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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO

Desejo salientar dois aspectos que, de maneira muito particular, me sensibilizaram ao tomar 
contato com os objetivos e a programa��o do I SEMIDI e I SEVILES:
1. Os temas propostos: n�o somente por sua inquestion�vel relev�ncia (e urg�ncia!) 

acad�mica e social, mas, tamb�m, porque s�o temas plenamente aderentes aos valores do 
carisma salesiano e, portanto, � miss�o do UNISAL. Educa��o, escola, inf�ncia e 
juventude, educa��o para a paz e a convivialidade, pedagogia social, dignidade humana, 
fam�lia e outros temas abordados refletem uma consistente postura “unisaliana”: o espa�o 
acad�mico pode (e deve!) favorecer, por sua ess�ncia, o desenvolvimento da ci�ncia, a 
constru��o do conhecimento, a busca por ricas informa��es, a necess�ria aquisi��o de 
compet�ncias e, sobretudo, o cultivo da sabedoria! E a sabedoria �, como queria Kant, a 
“vida com sentido!”. Por isso, acreditamos, o espa�o acad�mico-universit�rio pode ser um 
sagrado ambiente onde ressoa a vida em sua inteireza: a vida em suas in�meras 
possibilidades e surpreendentes belezas, mas tamb�m em seus robustos conflitos e 
incompreens�veis desvios! 

2. Os profissionais respons�veis pelo desenvolvimento dos temas: preparo acad�mico-
intelectual n�o lhes falta. Mas, para al�m dessa qualifica��o profissional, s�o pessoas cuja 
reflex�o e pr�tica s�o profundamente aderentes � realidade s�cio-cultural em que est�o 
inseridas. Al�m disso, s�o profissionais que revelam verdadeiro prazer em partilhar, assim 
com o fez Dom Bosco, o saboroso p�o de suas reflex�es, suas experi�ncias, suas 
conquistas. E tudo isso � t�o gratificante! Colocar-se em atitude dial�gica, num saud�vel 
exerc�cio de interlocu��o entre os saberes, com a clara consci�ncia de que “todos somos 
sabedores” e que o “rosto-presen�a do outro” nos enriquece, eis uma forma instigante de 
acolher o dom da exist�ncia! Assim, numa atitude corajosamente serena de inter-trans-
disciplinaridade, podemos nos distanciar das tenta��es de arrog�ncia intelectual, da 
prepot�ncia acad�mica, para mergulhar nas l�mpidas e repousantes �guas que nos levam � 
sabedoria!

Congratulo-me com todos os organizadores do SEMIDI e SEVILES. Colho tamb�m esta 
ocasi�o para agradecer todo o trabalho realizado com empenho e compet�ncia. 

Lorena, 10 de novembro de 2010.

Prof. Dr. P. Edson Donizetti Castilho
Reitor
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Direitos Sociais

Resumo

Um dos principais consensos difundidos no Brasil relaciona-se � vincula��o do 
desenvolvimento socioecon�mico com a educa��o, por�m ret�m-se a um entendimento 
superficial, determinando-se pouco sobre qual educa��o se refere e como se proceder�. O
direito � educa��o carece de efetividade, como se denota da realidade educacional, extra�da
dos �ndices de desenvolvimento social, que estabelecem a qualidade do ensino 
comparativamente com outros pa�ses.
A pesquisa pretende demonstrar o processo hist�rico da previs�o constitucional do direito � 
educa��o, buscando, as raz�es e as orienta��es determinantes para a forma��o do pensamento 
que culminou no modo como a educa��o foi disposta na constitui��o. Abordar� a 
compreens�o de educa��o mais coerente com os objetivos da constitui��o – o pleno 
desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exerc�cio da cidadania. Da� a pesquisa 
procurar� integrar a estes fins a concep��o de educa��o que preconiza o reconhecimento da 
pessoa como sujeito hist�rico e a sua inser��o nas orienta��es da comunidade pol�tica.
A partir deste car�ter, vinculando a orienta��o dos direitos fundamentais �s liberdades f�ticas, 
pois como direito fundamental social p�e-se como fator preponderante � autodetermina��o da 
pessoa e ao desenvolvimento pleno da cidadania, integrando o conte�do m�nimo de direitos 
para a subsist�ncia humana, aos quais o poder p�blico tem de direcionar seus instrumentos 
para garanti-lo, a pesquisa pretende acrescer ao entendimento doutrin�rio quanto � condi��o 
para a efetividade deste direito, al�m da implementa��o de pol�ticas p�blicas, o respaldo da 
comunidade, por meio da incorpora��o da sua necessidade pela consci�ncia p�blica.
A pesquisa pauta-se na an�lise doutrin�ria e desenvolve-se, essencialmente, pelo formato 
dogm�tico, tratando dos conceitos abordados, da liga��o deles com a constitui��o, 
estabelecendo os par�metros adotados pela doutrina; e, a partir dos seus resultados, pretende 
apontar solu��es para a problem�tica.
Assim, o trabalho intenta contribuir para a discuss�o acerca do problema da efetividade do 
direito � educa��o.

Palavras-chave: “Direitos fundamentais sociais”; “Direito � educa��o”; “Efetividade dos 
direitos fundamentais”; “Desenvolvimento da cidadania plena”.



Abstract

A major consensus widespread in Brazil is related to linking economic development with 
education, but holds itself to a superficial understanding, determining what little education 
about respect and how to proceed. The right to education lacks effectiveness, as it denotes the 
educational reality, drawn from the indices of social development, establishing the quality of 
education compared with other countries.
The research aims to demonstrate the historical process of the constitutional provision of the 
right to education, seeking the reasons and guidelines for determining the formation of 
thought that culminated in the way education has been prepared in the constitution. Address 
the understanding of education more consistent with the goals of the constitution - the 
person's full development and prepare them for citizenship. Hence the research will seek to 
integrate these purposes the concept of education that advocates the recognition of the person 
as a historical subject and its inclusion in the guidelines of the political community.
From this character, linking the orientation of the fundamental rights to freedoms factual, 
because as fundamental social right is put forward as a major factor of the person to self-
determination and the development of citizenship, incorporating the minimum content of 
human rights to subsistence, to which the public must direct their instruments to guarantee it, 
the research aims to accrue to the doctrinal understanding of the condition for the realization 
of this right, and the implementation of public policies, backed by the community, through the 
merger of their need for awareness public.
The research agenda on the doctrinal analysis and is developed mainly by dogmatic format, 
dealing with the concepts covered, link them with the constitution, establishing the parameters 
adopted for the doctrine, and, from their results are expected to identify solutions the problem.
Thus work intends to contribute to the discussion about the problem of effectiveness of the 
right to education.

Keywords: “Fundamental social rights”; “Right to Education”; “Effectiveness of fundamental 
rights”; “Development of full citizenship”.

1. Processo histórico da previsão constitucional do direito à educação no Brasil

O direito � educa��o est� inserto no sistema constitucional brasileiro desde a 

Constitui��o pol�tica do Imp�rio do Brasil de 18241, apontado na rela��o dos direitos civis e 

pol�ticos dos cidad�os, no inciso XXXII do artigo 179. Ainda que o inciso restrinja-se a 

apenas mencionar o direito � instru��o prim�ria e gratuita, � poss�vel ponderar o car�ter 

influente dos ideais da Revolu��o Francesa no Brasil, mesmo que o conte�do da norma 

constitucional n�o tenha refletido na sociedade da �poca, de maneira a n�o produzir os efeitos 

pol�ticos lhes condizentes.

1 “Vemos, ent�o, que a Constitui��o de 1824 n�o conseguiu fazer com que um consenso duradouro em torno de 
certos princ�pios – que seriam expressos pelo pr�prio texto constitucional – fosse alcan�ado. Tentou-se impor ao 
Pa�s um modelo que n�o refletia a realidade das institui��es e estruturas pol�ticas brasileiras, nem tampouco 
garantia que as que foram implantadas trouxessem estabilidade.” Paulo Bonavides. História constitucional do 
Brasil, p. 91.



A Constitui��o da Rep�blica dos Estados Unidos do Brasil de 1891 continha uma 

ess�ncia mais pr�xima do direito dos EUA, diferentemente da constitui��o que a antecedeu2. 

No seu texto, a educa��o foi posta no cap�tulo relacionado �s atribui��es do Congresso 

Nacional, o qual estava incumbido de proporcionar a cria��o de institui��es de ensino 

superior e secund�rio nos Estados e prover a instru��o secund�ria no Distrito Federal, como 

tamb�m na se��o da Declaração de Direitos, caracterizando o ensino nos estabelecimentos 

p�blicos como laico.

Por sua vez, a Constitui��o da Rep�blica dos Estados Unidos do Brasil de 1934, j� 

sob influ�ncia do constitucionalismo alem�o3, assentou o direito � educa��o como 

responsabilidade da fam�lia e dos poderes p�blicos e definiu seu des�gnio como modo de 

possibilitar eficientes fatores � vida moral e econ�mica da na��o, desenvolvendo a 

consci�ncia da solidariedade humana. Outrossim, fixou compet�ncias � Uni�o com o sentido 

de ampliar o acesso e a gratuidade do ensino no pa�s, bem como estabeleceu a aplica��o de 

um percentual m�nimo da receita da Uni�o, dos Estados e dos Munic�pios na manuten��o e no 

desenvolvimento dos sistemas educativos.

Maria Cristina Lima distinguiu esta constitui��o pela seguinte perspectiva: “Desde 

ent�o, a educa��o n�o deixou mais o patamar constitucional ganhando, entretanto, a partir da 

Constitui��o de 1934, o status positivus. Status porque prescritivo de cidadania, e de acordo 

com a doutrina de Jellinek, status porque definidor de uma situa��o jur�dica, que permite ao 

indiv�duo, ser jur�dico, encarar as presta��es do Estado, as liberdades frente ao Estado, as 

pretens�es do Estado, as liberdades frente ao Estado, as pretens�es contra o Estado e a 

presta��o por conta do Estado como um direito p�blico a lhe favorecer.”4

Assim, esta constitui��o, evidenciando o seu sentido democr�tico5, conferiu ao 

direito � educa��o a natureza de direito social e dever do Estado, dedicando um cap�tulo para 

a educa��o e cultura.

2 “Assim como reinara, na Constitui��o imperial, o pensamento franc�s, prevaleceu, na Constituinte republicana, 
o pensamento norte-americano.” Afonso Arinos de Melo Franco. Direito Constitucional: Teoria da Constitui��o; 
As Constitui��es do Brasil, p. 123.
3 “Com a Constitui��o de 1934 chega-se � fase que mais de perto nos interessa, porquanto nela se insere a 
penetra��o de uma nova corrente de princ�pios, at� ent�o ignorados do direito constitucional positivo vigente no 
Pa�s. Esses princ�pios consagravam um pensamento diferente em mat�ria de direitos fundamentais da pessoa 
humana, a saber, faziam ressaltar o aspecto social, sem d�vida grandemente descurado pelas Constitui��es 
precedentes. O social assinalava a presen�a e a influ�ncia do modelo de Weimar numa varia��o substancial de 
orienta��o e de rumos para o constitucionalismo brasileiro.” Bonavides, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 
p. 366.
4 Maria Cristina de Brito Lima. A educação como direito fundamental, p. 6.
5 “... essa democracia social era s�mbolo de um compromisso do constitucionalismo com as novas tend�ncias 
prolet�rias, que dormitavam no mundo, e que faziam as suas primeiras manifesta��es coletivas no Brasil.” Lu�s 
Pinto Ferreira. Princípios gerais do Direito constitucional moderno, p. 113.



