo nos casos de 

inadimplemento inescusável e voluntário de alimentos e no caso do 

depositário infiel de bens. O Pacto de São José da Costa Rica, por sua vez, 

restringia a incidência de prisão por dívida somente ao descumprimento dos 

compromissos alimentícios. Consequentemente, a prisão nos casos de 

depositário infiel seria incompatível com o tratado que o Brasil havia subscrito 

(OLIVEIRA, 2019). 

[...] Entendeu-se que a circunstância de o Brasil haver subscrito o Pacto 

de São José da Costa Rica, que restringe a prisão civil por dívida ao 

descumprimento inescusável de prestação alimentícia (art. 7º, 7) conduz 

à inexistência de balizas visando à eficácia do que previsto no art. 5º, 

LXVII, da CF (‘não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia e a do depositário infiel’). Conclui-se, assim, que, com a 

introdução do aludido Pacto no ordenamento jurídico nacional restaram 

derrogadas as normas estritamente legais definidoras da custódia do 

depositário infiel. Prevaleceu, no julgamento, por fim, a tese do status 

de supralegalidade da referida Convenção [...] (STF, HC 87.585/TO, j. 
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3-12-2008, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25-6-2009 apud OLIVEIRA, 

2019, p. 84). 

 

Os Decretos 6.949/2009 e 9.522/2018 como resultados da Emenda 

Constitucional n. 45/2004 

 O Decreto 6.949/2009 concretizou a constitucionalização formal por 

equiparação do primeiro tratado de Direitos Humanos no Brasil. A publicação 

culminou na internalização da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que ocorreu em Nova 

York, e sua assinatura se deu no dia 30 de março de 2007. Finalmente, os 

princípios trazidos pelo tratado poderiam ser considerados como equivalentes 

a Emendas Constitucionais possuindo, assim, todos os mecanismos e 

oponibilidades provenientes do status de supremacia constitucional. 

Mazzuoli (2016) defende a diferenciação dos termos equiparação e 

igualdade: enquanto a Convenção passaria a ser equiparada a ECs, não seria 

igual, e isso traria alguns resultados práticos importantes. Ainda que não sejam 

atacadas a diferenciação de supralegalidade dos tratados anteriores a 2004 e a 

elevação ao bloco constitucional dos posteriores (submetidos ao trâmite), 

esses últimos não deveriam ser submetidos ao mesmo rito de Emendas, uma 

vez que, embora sejam equiparados, não são iguais. Logo, o rito de maioria 

absoluta (e não qualificada de três quintos) condicionado ao quórum de 

votação de PEC já seria suficiente para a aprovação. 

Inclusive, o trâmite delineado acima foi o adotado na aprovação da 

Convenção e de seu Protocolo Facultativo no Congresso Nacional, tendo sido 

afastada a necessidade dos três quintos do trâmite qualificado previsto no 

artigo 60 da CF/88. A consequência da deliberação foi o Decreto Legislativo 

n. 196 em julho de 2008, condicionando a um posterior decreto presidencial a 

formalização da Convenção no ordenamento jurídico interno, que aconteceu 

em agosto de 2009. Dessa maneira, o primeiro tratado internacional de 

Direitos Humanos aderido pela República Federativa do Brasil veio a compor 

o rol formal-constitucional das garantias fundamentais. 

Ainda que o Chefe do Executivo não desempenhe nenhum papel na 

aprovação de Emendas Constitucionais (a não ser pela capacidade de 

proposição), nesse caso de tratados, faz-se imperativo a ratificação pelo 

Presidente da República. Vale dizer também que o Congresso não possui as 

incumbências de aprovação já discorridas apenas para que possam decidir 

quanto a celebração de um tratado: essa prerrogativa é privativa do Presidente 

da República, dada a insuficiência da redação do art. 49 da CF/88, que delimita 

as competências do Congresso; os parlamentares tão somente possuem a 
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atribuição de elevar a norma a equiparação constitucional porque 

originalmente ECs são submetidas a eles (MAZZUOLI, 2016). 