A inclina��o democr�tica da Constitui��o de 1934 pouco pode propiciar seus 

reflexos no �mbito social, pois com o golpe do Estado Novo em 1937 e a elabora��o de uma 

nova constitui��o, a finalidade do direito � educa��o transp�s-se ao ensino profissionalizante, 

concebendo como priorit�rio o favorecimento � capacidade vocacional profissional, tida como 

o primeiro dever do Estado.

Ao fim do Estado Novo e o interst�cio democr�tico, a Constitui��o dos Estados 

Unidos do Brasil de 1946 retomou pontos espec�ficos da constitui��o de 1934, vinculando um 

sentido democr�tico � educa��o, por�m, da mesma forma que a constitui��o referida, gerou 

pouca repercuss�o social, j� que em 1964 o Brasil sofreu o Golpe militar. Al�m do mais, o 

contexto social da �poca contribuiu para descaracterizar seus des�gnios, como frisado por 

Afonso Arinos: “A Constitui��o de 1946 assemelhava-se bastante � de 1934. Sua vida foi 

bem mais longa, por causa da inexist�ncia de um ambiente internacional que lhe facilitasse a 

destrui��o. Mas a eros�o interna, devida a algumas de suas imperfei��es, e, principalmente, 

ao fato do aprofundamento da divis�o nacional das classes dirigentes, sempre incapaz de 

compreender que a oposi��o democr�tica n�o significa luta contra as institui��es, foi 

preparando inexoravelmente o fim da Constitui��o de 1946.”6

Durante o per�odo compreendido pela vig�ncia da Constitui��o de 1946 foi institu�da 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educa��o Nacional, posterior a treze anos de debate, todavia, 

como j� apontado, seus des�gnios sofreram desfecho com o Golpe de 1964.

Embora a Constitui��o da Rep�blica Federativa de 1967 n�o tenha realizado 

mudan�as substanciais no texto constitucional, o avan�o � presta��o do direito � educa��o no 

transcurso do regime militar mostrou-se prejudicado pelo pr�prio contexto social e pol�tico, o 

qual n�o se coadunava com a concep��o de uma educa��o direcionada ao desenvolvimento 

pleno da cidadania, como tamb�m pelos empecilhos da esfera econ�mica, advindos da 

implanta��o da ind�stria de base nos anos cinquenta7. A Emenda Constitucional n� 1 de 1969 

ratificou a educa��o como um direito universal, ressaltando-a como dever do Estado, e 

estendeu os percentuais m�nimos das receitas da Uni�o, dos Estados e dos Munic�pios 

reservadas ao desenvolvimento do ensino.

Com a ruptura das estruturas mantenedoras do regime autorit�rio no Brasil, 

rompimento decorrente das press�es populares internas e da oposi��o econ�mica 

internacional, o processo de redemocratiza��o inseriu o Brasil em uma nova ordem 

6Afonso Arinos de Melo Franco. Ob. cit. p. 128.
7 Elias de Oliveira Motta. Direito Educacional e Educação no Século XXI, p 134-5.



constitucional, adequada � representa��o de conquistas populares e producente no �mbito da 

mobiliza��o das pessoas a perquirir novos avan�os.

Sobre esta quebra de paradigma, Luis Roberto Barroso discorre: “No caso brasileiro, 

o renascimento do direito constitucional se deu, igualmente no ambiente de 

inconstitucionaliza��o do pa�s, por ocasi�o da discuss�o pr�via, convoca��o, elabora��o e 

promulga��o da Constitui��o de 1988. Sem embargo de vicissitudes de maior ou menor 

gravidade no seu texto, e da compuls�o com que tem sido emendada ao longo dos anos, a 

Constitui��o foi capaz de promover, de maneira bem-sucedida, a travessia de um regime 

autorit�rio, intolerante e, por vezes, violento para um Estado democr�tico de direito.”8

A Constitui��o da Rep�blica Federativa do Brasil evidenciou novos ideais ao direito 

� educa��o, passando a consider�-lo como direito fundamental social, tornou-se a ascens�o ao 

pleno desenvolvimento da cidadania, instituindo garantias � sua proje��o, al�m de estipular 

incrementos em aspectos essenciais como a valoriza��o dos professores, a obrigatoriedade da 

presta��o estatal quanto ao ensino b�sico, e o tra�amento de metas como a erradica��o do 

analfabetismo e a melhoria da qualidade de ensino. Assim, o conte�do da Constitui��o de 

1988 afirmou o papel da educa��o para a constru��o de uma sociedade livre e democr�tica, 

bem como a vinculou � dignidade humana e ao seu reconhecimento como pressuposto aos 

demais direitos fundamentais.

Entretanto, embora esteja previsto na Constitui��o da Rep�blica, o direito � educa��o 

carece de efetividade.

2. A educação9 em seu sentido político, designada à cidadania

A evolu��o hist�rica do direito � educa��o nas constitui��es brasileiras ressalta a sua 

correspond�ncia com os direitos e garantias fundamentais, seja por constituir-se desta 

natureza, seja por possibilitar o reconhecimento destes. Com a Constitui��o de 1988, auferiu-

se � educa��o garantia prestacional e car�ter de direito fundamental, atribuindo-lhe 

paralelamente uma fun��o de ascens�o aos objetivos da Rep�blica. Todavia, a educa��o 

direcionada a estes anseios, os quais evidenciados pelo exerc�cio da cidadania, deve estar 

8 Luis Roberto Barroso. Direito Constitucional Contemporâneo, p. 246.
9 A educa��o a qual se tratar� o trabalho refere-se � educa��o b�sica - n�o se pretende abordar quest�es atinentes 
ao ensino profissionalizante e superior. A educa��o b�sica est� definida na Constitui��o como dever do Estado 
pelo artigo 208, inciso I. Assim, compreende o dever do Estado propiciar o acesso ao ensino infantil e 
fundamental e, progressivamente, ao ensino m�dio.



totalmente compatibilizada com a sua real ess�ncia de liberdade, a qual permitir� o 

reconhecimento do sujeito hist�rico e a sua inser��o nos ditames da pol�tica10.

A educa��o como pr�tica da liberdade volve-se � sua integra��o com a pol�tica, 

ambas associadas exprimem a determina��o hist�rica da pessoa no contexto social e pol�tico 

pelo qual est� submetida, condicionando-a � compreens�o das contradi��es que a envolvem e, 

consequentemente, a sua ades�o � comunidade pol�tica. No mesmo diapas�o, Jamil Cury 

ressalta: “A educa��o se opera, na sua unidade dial�tica com a totalidade, como um processo 

que conjuga as aspira��es e necessidade do homem no contexto objetivo de sua hist�rico-

social. A educa��o �, ent�o, uma atividade humana part�cipe da totalidade da organiza��o 

social.”11 Assim, a educa��o por esse vi�s intr�nseco � pol�tica desconstr�i a concep��o 

bancária, apregoa-se a uma acep��o problematizadora12, de car�ter autenticamente reflexivo, 

a qual torna educador e o educando sujeitos de um mesmo prop�sito, alicer�ados por uma 

rela��o dial�gica.

Por essas considera��es, a conscientiza��o formada a partir da pr�tica reflexiva da 

educa��o libertadora coaduna com a inser��o da pessoa �s orienta��es pol�ticas de sua 

comunidade, agindo como sujeito hist�rico e modificador da realidade, observando, desta 

maneira, a vincula��o da educa��o com a democracia, argumento tamb�m defendido por 

Dewey13. A necessidade de estabelecer uma educa��o adequada � conscientiza��o � o 

10 A esta inser��o relaciona-se conseguintemente o poder de interven��o proporcionada pela educa��o: “Outro 
saber de que n�o posso duvidar em momento sequer na minha pr�tica educativa-cr�tica � o de que, como 
experi�ncia especificamente humana, a educa��o � uma forma de interven��o no mundo. Interven��o que al�m 
do conhecimento dos conte�dos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos implica tanto o esfor�o de reprodução da 
ideologia dominante quanto o seu desmascaramento. Dial�tica e contradit�ria, n�o poderia ser a educa��o s� 
uma s� a outra dessas coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradora da ideologia dominante.” 
Paulo Freire. Pedagogia da autonomia, p. 110-1.
11 Carlos Roberto Jamil Cury. Educação e contradição: elementos metodol�gicos para uma teoria cr�tica do 
fen�meno educativo, p. 13.
12 A educa��o “banc�ria” conforme exp�e Paulo Freire induz a uma sobreposi��o entre educador e educando, 
evidenciando uma rela��o hier�rquica, a qual n�o est� apta para proporcionar a conscientiza��o da educa��o, 
pois n�o lhe condiciona subs�dios para problematizar a sua realidade. “Neste sentido, a educa��o libertadora, 
problematizadora, j� n�o pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir 
‘conhecimentos’ e valores aos educandos, meros pacientes, � maneira da educa��o ‘banc�ria’, mas um ato 
cognoscente. Como situa��o gnosiol�gica, em que o objeto cognosc�vel, em lugar de ser o t�rmino do ato 
cognoscente de um sujeito, � o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado, educandos, de 
outro, a educa��o problematizadora coloca, desde logo, a exig�ncia da supera��o da contradi��o educador-
educandos. Sem esta, n�o � poss�vel a rela��o dial�gica, indispens�vel � cognoscibilidade dos sujeitos 
cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognosc�vel.”. Paulo Freire. Pedagogia do oprimido, p. 68.
13 “Os dois elementos de nosso crit�rio se orientam para a democracia. O primeiro significa n�o s� mais 
numerosos e variados pontos de participa��o do interesse comum, como tamb�m maior confian�a no 
reconhecimento de serem, os interesses rec�procos, fatores da regula��o e dire��o social. E o segundo n�o s� 
significa uma coopera��o mais livre entre os grupos sociais (dantes isolados tanto quanto voluntariamente o 
podiam ser) como tamb�m a mudan�a dos h�bitos sociais – sua cont�nua readapta��o para ajustar-se �s novas 
situa��es criadas pelos v�rios interc�mbios. E estes dois tra�os s�o precisamente os que caracterizam a sociedade 
democraticamente constitu�da. (...) Uma democracia � mais do que uma forma de governo; �, primacialmente, 



pressuposto � cidadania correspondente com as aspira��es democr�ticas da Constitui��o da 

Rep�blica, atinentes � sociedade livre.

Referindo-se ao mesmo sentido de educa��o, Bittar faz o seguinte apontamento: “... a 

educa��o � (...) o laborat�rio de experi�ncias no qual se potencializam e amplificam-se os 

processos de muta��o da sociedade, na l�gica de uma experi�ncia compartilhada entre 

docentes e discentes, visando � insurrei��o do homem contra os paradigmas que aterrorizam e 

atemorizam sua liberta��o. A educa��o, portanto, deixa de ter um sentido ‘apaziguador’, um 

sentido n�o negador, castrante, coisificador, limitador, constritor, amorda�oador, ritualizador 

e, finalmente, abortivo. A educa��o, em verdade, na leitura que aqui se faz, s� serve enquanto 

� capaz de ser produtiva, ou seja, � capaz de fazer sentido na constru��o da cidadania ativa.”14

Outrossim, a educa��o constitui-se dessa capacidade de aperfei�oamento do ser 

humano e, concomitantemente, desencadeia a consci�ncia, por meio de uma atividade 

problematizadora, permitindo � pessoa uma leitura cr�tica da realidade. Nesta perspectiva, 

Paulo Freire disseca: “Por isso, desde j�, saliente-se a necessidade de uma permanente atitude 

cr�tica, �nico modo pelo qual o homem realizar� sua voca��o natural de integrar-se, 

superando a atitude do simples ajustamento ou acomoda��o, apreendendo temas e tarefas de 

sua �poca. Esta, por outro lado, se realiza � propor��o em que seus temas s�o captados e suas 

tarefas resolvidas. E se supera na medida em que temas e tarefas j� n�o correspondem a novos 

anseios emergentes, que exigem, inclusive, uma vis�o nova dos velhos temas.”15. Assim, a 

educa��o libertadora permite ao ser humano tornar-se um ser cr�tico, que passa a construir seu 

conhecimento a partir da assun��o de sua posi��o epistemol�gica e, por este vi�s, subsume-se 

o seu grau de constante aprimoramento, justamente por respaldar � pessoa o acompanhamento 

e a participa��o das transforma��es sociais.

Destarte, n�o � poss�vel desvencilhar a educa��o da pol�tica, a educa��o � sempre um 

ato pol�tico porque constitui a autonomia intelectual do cidad�o para que assim o permita 

intervir sobre a realidade. Nestas circunst�ncias, Gadotti: “� ilus�o da pedagogia tradicional 

sustentar que a educa��o pode ser desvinculada do poder, da ideologia, que � poss�vel uma 

educa��o neutra, que s� a educa��o neutra ou desinteressada � a ‘verdadeira’ educa��o. A 

pedagogia do conflito, portanto, pretende mostrar, que n�o existe uma educa��o neutra e que 

toda vez que o educador evita a questão política da educação, a vincula��o entre o ato 

uma forma de vida associada, de experi�ncia conjunta e mutuamente comunicada.”. John Dewey. Democracia e 
educação, p. 126.
14 Eduardo Carlos Bianca Bittar. Ética, educação, cidadania e direitos humanos: Estudos filos�ficos entre 
cosmopolitismo e responsabilidade social, p. 80.
15 Paulo Freire. Educação como prática da liberdade, p. 44.



pol�tico e o ato educativo, est� defendendo uma certa pol�tica, camuflando ingenuamente ou 

conscientemente, essa vincula��o. Partimos da hip�tese de que toda educa��o, numa 

sociedade de classes, � uma educa��o de classe, ou mais precisamente, da classe dominante, 

da classe economicamente dominante. Colocar a hip�tese dessa maneira n�o significa 

politizar a educa��o, porque ela sup�e que a educa��o sempre tenha sido pol�tica.”16

Em suma, a concep��o sobre o efeito da educa��o defendida por esta pesquisa n�o 

resguarda somente em si a precis�o de transforma��o das determina��es hist�ricas, por�m 

depreende que a educa��o possibilita � pessoa a conscientiza��o das contradi��es do mundo, 

as quais obstaculizam o seu pr�prio desenvolvimento. Da� a necessidade da educa��o como 

pr�tica de liberdade, a qual proporciona o reconhecimento do ser humano, o seu afastamento 

da in�rcia social, a sua assun��o hist�rica integrada nas decis�es da comunidade pol�tica, 

enfim, a sua cidadania em seu sentido constitucional17.

3. A eficácia18 do Direito à educação

O reconhecimento do direito � educa��o como direito fundamental social19

evidencia-se por sua caracteriza��o expressa no texto constitucional. Al�m disto, em 

decorr�ncia de toda evolu��o hist�rica, o direito � educa��o, consoante � constitui��o, visa o 

pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exerc�cio da cidadania, marca que 

demonstra a orienta��o dos direitos fundamentais �s liberdades f�ticas.

Estruturalmente, pela forma como foi disposto pela constitui��o, o direito � educa��o 

tem conte�do maximalista20 diante da pretens�o de sua garantia – o pleno desenvolvimento da 

pessoa e seu preparo para o exerc�cio da cidadania, influindo, desta forma, na liberdade f�tica 

e consequentemente na liberdade jur�dica.

16 Moacir Gadotti. Educação e poder: Introdu��o � pedagogia do conflito, p. 60.
17 Por sentido constitucional da cidadania preconiza-se, sobretudo, o povo como titular do poder soberano.
18 A utiliza��o do termo “efic�cia” tem sua raz�o em seu sentido distinto do termo “aplicabilidade”, como se 
denota: “(...) embora se costume dizer que ‘efic�cia e aplicabilidade (...) constituem fen�menos conexos, 
aspectos talvez do mesmo fen�meno’ e que se ‘a norma n�o disp�e de todos os requisitos para sua aplicabilidade 
aos casos concretos, falta-lhe eficácia, não dispõe de aplicabilidade”, � preciso n�o perder de vista que, apesar 
da conexidade, n�o h� uma rela��o de pressuposi��o entre ambos os conceitos. Isso porque, ainda que n�o possa 
haver aplicabilidade de uma norma n�o dotada de efic�cia jur�dica, � perfeitamente poss�vel que uma norma 
dotada de efic�cia n�o tenha aplicabilidade”. Lu�s Virg�lio Afonso da Silva. A constitucionalização do direito: 
Os direitos fundamentais nas rela��es entre particulares. 54-55.
19 Conceitua��o de Robert Alexy: “Direito a presta��o em sentido estrito s�o direitos do indiv�duo, em face do 
Estado, a algo que o indiv�duo, se dispusesse de meios financeiros suficientes e se houvesse uma oferta 
suficiente no mercado, poderia tamb�m obter de particulares. Quando se fala de direitos fundamentais sociais, 
como por exemplo, direitos � assist�ncia � sa�de, ao trabalho, � moradia e � educa��o, quer-se primariamente 
fazer men��o a direitos a presta��o em sentido estrito.” Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 499.
20 Robert Alexy, ob. cit, p. 502.



Deste modo, os direitos fundamentais sociais expressam sua import�ncia no diapas�o 

em que condicionam o exerc�cio da liberdade, incidindo na garantia da liberdade jur�dica, a 

qual est� estreitamente vinculada � liberdade f�tica. Robert Alexy justifica a inser��o da 

liberdade f�tica na compreens�o de liberdade determinada pelos direitos fundamentais da 

seguinte forma: “(...) para o indiv�duo � de import�ncia vital n�o viver abaixo do m�nimo 

existencial, n�o estar condenado a um desemprego de longo prazo e n�o estar exclu�do da 

vida cultural do seu tempo. � certo que, para aquele que se encontra em uma tal situa��o de 

necessidade, os direitos fundamentais n�o s�o totalmente sem valor. � exatamente aquele 

desprovido de meios que pode valorizar especialmente aqueles direitos fundamentais que, por 

exemplo, o protegem contra o trabalho for�ado e outras situa��es semelhantes e aqueles que 

lhe d�o a possibilidade de melhorar sua situa��o por meio do processo pol�tico. Contudo, n�o 

� poss�vel negar que, para ele, a elimina��o de sua situa��o de necessidade � mais importante 

que as liberdades jur�dicas, que a ele de nada servem, em raz�o dessa situa��o de necessidade, 

e que, por isso, s�o para ele uma ‘f�rmula vazia’. Se a esse cen�rio se adiciona o fato de que 

raz�o de ser dos direitos fundamentais � exatamente a de aquilo que � especialmente 

importante para o indiv�duo, e que pode ser juridicamente protegido, deve ser juridicamente 

garantido, ent�o, o primeiro argumento para a prote��o no �mbito dos direitos fundamentais 

est� completa.”21 Assim, por tais considera��es, os direitos fundamentais sociais 

correspondem aos pressupostos para a autodetermina��o da pessoa, sendo imprescind�veis 

para o desenvolvimento pleno da cidadania.

Importante �s condi��es b�sicas de vida � o reconhecimento do “m�nimo 

existencial”, um direito subjetivo definitivo vinculante22. Em rela��o � sua conceitua��o, 

Canotilho o trata a partir de duas dimens�es: dimens�o subjetiva: “Os direitos sociais s�o 

compreendidos como aut�nticos direitos subjetivos inerentes ao espa�o existencial do 

cidad�o, independentemente da sua justicialidade e exeq�ibilidade imediatas: (...) s�o direitos 

com a mesma dignidade subjetiva dos direitos, liberdade e garantias. Nem o Estado nem 

terceiros podem agredir posi��es jur�dicas reentrantes no �mbito de prote��o destes direitos.”; 

e dimens�o objetiva: “As normas constitucionais consagradoras de direitos econ�micos, 

sociais e culturais, modelam a dimens�o objetiva de duas formas: imposi��es legiferantes, 

apontando para a obrigatoriedade de o legislador atuar positivamente, criando as condi��es 

materiais e institucionais para o exerc�cio desses direitos.”23 Constitui o m�nimo existencial, 

21 Roberto Alexy, ob cit, p. 505-6.
22 Roberto Alexy, ob cit, p. 502.
23 Jos� Joaquim Gomes Canotilho. Direito Constitucional, p. 476.



um conte�do m�nimo de direitos para a subsist�ncia humana, para os quais o poder p�blico 

tem de direcionar suas ferramentas para assegur�-lo.

Dentre os argumentos contr�rios aos direitos fundamentais sociais, mesmo em 

rela��o ao �mbito do m�nimo existencial, est� a “reserva do poss�vel”24, a justifica��o relativa 

� escassez de recursos financeiros aos investimentos na educa��o, circunst�ncia que impediria 

o poder p�blico de proporcionar a efetividade deste direito. Entretanto, nas palavras de Alexy: 

“Direitos individuais podem ter peso maior que raz�es pol�tico-financeiras.”25. Nesta 

perspectiva, o Supremo Tribunal Federal, em decis�o sobre o atendimento de educa��o 

infantil � crian�a de at� seis anos, desconsiderou a “reserva do poss�vel”, como se mostra: 

“Cumpre advertir, desse modo, (...) que a cl�usula da ‘reserva do poss�vel’ – ressalvada a 

ocorr�ncia de justo motivo objetivamente afer�vel – n�o pode ser invocada, pelo Estado, com 

a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obriga��es constitucionais, 

notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulifica��o ou, 

at� mesmo, aniquila��o de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial

fundamentalidade.”26 Parece, por�m, ser de mais acerto a conclus�o de Virg�lio Afonso da 

Silva, quando aponta o sentido pelo qual deveria ser a orienta��o do Judici�rio nas quest�es 

que envolvem a efic�cia dos direitos fundamentais sociais: “Boa parte dos problemas de 

efetividade do direito � sa�de (e tamb�m de outros direitos sociais) decorre muito mais de 

desvios na execução de pol�ticas p�blicas do que de falhas na elaboração dessas mesmas 

pol�ticas. Nesses termos, ou seja, como controlador da execu��o de pol�ticas j� existentes -, o 

Judici�rio conseguiria, ao mesmo tempo, pensar os direitos sociais de forma global, respeitar 

as pol�ticas p�blicas planejadas pelos poderes pol�ticos, n�o fazer realoca��o irracional e 