Percebe-se que os Direitos Humanos, enquanto indivisíveis, não se 

limitam à proteção de pessoas com deficiência. Entretanto, pessoas com 

deficiência inequivocamente compõem o rol de proteção dos direitos humanos 

por se encontrarem em situação de vulnerabilidade. Tanto é plausível tal 

afirmação que um tratado de alcance universal como o de Nova York trouxe à 

tutela jurisdicional doméstica dos Estados signatários a proteção necessária 

para a garantir o mínimo existencial – que, para Oliveira (2019), é a definição 

exata do conceito de dignidade da pessoa humana. Ainda que essa proteção 

exclusiva de pessoas com deficiência não seja suficiente nos sentidos da 

mecanização dos outros direitos, deve-se perceber que já constitui um avanço 

significativo para a proteção de toda uma gama de indivíduos que 

anteriormente se encontrava desamparada institucionalmente, além da 

impossibilidade da restrição ou da abolição dessas garantias por intermédio da 

equiparação constitucional adquirida. 

O motivo que faz parte de toda a necessidade de positivação é, além 

da hierarquia da norma, a prerrogativa proveniente dessa nova posição. Nos 

casos concretos, o tratado passa a ser parâmetro norteador de decisões. De 

fato, pessoas com deficiência já gozavam de alguma tutela constitucional antes 

dos tratados em questão, mas a extensão da compreensão dos protegidos e a 

conceituação proveniente dos tratados têm a capacidade de aprimorar a 

aplicabilidade do auxílio protetivo. 

A extensão da compreensão de pessoas com deficiência visual, por 

exemplo, presente no tratado de Marraqueche (abordado mais detalhadamente 

adiante), que se encontravam anteriormente negligenciadas pela constituição 

ou pelas normas infraconstitucionais, demonstra a real necessidade da 

constitucionalização formal desses tratados. Dessa maneira, pessoas 

vulneráveis conseguem levar suas lides ao judiciário e, sem prejuízo dos seus 

direitos, podem atacar omissões estatais, leis ou inconstitucionalidades de atos 

do poder público. 

A capacidade dessa norma promovida para operar como parâmetro 

possui potenciais ainda a serem descobertos com a afirmação jurisprudencial 

quanto à aplicabilidade de cada tratado, entretanto, destaca-se a força que é 

conferida a esses decretos presidenciais pelo fato de nortearem decisões de 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas pelo Supremo Tribunal 

Federal. Inclusive, seriam essas ações a chave instrumental para proteger 

vulneráveis em situações que antes careciam do amparo estatal. 

No caso exposto a seguir, uma alegada omissão legislativa do estado 

de Minas Gerais tratando da inclusão de pessoas com deficiência chegou ao 
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Supremo Tribunal Federal como ação do controle de constitucionalidade 

concentrado, e assim foi apreciada. Embora fosse possível atacar uma omissão 

com os instrumentos constitucionais prévios, a problematização do assunto e 

os mecanismos protetivos presentes nos tratados resguardam nuances antes 

negligenciadas pela letra constitucional. 

Na mesma linha afirmativa, há poucos anos, incorporou-se ao 

ordenamento constitucional a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, primeiro tratado internacional 

aprovado pelo rito legislativo previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição 

Federal, o qual foi internalizado por meio do Decreto Presidencial nº 

6.949/2009. O art. 9º da convenção veio justamente reforçar o 

arcabouço de proteção do direito de acessibilidade das pessoas com 

deficiência. (Parte da ementa da ADI 903/MG, 2013, Min. Relator Dias 

Toffoli, STF, p. 1/2). 

 

A tutela que surgiu com a constitucionalização da Convenção de Nova 

York e de seu Protocolo Facultativo foi inédita no ordenamento nacional e, 

por quase uma década, esta integrou sozinha o arguido bloco de 

constitucionalidade restrito enquanto norma proveniente de tratado de direitos 

humanos celebrado internacionalmente. A proteção de pessoas com 

deficiência seria apenas um fato isolado e não representaria uma tendência 

nacional protetiva se não fosse pelo próximo tratado que viria a ganhar essa 

mesma força. Atenta-se para o fato de que não só necessitam da mecanização 

das proteções de terceira dimensão as pessoas com deficiência e que, inclusive, 

não apenas elas são os vulneráveis que devem ser protegidos 

institucionalmente. Não obstante, a positivação de princípios de tutela 

jurisdicional a este grupo parece se alinhar com a ideia de que os Direitos 

Humanos de terceira geração continuam em curso de ampliação constante 

mesmo após tanto tempo, embora continuem distantes do ideal cenário de 

universalidade. 