24Ao tratar de princ�pios, Canotilho menciona a “reserva do poss�vel”: “Princ�pios s�o normas que exigem a 
realiza��o de algo, da melhor forma poss�vel, de acordo com as possibilidades f�cticas e jur�dicas. Os princ�pios 
n�o proibem, permitem ou exigem algo em termos de �tudo ou nada�; imp�em a optimiza��o de um direito ou 
de um bem jur�dico, tendo em conta a �reserva do poss�vel�, f�ctica ou jur�dica”. Joaquim Jos� Gomes 
Canotilho, ob. cit., p. 475. Por sua vez, Gustavo Amaral defende a reserva do poss�vel, caracterizando-a da 
seguinte acep��o: “que a concre��o pela via jurisdicional de tais direitos demandar� uma escolha 
desproporcional, imoderada ou n�o razo�vel por parte do Estado. Em termos pr�ticos, teria o Estado que 
demonstrar, judicialmente, que tem motivos f�ticos razo�veis para deixar de cumprir, concretamente, a norma 
constitucional assecurat�ria de presta��es positivas. Ao Judici�rio competeria apenas ver da razoabiliade e da 
faticidade dessas raz�es, mas sendo-lhe defeso entrar no m�rito da escolha, se reconhecida a razoabilidade.” No 
mesmo sentido, justifica o seu entendimento: “Certamente, na quase totalidade dos pa�ses n�o se conseguiu 
colocar a todos dentro do padr�o aceit�vel de vida, o que comprova n�o ser a escassez, quanto ao m�nimo 
existencial, uma excepcionalidade, uma hip�tese limite e irreal que n�o deva ser considerada seriamente.” 
Gustavo Amaral. Direito, escassez e escolha: em busca de critérios Jurídicos para lidar com a escassez de 
recursos e as decisões trágicas, p. 116, 184 e 185.
25 Robert Alexy, ob. cit., p.513.
26 STF. Recurso Extraordin�rio 410.715-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ, 03.02.2006.



individualista de recursos escassos e, sobretudo, realizar com maior efici�ncia os direitos 

sociais.”27

O sentido atribu�do por este trabalho � efetividade do direito � educa��o relaciona-se 

� efic�cia social da norma constitucional28, concep��o que vincula � concretiza��o do 

conte�do constitucional a realiza��o de pol�ticas p�blicas29, bem como o respaldo da 

comunidade. Destarte, al�m das obriga��es do Estado frente ao cumprimento da constitui��o, 

a incorpora��o do Direito � sociedade est� subordinada � sua recepta��o pela consci�ncia 

p�blica.

Para a incorpora��o de uma norma � sociedade tamb�m � necess�ria a ades�o popular 

� sua realiza��o30, j� que sem a concretiza��o de um preceito na consci�ncia p�blica, norma 

alguma ter� efic�cia social. Portanto, uma ordem jur�dica jamais ser� reconhecida sem uma 

cidadania participativa31. Desta forma, para o direito � educa��o tornar-se efetivo, � preciso 

27 Lu�s Virg�lio Afonso da Silva. O judici�rio e as pol�ticas p�blicas: entre transforma��o social e obst�culo � 
realiza��o dos direitos sociais. In SOUZA NETO, Cl�udio Pereira de. SARMENTO, Daniel, Direitos sociais: 
fundamenta��o, judicializa��o e direitos sociais em esp�cies, p. 598.
28 Conforme Jos� Afonso da Silva, a efic�cia social “designa uma efetiva conduta acorde com a prevista pela 
norma; refere-se ao fato de que a norma � realmente obedecida e aplicada; nesse sentido, a efic�cia da norma diz 
respeito, como diz Kelsen, ao ‘fato real de que ela � efetivamente aplicada e seguida, da circunst�ncia de uma 
conduta humana conforme � norma se verificar na ordem dos fatos’. � o que tecnicamente se chama efetividade 
da norma. Efic�cia � a capacidade de atingir objetivos previamente fixados como metas.”. Aplicabilidade das 
normas constitucionais, p. 65. No mesmo sentido: “Cabe distinguir da efic�cia jur�dica o que muitos autores 
denominam de efic�cia social da norma, que se refere, como assinala Reale, ao cumprimento efetivo do Direito 
por parte de uma sociedade, ao ‘reconhecimento’ (Anarlennung) do Direito pela comunidade ou, mais 
particularizadamente, aos efeitos que uma regra suscita atrav�s de seu cumprimento. Em tal acep��o, efic�cia 
social � a concretiza��o do comando normativo, sua for�a operativa no mundo dos fatos”. Lu�s Roberto Barroso, 
O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da constitui��o brasileira, p. 84.
29 “(...) vislumbra-se o direito � educa��o com conte�do multifacetado, envolvendo n�o apenas o direito � 
instru��o como um processo de desenvolvimento individual, mas tamb�m o direito a uma pol�tica educacional, 
ou seja, a um conjunto de interven��es juridicamente organizadas e executadas em termos de um processo de 
forma��o da sociedade, visando oferecer aos integrantes da comunidade social instrumentos a alcan�ar os seus 
fins.” Nina Beatriz Stocco Ranieri (coord.), Sabine Riguetti (org.) Direito � educa��o: Aspectos Constitucionais, 
p. 23. Comunga tamb�m deste entendimento, Eunice Aparecida: “O Brasil vive sob a �gide de uma Constitui��o 
avan�ada. Todavia, os direitos assegurados dependem do implemento de pol�ticas p�blicas para a efic�cia das 
normas. Somente a participa��o pol�tica poder� revolucionar a conviv�ncia, desde altera��es nas formas de 
Estado e de governo, at� o respeito aos princ�pios �ticos que regem a sociedade.” Eunice Aparecida de Jesus 
Prudente. Direito � personalidade integral – Cidadania plena, p. 114.
30 Nestes termos: “O direito aut�ntico n�o � apenas declarado mas reconhecido, � vivido pela sociedade, como 
algo que se incorpora e se integra na sua maneira de conduzir-se. A regra de direito deve, por conseguinte, ser 
formalmente validade e socialmente eficaz.” Miguel Reale. Li��es preliminares de direito, p. 113.
31“Quando o Estado, coagido pela press�o das massas, pelas reivindica��es que a impaci�ncia do quarto estado 
faz ao poder pol�tico, confere, no Estado constitucional ou fora deste, os direitos do trabalho, da previd�ncia, da 
educa��o, interv�m na economia como distribuidor, dita o sal�rio, manipula a moeda, regula os pre�os, combate 
o desemprego, protege os enfermos, d� ao trabalhador e ao burocrata casa pr�pria, controla as profiss�es, compra 
a produ��o, financia as exporta��es, concede o cr�dito, institui comiss�es de abastecimento, prov� necessidades 
individuais, enfrenta crises econ�micas, coloca na sociedade todas as classes na mais estreita depend�ncia de seu 
poderio econ�mico, pol�tico e social, em suma, estende sua influ�ncia a quase todos os dom�nios que dantes 
pertenciam, em grande parte, � �rea da iniciativa individual, nesse instante o Estado pode com justi�a receber a 
denomina��o de Estado social.” Paulo Bonavides. Do Estado Liberal ao Estado Social, p. 208.



que a sociedade desperte-se para a sua import�ncia e compreenda a sua capacidade de 

transforma��o.

Portanto, a concretiza��o das normas constitucionais relacionadas ao direito � 

educa��o n�o est� vinculada t�o somente �s proje��es de pol�ticas p�blicas, abrange-se, como 

essencial a um contexto social sob o escopo dos direitos fundamentais sociais, a incorpora��o 

deste ide�rio pelo sentimento popular, tendo em vista que apenas uma popula��o 

integralmente comprometida com o seu papel pol�tico permitir� uma conjuntura que enalte�a 

os direitos e garantias observados pela Constitui��o, sendo assim, uma conjuntura prop�cia � 

diminui��o dos efeitos da desigualdade social.

4. Os reflexos da educação no desenvolvimento pleno da cidadania

A efetividade do direito � educa��o, sendo esta educa��o compreendida a partir da 

sua capacidade de repercutir na pessoa a sua assun��o hist�rica e o seu envolvimento nas 

decis�es da comunidade pol�tica, reflete no desenvolvimento da cidadania plena. Por estes 

subs�dios, a express�o de maior profus�o do direito � educa��o � o exerc�cio da cidadania, 

uma capacidade pol�tica pela qual possibilita a participa��o popular nos poderes sociais. Nesta 

acep��o, Bittar: “Educa��o para a cidadania n�o somente � direito de todos, mas sobretudo, 

uma conquista de uma sociedade que se quer ver emancipada de suas grades estreitas e 

restritas,em que propenderam a falta de tecnologia, informa��o, instrumentos de progresso, 

consci�ncia para o exerc�cio do voto, preparo dos eleitos para a condu��o dos neg�cios 

p�blicos, intera��o civilizada e sincronizada entre membros da sociedade civil e associa��es, 

preparo para a filtragem de informa��es veiculadas pelos massa media. Propugnar por um 

sistema de forte educa��o � propugnar pelo futuro da democracia, da cidadania e dos direitos 

humanos.”32 Fernando Galv�o do mesmo modo:” No processo educacional, o indiv�duo � 

habilitado a atuar no contexto social em que vive, n�o simplesmente reproduzindo as 

experi�ncias anteriores, transmitidas por gera��es adultas, mas, em vista de tais experi�ncias, 

ele se torna capaz de reorganizar seu comportamento e contribuir para a reestrutura��o da 

sociedade em que vive.(...) Dentro de um contexto democr�tico, a educa��o, principalmente 

nos seus aspectos pol�tico e moral, ganha destaque, uma vez que permite o preparo e 

desenvolvimento do educando para o exerc�cio da cidadania, pela compreens�o dos 

problemas pol�ticos, sociais, econ�micos, ambientais e culturais da sua comunidade e da 

32 Eduardo Carlos Bianca Bittar. Ob. cit, p. 107.



sociedade nacional.”33 Assim, com os pressupostos do seu reconhecimento como agente 

hist�rico, a pessoa consciente das contradi��es que a envolvem no �mbito social, econ�mico e 

pol�tico, passa a exercer a sua cidadania, operando papel fundamental nas orienta��es e 

determina��es do Estado.

O quadro social alcan�ado pela efetividade do direito � educa��o com o consequente 

desenvolvimento da cidadania possibilita, da mesma forma, a determina��o popular no 

direcionamento das pol�ticas p�blicas relacionadas aos direitos b�sicos de cada pessoa. No 

mesmo diapas�o, Eunice Aparecida: “A quest�o social envolve todos os brasileiros, inclusive 

as futuras gera��es (...). A busca de melhores condi��es de vida, permitindo ao ser humano 

sua realiza��o plena, exigir� a participa��o de todos. Somente o exerc�cio da cidadania (ativa) 

trar� solu��es para problemas t�o graves e diversificados.”34

Do mesmo modo, coaduna � evolu��o do Estado de Direito a concrea��o da 

cidadania, implicando na capacidade cr�tica do povo. Como denota Paulo Ferreira da Cunha: 

“Importa mudar, com uma profunda reforma de mentalidades, que nos permita a todos ser 

sujeitos activos, protagonistas da governa��o (que se faz a tantos n�veis j�: desde o local 

territorial, � escola; at�, por vezes, a empresa), tomando nas nossas m�os os nossos destinos. 