O Decreto 9.522/2018 é a formalização constitucional do Tratado de 

Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, 

com Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto 

Impresso. O tratado entrou em vigor no plano internacional em setembro de 

2012 com a adesão do Canadá como vigésima parte, que era quantidade 

mínima estipulada pelo texto do tratado para sua vigência (ALVES, 2018). 

Oportunamente, as negociações aconteceram na Organização Mundial 

da Propriedade Intelectual (OMPI), que faz parte do sistema das Nações 

Unidas. Inclusive, foi o primeiro tratado de propriedade intelectual que versou 

sobre Direitos Humanos, fato que pode ser considerado uma conquista 

significativa para a disciplina. O Brasil foi um dos países que encabeçaram o 

debate e preencheu o posto de liderança fundamental durante os diálogos, 
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ainda mais pelo fato de ter sido um dos países com iniciativa jurídica para 

tutelar esses direitos de pessoas com deficiência visual em seu ambiente 

doméstico de maneira prévia ao tratado. Outros países que foram importantes 

para a realização do Tratado de Marraqueche na OMPI e, inclusive, 

participaram dos debates juntamente com Brasil foram Argentina, Equador, 

México e Paraguai (ALVES, 2018). 

Ainda que esses outros meios internos de proteção a pessoas com 

deficiência visual já encontrassem equivalentes no Brasil, novos objetivos de 

alinhamento com as necessidades dos deficientes visuais passam a ser 

necessários. Alves (2018) enumera três: o primeiro diz respeito aos 

beneficiários elencados pelo instrumento e a uma necessidade inadiável de 

ampliar essa categoria. O segundo, por sua vez, trata da necessidade da 

normatização de outros direitos além dos que se relacionam com a reprodução 

de obras. O último é uma reflexão quanto ao intercâmbio transfronteiriço dos 

exemplares. Todos esses objetivos se encontram previstos no tratado e, ainda 

assim, precisam ser plenamente viabilizados no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Enquanto o tratado em questão era norma não equiparada a ECs e, por 

conseguinte, não fazia parte formal do bloco de constitucionalidade estrito, as 

lacunas da legislação brasileira em relação a ele poderiam perdurar ad 

infinitum. Entretanto, a partir do momento em que o tratado passou pelo 

trâmite introduzido pela EC n. 45, como ensina Oliveira (2019), qualquer 

omissão que se relacione com a obrigação do legislador de viabilizar uma 

norma constitucional formal pode ser atacada por Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão (ação do controle introduzida pela lei nº 

12.063/09, incorporada à lei 9.868/99, que trata das ambivalentes ADI e ADC, 

já mencionadas anteriormente). 

Consequentemente, a tendência é que, harmonicamente, os direitos 

previstos no tratado e constitucionalizados passem a encontrar mecanismos 

equivalentes no âmbito doméstico mesmo em um cenário que o legislador 

venha a se omitir. O trâmite da ADO faz parte do controle de 

constitucionalidade concentrado (abstrato) e é exercido pelo Supremo 

Tribunal Federal. Assim, não necessita de alinhamento da esfera política para 

que a inconstitucionalidade por omissão seja sanada e para que os mecanismos 

suficientes para o exercício do direito acordado internacionalmente sejam 

instituídos e futuramente resguardados (OLIVEIRA, 2019).  

Nesse sentido de possibilitar o exercício pleno dos direitos elencados 

no tratado de Marraqueche e a adaptação orgânica – porém eficiente – dos 

países signatários em relação ao tratado, surge o artigo 10, que versa acerca 

dos “princípios gerais sobre implementação”: 
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1. As Partes Contratantes comprometem-se a adotar as medidas 

necessárias para garantir a aplicação do presente Tratado. 2. Nada 

impedirá que as Partes Contratantes determinem a forma mais adequada 

de implementar as disposições do presente Tratado no âmbito de seus 

ordenamentos jurídicos e práticas legais. 3. As Partes Contratantes 

poderão exercer os seus direitos e cumprir com as obrigações previstas 

neste Tratado por meio de limitações ou exceções específicas em favor 

dos beneficiários, outras exceções ou limitações, ou uma combinação 

de ambas no âmbito de seus ordenamentos jurídicos e práticas legais 

nacionais. Estas poderão incluir decisões judiciais, administrativas ou 

regulatórias em favor dos beneficiários, relativa a práticas, atos ou usos 

justos que permitam satisfazer as suas necessidades [...] (BRASIL, 

2018). 