O que n�o implica o individualismo feroz e a privatiza��o em massa em prol de uns tantos 

hoje j� mais aptos a agir, mas um lento e profundo trabalho de alargamento da cidadania real: 

que passa por uma outra atitude do Estado, e por um profundo investimento na Educa��o, que 

deve preparar Mulheres e Homens livres, e n�o bons robots, acr�ticos, ou cr�ticos s� at� ao 

ponto permitido pelas cartilhas cr�ticas toleradas.”35 Neste diapas�o, a cidadania propicia a 

autoridade popular no curso das pol�ticas desenvolvidas pelas institui��es p�blicas, 

estabelecendo seu real car�ter de legitimidade e de exerc�cio de poder coerente ao Estado que 

o Brasil se prop�s a formar, conforme a sua orienta��o constitucional.

Katarina Tomasevski disseca sobre os resultados proporcionados pela exclus�o 

educacional: “A exclus�o educacional aponta para a necessidade de perguntas por que as 

pessoas s�o pobres, permanecem pobres ou tornam-se pobres. A pr�tica comum ainda � 

identific�-las como vulner�veis, mais do que discutir os fatores que as tornam vulner�veis. 

Quando a pobreza resulta da nega��o dos direitos, e esse � normalmente o caso, a solu��o � 

necessariamente a afirma��o e a realiza��o de todos os direitos humanos. � imposs�vel 

combater as desigualdades nas condi��es de vida sem o direito � educa��o. Quando o direito � 

33 Fernando Galv�o de Andr� Ferreira. Democracia e educa��o. In. GARCIA, Emerson (coord.). A efetividade
dos direitos sociais, p. 127/142.
34 Eunice Aparecida de Jesus Prudente. Ob. cit., p. 97.
35 Paulo Ferreira da Cunha. A Constituição viva: Cidadania e Direitos Humanos, p. 27.



educa��o � garantido, opera como um multiplicador, fortalecendo o exerc�cio de todos os 

direitos e de todas as liberdades individuais. Quando o direito � educa��o � negado, priva as 

pessoas de muitos (sen�o de todos) direitos e liberdades.”36 Da� o car�ter transformador da 

educa��o defendida por este trabalho, a qual � fator preponderante no desenvolvimento pleno 

da cidadania, tornando condi��es para um sistema equitativo de oportunidades37, bem como 

subsume liberdades individuais38, suscitando a proje��o de pol�ticas p�blicas voltadas � 

presta��o dos direitos b�sicos.

Portanto, os reflexos na consci�ncia p�blica proporcionados pela efetividade do 

direito � educa��o influir�o nas pol�ticas sociais de modo a suprimir, ou ao menos, diminuir, 

as principais contradi��es da sociedade, como a redu��o das desigualdades sociais e a 

erradica��o da pobreza, denotando sua correspond�ncia nos fundamentos do Estado 

brasileiro.
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A Educação das Crianças na Sociedade Técnicodigital 

Bantu Mendon�a katchipwi Sayla – UNISUL – Tubar�o, SC; katchipwi@gmail.com
Eixo: Viol�ncias e conviv�ncia na escola: forma��o de professores

Resumo: O avan�o t�cnico digital de que a sociedade p�s-moderna se orgulha tem criado uma 
nova cultura e inaugurado um complexo modo de viver e de interagir com a cotidianidade das 
crian�as, adolescentes e jovens. Por outro lado verifica-se uma s�rie barb�ries, fruto, da 
Ind�stria Cultura, demonstrando a fragmenta��o e fragilidade do tecido social criando 
autoridades paralelas: a governamental e a criminosa, configuradas por uma opress�o imposta 
pelo sistema capitalista e os meios de comunica��o de massa. Sabe-se que a opress�o 
acontece se absorve o medo da liberdade, causada pela consci�ncia opressora. Mas como 
desfazer-se dela na sociedade capitalista? Pelo recurso � viol�ncia? O artigo a partir da 
fundamenta��o te�rica e bibliogr�fica das obras de Adorno, Freire, Alba Rico, Turkle e 
Pascual se debru�a sobre o assunto. O processo de ensino e aprendizagem sob o ponto de vista 
libertador entende a educa��o como o processo de conscientiza��o e proposi��o de 
alternativas �s pr�ticas de exclus�o social. Ela � um ato de desbarbariza��o da sociedade, ato 
pol�tico. Sem a pretens�o de resolver o problema pretende-se reler a situa��o da sociedade 
atual e personalizar o fazer pedag�gico propiciando � escola a valoriza��o de seus saberes e 
promover uma gest�o educacional participativa e democr�tica. Pretende-se conscientizar a 
sociedade atrav�s da pedagogia cr�tica para que se possa refletir sobre as crises sociais 
causadas pela globaliza��o econ�mica e cultural e que geram a viol�ncia, criminalidade e 
pobreza. Pois, sem a consci�ncia cr�tica crian�as, jovens e adolescentes continuar�o ref�ns do 
sistema opressor. Concluindo, acredita-se ser poss�vel a constru��o de um mundo mais 
humano e solid�rio. E para tanto, a forma��o de professores t�cnico/digitais constitui os 
pilares de sustenta��o da utopia de que � poss�vel outra forma de organiza��o da educa��o das 
crian�as sociedade e da economia t�cnico-digitalizada, humanizada, humanizadora e 
libertadora.

Palavras-chave: Meios de comunica��o; Capitalismo; Educa��o; Ato pol�tico.

Abstract: The technical advancement of the digital post-modern society prides itself has 
created a new culture, and inaugurated a complex way of living and interacting with the 
everyday life of children, adolescents and youth. On the other hand there is a series 
barbarities, fruit, Culture Industry, demonstrating the fragility and fragmentation of the social 
fabric by creating parallel authorities: the government and the criminal, set by an oppression 
imposed by the capitalist system and the means of mass communication. It is known that 



oppression happens to absorb the fear of freedom, caused by the oppressive consciousness. 
But how to discard it in a capitalist society? By resorting to violence? The article from the 
theoretical literature and the works of Adorno, Freire, Albaro, and Pascual Turkle looks at the 
issue. The process of teaching and learning from the point of view believes that education is 
liberating process of awareness and proposing alternatives to the practices of social exclusion. 
It is an act of desbarbariza��o society, political act. Without attempting to solve the problem 
we intend to reread the current situation of society and customize the pedagogical school 
providing for recovery of their knowledge and promote a participatory and democratic 
management of education. It is intended to educate the society through critical pedagogy so 
that we can reflect on the social crises caused by economic and cultural globalization and 
generate violence, crime and poverty. For without the critical awareness of children, youth 
and adolescents remain hostage to the oppressive system. In conclusion, it is believed to be 
possible to build a world more human and compassionate. And for both, teacher training / 
technical digital constitute the pillars of utopia is possible that another form of organization of 
children's education and the economy t�chnical digital society more humane, humanizing and 
liberating.

Keywords: media; neoliberalism; education; political act.

1 – Releitura da sociedade atual

O processo da socializa��o � essencialmente ativo e se desenrola durante toda a vida 

por meio de pol�ticas e de experi�ncias vividas. N�o se limitam de modo algum a simples 

treinamento realizado pela fam�lia, escola e outras institui��es especializadas. Os atuais 

processos de “modernização” da sociedade, atrav�s de uma inser��o das novas tecnologias no 

cotidiano do mundo produtivo e da comunica��o entre as pessoas, v�m intensificando formas 

de intera��o que priorizam o consumo e a �nsia do ter sobre o reconhecimento da dignidade e 

da solidariedade humana. O avan�o t�cnico digital de que a sociedade p�s-moderna se 

orgulha tem criado uma nova cultura e inaugurado um complexo modo de viver e de interagir 

com a cotidianidade das crian�as, adolescentes e jovens. Por outro lado verifica-se uma s�rie 

barb�ries, fruto, da Ind�stria Cultura, demonstrando a fragmenta��o e fragilidade do tecido 

social criando autoridades paralelas: a governamental e a criminosa, configuradas por uma 

opress�o imposta pelo sistema capitalista e os meios de comunica��o de massa. 

Hoje em dia, sob v�rias formas tais como roubos, sequestros e homic�dios a viol�ncia 

n�o interfere somente na sociedade capitalista e sim em todos os meios sociais. Pois, vidas 

t�m-se perdido diante das necessidades imediatas de consumo. E a situa��o � t�o horrenda que 

vivemos num mundo onde os filhos exploram e matam pais, netos atacam av�s. Situa��o 

extrema da rela��o humana que demonstram uma fragmenta��o e fragilidade do tecido social. 

Os notici�rios veiculados pelos meios de comunica��o de massa s�o uma amea�a � a��o da 

seguran�a p�blica, pode-se observar uma �nfase na veicula��o de iniciativas de 



endurecimento junto às camadas mais pobres dos centros urbanos, por meio de divulgação 

enfática à realização das operações policiais. Parece existirem autoridades paralelas. A do 

Estado ou governo que defende a capitalismo citadino e a dos criminosos que defende o 

excluído, o pobre e por isso promove a violência. De um lado condomínios fechados e do 

outro os grupos sociais mais empobrecidos da sociedade. Sabe-se que a opressão acontece se 

absorve o medo da liberdade, causada pela consciência opressora. Mas como desfazer-se dela 

na sociedade capitalista? Pelo recurso à violência? O artigo a partir da fundamentação teórica 

e bibliográfica das obras de Adorno, Freire, Alba Rico, Turkle e Pascual se debruça sobre o 

assunto. O processo de ensino e aprendizagem sob o ponto de vista libertador entende a 

educação como o processo de conscientização e proposição de alternativas às práticas de 

exclusão social. Ela é um ato de desbarbarização da sociedade, ato político. Sem a pretensão 

de resolver o problema pretende-se reler a situação da sociedade neoliberal e personalizar o 

fazer pedagógico propiciando à escola a valorização de seus saberes e promover uma gestão 

educacional participativa e democrática. Pretende-se conscientizar a sociedade através da 

pedagogia crítica para que se possa refletir sobre as crises sociais causadas pela globalização 

econômica e cultural e que geram a violência, criminalidade e pobreza. Pois, sem a 

consciência crítica crianças, jovens e adolescentes continuarão reféns do sistema opressor. 

Concluindo, acredita-se ser possível a construção de um mundo mais humano e solidário. E 

para tanto, a formação de professores técnico/digitais constitui os pilares de sustentação da 

utopia de que é possível outra forma de organização da educação das crianças na sociedade 

atual.

Paulo Freire pensando na desigualdade social, aposta na conscientização da 

sociedade. Para que através da pedagogia crítica as crianças, adolescentes, jovens e adultos 

reflitam sobre as crises que afetam as sociedades contemporâneas caracterizadas pela 

globalização econômica e cultural bem como pela violência, criminalidade e pobreza, que são 

frutos do capitalismo e das crescentes mídias eletrônicas e dos novos fascinantes objetos 

técnicos. Que por sua vez, inauguram o advento de um complexo modo de viver e de interagir 

com a cotidianidade das pessoas. A questão é que, no mundo globalizado se constroem vários 

significados por meio das formas simbólicas de linguagens que fragilizam o tecido social. 

Apresenta-se uma nova configuração da opressão imposta pelos donos dos meios de 

comunicação privados e públicos que disseminam de forma cada vez mais sofisticada a 

ideologia capitalista que exclui o pobre por ser pobre acabando por produzir na sociedade a 

barbárie. 



Entendo por barb�rie algo que muito simples, ou seja, que, estando na civiliza��o do 
mais alto desenvolvimento tecnol�gico, as pessoas se encontrem atrasadas de um 
modo peculiarmente disforme em rela��o a sua pr�pria civiliza��o – e n�o apenas 
por n�o terem em sua arrasadora maioria experimentado a forma��o nos termos 
correspondentes ao conceito de civiliza��o, mas tamb�m por se encontrarem 
tomadas por uma agressividade primitiva, um �dio primitivo ou, na terminologia 
culta, um impulso de destrui��o, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de 
que toda esta civiliza��o venha a explodir al�as, uma tend�ncia imanente que a 
caracteriza ( 2005, p.155).

A opress�o � exercida quando se absorve o medo da liberdade, decorrente da 

hospedagem de uma consci�ncia opressora por parte de quem tem o poder. Isto leva a 

questionar se os meios de comunica��o de massa n�o est�o ao servi�o do capitalismo 

neoliberal, contribuindo assim na fragiliza��o do tecido social ou a opress�o. Os meios de 

comunica��o de massa v�m refor�ando o processo de aliena��o, de modo a semear um sentimento de 

impot�ncia diante dos bombardeamentos de informa��es, insistindo no conformismo e na aceita��o 

passiva dos conte�dos noticiados, dificultando a capacidade de mobiliza��o e rea��o da sociedade 

diante dos problemas sociais contempor�neos. Parece que na sociedade atual a viol�ncia prescreveu. E 

com raz�o Freire entende que: 

Um dos elementos b�sicos na media��o opressores-oprimidos � a prescri��o. Toda 
prescri��o � a imposi��o da op��o de uma consci�ncia a outra. Da�, o sentido 
alienador das prescri��es que transformam a consci�ncia recebedora no que vimos 
chamando de consci�ncia “hospedeira” da consci�ncia opressora. Por isto, o 
comportamento dos oprimidos � um comportamento prescrito. Faz-se � base de 
pautas estranhas a eles – as pautas dos opressores. Os oprimidos, que introjetam a 
"sombra” dos opressores e seguem suas pautas, temem a liberdade, � medida, em 
que esta, implicando na expuls�o desta sombra, exigiria deles que “preenchessem” o 
“vazio” deixado pela expuls�o, com outro “conte�do” – o de sua autonomia. O de 
sua responsabilidade, sem o que n�o seriam livres (1987, p. 34). 

A comunica��o em rede global vem apoiando os interesses capitalistas, de modo que 

as informa��es s�o parciais, mesmo em programas de entretenimento. A imprensa cria no 

imagin�rio popular a id�ia de que algumas �reas da cidade devem ser evitadas, 

desestimulando e cerceando a liberdade de tr�nsito e de rela��o entre as pessoas. Cresce o 

sentimento de inseguran�a e medo, decorrente de um estranhamento m�tuo, refor�ado pela 

�nfase e insist�ncia da imprensa nacional e internacional.  Fragilizam-se os la�os afetivos 

entre as pessoas, inculcando um olhar preconceituoso e individualista no tratamento dos 

dramas humanos. E no lugar instaura-se um novo estilo de relacionamento: as comunidades 

virtuais. � a era da distor��o, da desumaniza��o do homem, mas, que deve ser enfrentada 

historicamente.



A desumaniza��o, que n�o se verifica, apenas, nos que t�m sua humanidade 
roubada, mas tamb�m, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, � distor��o 
da voca��o do ser mais. � distor��o poss�vel na hist�ria, mas n�o voca��o hist�rica. 
Na verdade, se admit�ssemos que a desumaniza��o � voca��o hist�rica dos homens, 
nada mais ter�amos que fazer, a n�o ser adotar uma atitude c�nica ou de total 
desespero. A luta pela humaniza��o, pelo trabalho livre, pela desaliena��o, pela 
afirma��o dos homens como pessoas, como “seres para si”, n�o teria significa��o. 
Esta somente � poss�vel porque a desumaniza��o, mesmo que um fato concreto na 
hist�ria, n�o �, por�m, destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera 
a viol�ncia dos opressores e esta, o ser menos (Idem, p. 30).

A desumaniza��o est� precisamente na perpetua��o da opress�o garantidos pelos 

meios de comunica��o e pelo sistema educacional burgu�s e de suas ra�zes, que est�o no 

modelo social e econ�mico constitu�do historicamente. As in�meras situa��es de viol�ncia 

que se presenciam n�o s�o resultado nem dos “desígnios de Deus” nem da natureza dos 

indiv�duos que a cometem. As duas inst�ncias de poder ora citadas s�o servidores do Estado, 

de sua ideologia e de seu modelo concentrador de renda.  Enfrenta-se a era do “Tsunami” 

global. Na m�dia a viol�ncia no monop�lio centralizador das concess�es de TVs e R�dios, 

quanto aos formatos e conte�dos da programa��o. No sistema educacional a aus�ncia de um 

projeto de na��o emancipador, caracterizado pelos conte�dos alienantes, pela viola��o e 

sonega��o da epistemologia. Para tanto, Freire chama a aten��o para a constru��o e forma��o 

de uma cultura de opress�o na medida em que v�o se permitindo a dissemina��o de valores e 

comportamentos individualistas e ego�stas:
Em verdade, instaurada uma situa��o de viol�ncia, de opress�o, ela gera toda uma 
forma de ser e comportar-se nos que est�o envolvidos nela. Nos opressores e nos 
oprimidos. Uns e outros, porque concretamente banhados nesta situa��o, refletem a 
opress�o que os marca. Na an�lise da situa��o concreta, existencial, de opress�o, n�o 
podemos deixar de surpreender o seu nascimento num ato de viol�ncia que � 
inaugurado repetimos, pelos que t�m poder (Idem, p. 45).

� preciso que o oprimido busque reagir � manipula��o do pensamento e ao 

cerceamento ideol�gico, de modo a conquistar uma real liberdade, uma real liberdade de 

pensamento.

A liberdade, que � uma conquista, e n�o uma doa��o exige uma permanente busca. 
Busca permanente que s� existe no ato respons�vel de quem a faz. Ningu�m tem 
liberdade para ser livre: pelo contr�rio, luta por ela precisamente porque n�o a tem. 
N�o � tamb�m a liberdade um ponto ideal, fora dos homens, ao qual inclusive eles 
se alienam. N�o � id�ia que se fa�a mito. � condi��o indispens�vel ao movimento de 
busca em que est�o inscritos os homens como seres inconclusos. Dai a necessidade 
que se imp�e de superar a situa��o opressora. Isto implica no reconhecimento 
cr�tico, na “raz�o” desta situa��o, para que, atrav�s de uma a��o transformadora que 
incida sobre ela, se instaure outra, que possibilite aquela busca do ser mais (Idem, p. 
34).  



E isso s� � poss�vel atrav�s de uma educa��o cr�tica diferentemente da do liberalismo 

burgu�s que infelizmente penetrou na formal brasileira, atrav�s de recursos t�cnicos digitais e 

do sistem�tico e problem�tico trabalho da ideologia consumista e explorador do homem pelo 

homem.

2 – A educa��o e neoliberalismo

No discurso neoliberal a educa��o deixa de ser parte do campo social e pol�tico para 

ingressar no mercado e funcionar a sua semelhan�a. Concomitantemente “a participação do 

Estado em políticas sociais  passa a ser a fonte de todos os males da situação econômica e 

social, tais como a inflação, a corrupção, o desperdício, a ineficiência dos serviços, os 

privilégios dos funcionários”( SILVA, C. A. J.; BUENO, M. S.; GHIRALDELLI, Paulo J.; 

MARRACH, Sonia A. 1996, p. 44).  No caso das pol�ticas educacionais, observa-se uma 

presen�a marcante atrav�s das avalia��es nacionais, que adotam indicadores de interesse 

internacional, orientadas por uma l�gica de efic�cia e efici�ncia. O controle dos conte�dos 

veiculados se d� atrav�s dessas avalia��es e do pr�prio controle na formula��o dos livros 

did�ticos. Tudo em vista ao mercado porque “os neoliberais acreditam que assim as escolas 

passariam a competir no mercado, melhorando a qualidade do ensino” ( Idem, p. 47).

Acompanhando a execu��o das pol�ticas educacionais, mas que sofre com as 

artimanhas dos poderes locais, especialmente nas regi�es mais atrasadas em termos de 

fiscaliza��o formal e da pr�pria sociedade; escolas p�blicas s�o obrigadas a exercer uma 

autonomia nem sempre amadurecida entre seus membros. Pr�ticas pedag�gicas nas escolas 

p�blicas oficiais mant�m um distanciamento entre os alunos e os conhecimentos 

sistematizados. As pr�ticas pedag�gicas se intimidam diante das pirotecnias dos programas de 

TV, dos v�deos-games e dos sites de relacionamento da internet. Os professores se 

submeterem aos programas assistidos por toda a popula��o, sem um questionamento cr�tico e 

criativo diante dos valores burgueses e hegem�nicos e da banaliza��o da rela��o humana 

veiculados. Paulo Freire faz uma interessante refer�ncia � consci�ncia possessiva, presente no 

mundo do consumo como o que vemos veiculado insistente e exaustivamente pelas 

programa��es da TV e de outros meios de comunica��o de massa. Nesse sentido, cabe 

problematizar a concep��o estritamente materialista, que predomina sobre os conte�dos 

presentes nos diversos programas preparados para a m�dia em geral:
Esta viol�ncia, como um processo, passa de gera��o a gera��o de opressores, que se 
v�o fazendo legat�rios dela e formando-se no seu clima geral. Este clima cria nos 
opressores uma consci�ncia fortemente possessiva. Possessiva do mundo e dos 



homens. Fora da posse direta, concreta, material, do mundo e dos homens, os 
opressores n�o se podem entender a si mesmos. N�o podem ser. Da� que tendam a 
transformar tudo o que os cerca em objetos de seu dom�nio. A terra, os bens, a 
produ��o, a cria��o dos homens, os homens mesmos, o tempo em que est�o os 
homens, tudo se reduz a objeto de seu comando. Nesta �nsia irrefreada de posse, 
desenvolvem em si a convic��o de que lhes � poss�vel transformar tudo a seu poder 
de compra. Da� a sua concep��o estritamente materialista da exist�ncia. O dinheiro � 
a medida de todas as coisas. E o lucro, seu objetivo principal. Por isto � que, para os 
opressores, o que vale � ter mais e cada vez mais, � custa, inclusive, do ter menos ou 
do nada ter dos oprimidos. Ser, para eles, � ter e ter como classe que tem (Idem, p. 
45-46).

Nas propostas educacionais neoliberais, pouca contesta��o cr�tica se observa nos 

projetos escolares do predom�nio do ter sobre o ser, o que aponta uma desvaloriza��o das 

quest�es de uma forma��o �tica humanista e solid�ria diante dos atrativos do mundo do 

consumo e das vaidades. Constata-se tamb�m que o sistema formal de educa��o no 

neoliberalismo acentuou a corros�o da identidade do professor. A ind�stria do livro did�tico 

destinado �s escolas p�blicas, por exemplo, ganhou um espa�o que resultou em grandes lucros 

para as editoras monopolizadoras e, somando-se a isto, continua a transformar o professor em 

mero tutor do material impresso. “Trata-se de rimar a escola com neg�cio. Mas n�o qualquer 

neg�cio. Tem de ser um bem-administrado. O racioc�nio neoliberal � tecnicista” (  SILVA, C. 