 

Diante do texto do decreto que foi extraído do tratado, pode-se 

perceber, ainda, a conformidade da postura protetiva do Brasil com o item 3, 

vez que a equiparação formal através de decreto consegue, por si só, suprir os 

itens de “alinhamento das decisões judiciais, práticas legais, administrativas 

ou regulatórias em favor dos beneficiários”. Isso se dá pelas consequências 

supracitadas da força hierárquica constitucional. Inclusive, o trâmite sucedido 

demonstra um empenho extremamente benéfico do Brasil ao instrumentalizar 

o tratado, sem mencionar a postura de resguardar – ao menos na esfera 

internacional –, a universalização dos direitos humanos de fraternidade. 

Com esses dois tratados, o de Nova York (2007) e de Marraqueche 

(2013), torna-se possível perceber um novo padrão de costume nacional sendo 

estruturado em relação à postura protetiva da constituição, além de suas novas 

extensões provenientes da esfera transfronteiriça possibilitada pelo § 3º do 

artigo 5º. Não parece ser fruto do acaso o fato de que os únicos dois tratados 

de Direitos Humanos constitucionalizados versarem sobre pessoas com 

deficiência, mas uma postura reiterada de positivação dos direitos humanos 

que pode gerar, futuramente, uma ampliação do rol constitucional para outras 

classes de indivíduos que também carecem dessa mesma mecanização. Ainda, 

por se tratar de grupos de vulnerabilidade, esses direitos de terceira geração de 

fraternidade, por serem introduzidos a ordem interna com tamanha supremacia 

e força hierárquica, demonstram uma linha expressa do legislador a caminhar 

no sentido da concretização ou ampliação da ainda não terminada terceira 

dimensão histórica da disciplina. 

 

Considerações finais 

Diante do exposto, conclui-se que a instrumentalização dos direitos 

humanos de terceira dimensão ou geração passa a possuir maiores 

mecanismos coercitivos e de parametrização da norma quando adentram o 
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ordenamento jurídico doméstico com força constitucional. Essa oponibilidade 

pareceu ser equalizada ainda mais quando é conferida a supremacia 

constitucional formal a um tratado. Ainda, percebeu-se que os Direitos 

Humanos, para operarem universalmente, não necessitam essencialmente da 

ratificação interna, mas os trâmites instituídos por essa internalização são 

indispensáveis para o exercício desses direitos. 

O argumento de que os Direitos Humanos de terceira geração, os de 

fraternidade, não estariam plenamente realizados até hoje demonstrou ser 

provável, vez que estados como o Brasil continuam a instrumentalizar normas 

que buscam proteger essa gama de vulneráveis. A tutela de pessoas com 

deficiência, por sua vez, embora benéfica, não pareceu representar a totalidade 

da classe de vulneráveis que os direitos de fraternidade se referem. Inclusive, 

a proveniência do cenário internacional e sua relação intrínseca com a agenda 

das potências pareceu ser em certa medida incompatível com a 

representatividade de problemas periféricos de terceira geração. 

Finalmente, a adoção do conceito de bloco de constitucionalidade 

restrito demonstrou ser indispensável para a compreensão da elevação 

hierárquica formal de normas mecanizadas pela EC n. 45 de 2004. Isso se deu 

pelo fato de a teoria pressupor o protagonismo constitucional e piramidal 

desses tratados em detrimento de outros também materialmente 

constitucionais, embora esses últimos ainda integrem o cerne do ordenamento 

jurídico enquanto bloco supralegal. Hipoteticamente, nada parece obstruir a 

submissão dos mesmos ao trâmite congressual dos dois tratados analisados, 

embora tal procedimento nunca tenha ocorrido. 
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