A. J.; BUENO, M. S.; GHIRALDELLI, Paulo J.; MARRACH, Sonia A. 1996, p. 54).  

Entrementes, pol�ticas ressurgem como a da Pedagogia Cr�tica que “ressoa com a 

sensibilidade do s�mbolo hebraico tikkun, que significa curar, consertar e transformar o 

mundo. Para aqueles que ousam acreditar na educa��o, ela fornece a dire��o hist�rica, 

cultural, pol�tica e �tica”. (MCLAREN, 1997, p.192). Enfrentam a hegemonia neoliberal 

buscando personalizar e qualificar o trabalho pedag�gico de modo a democratizar o acesso ao 

conhecimento sistematizado no sentido de propiciar � escola formal um movimento de 

valoriza��o de seus pr�prios saberes, de modo que o projeto pol�tico-pedag�gico seja reflexo 

dos anseios da comunidade escolar. Aqui a escola e o processo de aprendizagem s�o 

analisados considerando-se os contextos hist�ricos, os v�nculos e rela��es com a sociedade 

mais ampla, os interesses pol�ticos, econ�micos, etc. O processo de aprendizagem n�o se 

manifesta e se desenvolve apenas nas institui��es formais, as escolas – a sociedade tamb�m 

educa; A escolariza��o constitui um empreendimento de car�ter eminentemente pol�tico e 

cultural e as escolas s�o concebidas enquanto lugar de disputa pol�tica cultural. As escolas 

reproduzem e legitimam as desigualdades sociais, de ra�a e g�nero, mas tamb�m constituem 

espa�os de contra-hegemonia. A Pedagogia Cr�tica enfatiza que a reprodu��o destas 

desigualdades tamb�m se d� atrav�s do curr�culo oculto, isto �, as “conseq��ncias n�o 



intencionais do processo de escolarização”. (MCLAREN, 1997, p. 216). Afirma, portanto, 

que a id�ia de que a escolariza��o promove mobilidade social � um mito amparado no 

darwinismo social e na ideologia meritocr�tica da classe m�dia. Isto significa reconhecer que 

a escolariza��o se ap�ia na transmiss�o de um determinado tipo de conhecimento legitimado 

pela cultura dominante, o que n�o apenas dificulta como desconsidera e desvaloriza os valores 

e habilidades dos estudantes economicamente desfavorecidos. Trata-se, assim, de valorizar o 

capital cultural dos estudantes, seus conhecimentos e experi�ncias – o educador cr�tico 

reconhece a necessidade de conferir poder aos estudantes. Nesta pedagogia a hist�ria � uma 

possibilidade a ser constru�da. Isto exige o resgate da esperan�a ut�pica. � uma pedagogia que 

advoga uma pol�tica cultural que leve em considera��o as dimens�es raciais, de g�nero e 

classe. Onde os professores fazendo frente ao poder midi�tico, atuam como intelectuais 

p�blicos transformadores. Indiv�duos que assumem os riscos de uma pr�xis voltada para a 

democracia e justi�a social, que procuram se amparar em princ�pios �ticos, solid�rios e na 

busca da coer�ncia entre discurso e a��o promovendo a cultura da n�o viol�ncia e da paz.

3 – O Professor perante o neoliberalismo e os Meios de Comunica��o de Massa.

Diante os avan�os tecnol�gicos e para a manuten��o de seus valores ideol�gicos o 

neoliberalismo b�rbaro privatizou os meios de comunica��o de massa. Em benef�cio do 

sistema, a m�dia questiona tudo, menos a si pr�pria. O que a caracteriza como catalizador na 

forma��o de categorias de pensamento na maior parte de nossa popula��o. Paulo Freire torna 

claro o poder da manipula��o do pensar sobre as camadas populares nas pr�ticas antidial�gicas: 

A manipula��o, na teoria da a��o antidial�gica, tal como a conquista a que serve, 
tem de anestesiar as massas populares para que n�o pensem. Se as massas associam 
� sua emers�o, � sua presen�a no processo, sobre sua realidade, ent�o sua amea�a se 
concretiza na revolu��o. Chame-se a este pensar certo de “consci�ncia 
revolucion�ria” ou de “consci�ncia de classe”, � indispens�vel � revolu��o, que n�o 
se faz sem ele. As elites dominadoras sabem t�o bem disto que, em certos n�veis 
seus, at� instintivamente, usam todos os meios, mesmo a viol�ncia f�sica, para 
proibir que as massas pensem. T�m uma profunda intui��o da for�a critizante do 
di�logo. Enquanto que, para alguns representantes da lideran�a revolucion�ria, o 
di�logo com as massas lhes d� a impress�o de ser um que fazer burgu�s e 
reacion�rio, para os burgueses, o di�logo entre as massas e a lideran�a 
revolucion�ria � uma real amea�a, que h� de ser evitada (1987, p. 146).

A inquestionabilidade da m�dia, manifesto pelo seu antidial�gico com as massas 

populares, reflete o pressuposto de que n�o h� liberdade de express�o na sociedade neoliberal. 

Se isto � verdade como convencer-se de que os fatos e discursos da grande m�dia s�o 



verdadeiros e �ticos? Os movimentos sociais populares que tanto barbarizam a lisura e a 

legalidade de diversas empresas privadas n�o s�o ouvidos. V�-se uma configura��o da 

opress�o, ou seja, uma estrat�gia utilizada pelos opressores para se perpetuarem no poder. A 

Pedagogia do Oprimido permanece vigente, inclusive como referencia de resist�ncia e luta 

pol�tica contra as for�as opressoras. Tratando dos conte�dos enfatizados por elas, Freire, com 

o conceito de invas�o cultural ajuda a refletir sobre os condicionamentos de uma m�dia 

comprometida com os valores e os interesses hegem�nicos: “Desrespeitando as 

potencialidades do ser a que condiciona, a invas�o cultural � a penetra��o que fazem os 

invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes sua vis�o do mundo, enquanto 

lhes freia a criatividade, ao inibirem sua expans�o (1987, p. 149 - 150). Neste sentido, a invas�o 

cultural, indiscutivelmente alienante, realizada maciamente ou n�o, � sempre uma viol�ncia 

ao ser da cultura invadida, que perde sua originalidade.

Por isto � que, na invas�o cultural, como de resto em todas as modalidades da a��o 
antidial�gica, os invasores s�o os autores e os atores do processo, seu sujeito; os 
invadidos, seus objetos. Os invasores modelam; os invadidos s�o modelados. Os 
invasores optam; os invadidos seguem sua op��o. Pelo menos � esta a expectativa 
daqueles. Os invasores atuam; os invadidos t�m a ilus�o de que atuam, na atua��o 
dos invasores. A invas�o cultural tem uma dupla face. De um lado, � j� domina��o; 
de outro, � t�tica de domina��o (1987, p. 149 - 150).

Tendo em vista estes pressupostos compreende-se a import�ncia de se levar a 

comunica��o e as novas tecnologias para a escola. A educa��o deve abrir-se para o mundo da 

tecnologia digital. Conhec�-lo, analis�-lo e incorpor�-lo no contexto pedag�gico como sendo 

um direito e dever cidad�o e permitir a leitura cr�tica, verificando os �xitos e os fracassos ou 

limites do mundo digital. As novas tecnologias devem ganhar novas fun��es e intera��es 

pedag�gicas. Pois pelo dom�nio da diversidade linguagem midi�tica e da forma como faz 

circular os seus conte�dos e informa��es � poss�vel verificar mecanismos que permitem 

compara��es entre os simulacros conceituais e a realidade. Urge criar novas formas de educar 

as novas gera��es. 

A pr�pria tecnologia educacional � tamb�m uma experi�ncia significativa que 
transforma professores e alunos de consumidores em produtores, desmistificando-as: 
do cartaz ao livro e ao jornal da escola; das experi�ncias com o uso conjugado da 
Internet com o r�dio; da r�dio � TV da escola; da cria��o do site da escola na 
Internet e tantas outras tecnologias que podem ser incorporadas ao ambiente escolar 
e, mais precisamente, ao processo de ensino-aprendizagem (CITELLI, 2006, p. 20)

A educa��o e comunica��o s�o termos que designam aquele campo te�rico-pr�tico de 

uma mesma realidade.  S�o constitu�das “pelas reflex�es em torno da rela��o entre os p�los 



vivos do processo de comunicação e no campo pedagógico pelos programas de formação de 

receptores autônomos e críticos frente aos meios” (Ibidem). A media��o tecnol�gica e o uso 

reflexivo da linguagem midi�tica devem impreterivelmente fazer parte do fazer pedag�gico. 

Por isso, a��es voltadas para o planejamento, execu��o e avalia��o de planos, 

programas e projetos de interven��o social no espa�o da inter-rela��o comunica��o – cultura -

educa��o s�o fundamentais para que os Meios de Comunica��o eduquem e forme a 

sociedade. � preciso que a rela��o m�dia - escola seja colocada na agenda dos educadores. 

Trata-se de um leque de abrang�ncia que vai da defini��o ou resolu��o dos desafios 

operacionais impostos pelo funcionamento das novas tecnologias, - grava��o de programas de 

r�dio e televis�o, acesso � internet, etc, passando pelo trabalho de reconhecimento da 

linguagem midi�tica, chegando aos temas mais gerais envolvendo a m�dia  para a constru��o 

da sociedade democr�tica, cujos governos estar�o mais comprometidos com a mudan�a da 

estrutura social e econ�mica, demonstrando explicitamente o rompimento com o imperialismo 

e o neoliberalismo. Apostando-se na forma��o de professores a resist�ncia e a luta contra a 

opress�o pode ser realizada. “Os professores são vistos conforme as mesmas categorias com 

que se focaliza o infeliz herói de uma tragicomédia do naturalismo; em respeito a eles 

poderíamos falar de um complexo de devaneios. Eles se encontram em permanente suspeição 

de estarem fora da realidade” ( ADORNO, 2005, p.109).  Adorno chega a esta conclus�o 

porque vivemos na era Digital. As redes telem�ticas penetram, com grande impacto e 

conseq��ncias ainda desconhecidas, nas estruturas simb�licas da sociedade, e no cotidiano 

das crian�as e adolescentes. � neste quadro, que se insere a forma��o dos professores, 

entendida em sua dimens�o inicial, continuada e focando-se as institucionais e os 

organizacionais envolvendo as rela��es escola e media. 

O grande desafio � estreitar de maneira cr�tica e produtiva os di�logos entre salas de 

aulas e dispositivos midi�ticos e n�o confundir institui��es educativas com organiza��es, no 

sentido em que o termo foi previamente qualificado. � necess�rio agir sobre linguagens que j� 

habitam o universo de alunos aos professores, funcion�rios e equipes t�cnicas das escolas. A 

televis�o, o r�dio, o jornal, a internet, se encontram h� muito nas salas de aula, malgrado sob 

uma n�o presen�a dos suportes. O fato de uma unidade escolar n�o possuir aparelho de 

televis�o, o que � cada vez mais raro, n�o impede que os temas por ela postos em circula��o 

cheguem �s aulas, aos p�tios, �s conversas nos corredores. Pois, o que circula nos meios j� � 

objeto de reconhecimento social, correndo o risco de ser, pura e simplesmente, validado como 

express�o �nica da verdade e da realidade. Destarte, ao trazer as linguagens midi�ticas para a 

sala de aula n�o se est� a legitimar os males que podem estar por detr�s delas. Chama-se 



aten��o para este ponto porque � constante a resist�ncia quando s�o discutidas as rela��es 

escola - meios de comunica��o/novas tecnologias no ambiente pedag�gico. Parece in�cuo, 

imaginar que uma institui��o tenha maior ou menor capacidade de legitimar algo que j� foi 

socialmente reconhecido. Ademais, as agencias educativas n�o podem ter seus limites 

funcionais determinados pelo conceito de organiza��o, ainda que, o processo esteja em 

marcha. 

Pelo menos a forma��o dos professores requisita mat�ria e din�micas distintas 

daquelas que alcan�am o vendedor do supermercado, da ag�ncia de autom�veis, dos 

especuladores banc�rios, dos aplicadores nos mercados de capitais. O docente n�o possui 

cliente, fregu�s. Porque o aluno n�o � comprador, consumidor – pelo menos na situa��o 

especifica de sala de aula. Conhecimento inovador, consci�ncia critica, abertura do esp�rito, 

ativa��o da sensibilidade, recolha de informa��es relevantes, constru��o de projetos, 

amadurecimento intelectual s�o requisitos fundamental para o professor na leitura de uma 

propaganda para os seus alunos. Pois, sendo termos que circulam no universo vocabular da 

escola eles n�o precisam estar, e geralmente n�o est�o, na g�ndola do Wal Mart, no balc�o do 

MacDonald, nas opera��es especulativas, no caixa do banco, nas f�bricas de autom�veis. Mas 

fixados estes pontos, o problema da forma��o do professor em sua dupla chave: inicial, aquela 

resultante dos cursos de licenciatura, e aquela em servi�o, ou permanente e que dever� 

prolongar-se por toda vida s�o indispens�veis para a sua efici�ncia pedag�gica. 

Estas etapas, infelizmente, n�o t�m sido articuladas como partes de um processo, 

sen�o enquanto momentos distintos capazes ou n�o de encontrarem-se nalgum ponto da vida 

profissional do docente. Da� a compreens�o corrente segundo a qual o enunciado fui formado 

� mais importante do que estou sendo formado. Ou ainda, a verifica��o de que o simples 

an�ncio fui formado em, por � suficiente para perpetuar diferenciais futuros. Quando a esta 

descontinuidade verifica-se o outro lado da moeda, e que leva muitos docentes a aceitarem 

cursos de reciclagem ou de treinamento, esp�cie de verniz que joga com enunciado estou 

sendo formado, como sin�nimos de forma��o permanente. Conv�m lembrar-se, neste aspecto, 

que educar para a comunica��o deve criar alternativas novas enquanto programa de m�dio 

prazo e que inclu�a a interlocu��o entre cursistas/tutores/coordenadores, utilizando, para tanto, 

metodologia ao mesmo tempo capaz de propor reflex�es/a��es e recria��o de alternativas 

te�rico/pr�ticas impostas pela din�mica das atividades. 

O movimento de criar e recriar resulta das pr�prias indaga��es e desafios sugeridos 

pela din�mica do trabalho. V�rios projetos que lemos para elaborar o presente texto apontam a 

necessidade de “promover um ambiente educomunicacional na escola em que professores e 



alunos possam adquirir compet�ncias necess�rias para o seu crescimento pessoal e 

manifesta��o de sua criatividade” (CITELLI, 2006, p. 9). Como se v� programas de 

treinamento j� n�o se ajustam aos objetivos de muitos professores. Para concretiza��o desses 

princ�pios pedag�gicos, � preciso assumir uma postura dial�gica na perspectiva libertadora, 

como princ�pio educativo acreditando, como afirma Paulo Freire que “existir, humanamente, 

� pronunciar o mundo, � modific�-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 

problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar” (1987, p. 78).  

Soma-se ao di�logo com os meios digitais a gest�o democr�tica das pr�ticas educativas, o 

zelo, a liberdade e a solidariedade como atitudes  humanizadoras. A via afetiva e dial�gica no 

processo ensino aprendizagem das novas t�cnico/digitais tornou-se o espa�o de resist�ncia. 

De luta mais expressiva e importante na sociedade atual, sobretudo quando compreende o 

papel dos meios de comunica��o de massa e o sistema formal de ensino como inimigos do 

processo emancipat�rio e libertador. � poss�vel inferir que a necessidade de reformula��o do 

sistema formal de educa��o e dos meios de comunica��o de massa � um fato. Todavia, para se 

implantar efetivamente uma reformula��o ser� necess�ria uma revolu��o de car�ter pol�tico e 

cultural, possibilitando a ocorr�ncia das mudan�as categ�ricas do pensamento hegem�nico 

pr�ticas sociais atuais.  Porque n�o se pode negar que as m�dias desestabilizam a fronteira 

entre as esferas p�blica  e privada, entre inf�ncia e idade adulta, criando condi��es novas, nas 

quais a depend�ncia das crian�as se torna problema, e sua participa��o pode ser constru�da e 

ampliada. Brinquedos tecnol�gicos, tecnologias de informa��o e comunica��o, tecnologias de 

reprodu��o humana, clonagem, f�rmacos e outras t�cnicas est�o mudando os modos de ser 

das crian�as. O papel e o estatuto da inf�ncia nas sociedades contempor�neas se n�o lidos 

criticamente desestabilizam limites e oposi��es tidos como evidentes e garantidos na 

modernidade. M�dias eletr�nicas cada vez mais sofisticadas, com graus de interatividade 

incrementados, integradas a redes telem�ticas que permitem contatos on-line com seres 

humanos e n�o humanos em todo o planeta, representam um grande desafio para os estudos 

da inf�ncia e, por extens�o, para o conhecimento e as pr�ticas na educa��o. Portanto, 

contribui��o deste trabalho est� na grande aposta da forma��o de professores. Acredita-se que 

se n�o se apostar na forma��o de professores que ajudem as crian�as e adolescentes a criar o 

senso cr�tico, a sociedade estar� completamente robotizada. “As crian�as consideram 

computadores – m�quinas que pensam e falam – como seres vivos com consci�ncia e 

sentimentos, revolucionando os limites estabelecidos entre humanos e t�cnicas” (TURKLE, 

1997, p. 59). 



4 - Considerações Finais

Este artigo sob o ponto de vista pedagógico opõe-se a toda a visão totalitária e 

reducionista da cultura técnico digital e do neoliberalismo econômico, do desenvolvimento e 

da história e ao uso da violência como meio de controlo social pelo Estado sobre seja quem 

seja. Acredita-se que utilizar a mídia digital na educação poderá ser revolucionário se ocorrer 

simultaneamente uma mudança dos paradigmas convencionais do ensino que afastam 

professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem 

mexer no essencial. Pois se acredita que, para que nos paradigmas educacionais haja a 

mudança esperada é importante que se estabeleça uma política de formação adequada do 

professor no modo de ser, agir e do fazer pedagógico na sociedade técnico/digital lutando pelo 

respeito aos Direitos Humanos. Pela prática de uma democracia verdadeira, participativa, 

pelas relações igualitárias, solidárias e pacíficas entre pessoas, etnias, gêneros e povos, 

condenando todas as formas de dominação assim como a sujeição de um ser humano pelo 

outro. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, acredita-se que se lançaram bases para um 

espaço social de troca de experiências e de estimulo do conhecimento e do reconhecimento 

mútuo das entidades e movimentos que dele participam. Visou-se, valorização o espaço 

pedagógico. Proporcionado um intercâmbio técnico/digital e cultural, especialmente o que, a 

sociedade está a construir para centrar a atividade econômica e a educativa, que, para Paulo 

Freire é também uma ação política no atendimento das necessidades do ser humano e no 

respeito à natureza e aos alunos. Situar as ações deles no nível local ao nacional e 

internacional e buscar uma participação ativa nas instâncias internacionais, como questões de 

cidadania planetária, introduzindo na agenda global as práticas transformadoras que ajudem 

na construção de um mundo mais solidário. Portanto, a formação de professores 

técnico/digitais são os pilares de sustentação da utopia de que é possível a educação 

humanizada, humanizadora e libertadora das crianças na sociedade técnico-digitalizada. 

Julga-se com este artigo estar aberta a discussão sobre violências e convivência na escola e na 

formação dos professores. 
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Resumo

Este trabalho � o relato de experi�ncia vivenciada no Grupo de Assist�ncia � V�tima de 
Viol�ncia Sexual (GAVVIS). A viol�ncia sexual (VS), fen�meno universal que atinge todas 
as classes sociais, etnias, religi�es e culturas, ocorre em popula��es de diferentes n�veis de 
desenvolvimento econ�mico e social. O impacto da viol�ncia sexual para a sa�de sexual e 
reprodutiva vem das conseq��ncias dos traumas f�sicos, das DST, da gravidez indesejada, 
agregando danos psicol�gicos os quais produzem efeitos severos e devastadores, muitas vezes 
irrepar�veis para a sa�de mental e at� mesmo para a re-inser��o social da v�tima. O GAVVIS, 
criado em 2004, � composto por uma equipe multiprofissional da Universidade de Taubat� 
com docentes dos Departamentos de Medicina, Enfermagem e Ci�ncias Jur�dicas, psic�loga 
do ambulat�rio de Ginecologia e Obstetr�cia do Hospital Universit�rio e profissional 
volunt�rio do Departamento de Servi�o Social. O GAVVIS atende no Hospital Universit�rio 
de Taubat�, e os atendimentos de urg�ncia s�o realizados por profissionais do Pronto-socorro 
de Ginecologia e Obstetr�cia. O atendimento jur�dico � importante para orientar as v�timas e 
familiares no procedimento junto a Delegacia de Pol�cia e ao Poder Judici�rio, pois, o titular 
da a��o penal, no Brasil, � o Minist�rio P�blico que atua com base nas provas trazidas no 
inqu�rito policial e no relato dos fatos narrados pela v�tima. O objetivo do GAVVIS � 
minimizar os traumas enfrentados pelas v�timas de VS. Acredita-se que o GAVVIS sirva 
como modelo num processo de transforma��o de profissionais cidad�os, cr�ticos e conscientes 
da import�ncia de participar ativamente de a��es de promo��o � sa�de e preven��o de 
agravos.

Palavras-chave: Viol�ncia Sexual; Viol�ncia Contra a Mulher; Viol�ncia de G�nero.

Abstract

This article describes the experience of a victim that expresses her incident in a Sexual 
Violence Support Group (GAVVIS). Sexual violence (VS) is a universal phenomenon that 



occurs with people of different social classes, ethnic groups, regions, cultures, different 
economic and social development levels. The impact of sexual violence to the sexual and 
reproductive health comes from physical traumas, sexual transmitted diseases, undesirable 
pregnancy and brings psychological injury, that produces grave and devastating effects to 
mental health, many times irrecoverable losses to mental health that complicates social 
reentrance of the victim. The Sexual Violence Support Group was created in 2004, and is a 
multidisciplinary team of Universidade Taubaté with Medicine, Nurse, and Law Professors, 
Psychologists of Gynecology and Obstetrics Service from Universitario Hospital and Social 
Assistance professionals. The GAVVIS has appointments at Universitario Hospital and the 
urgency and emergency assistance are given by doctors of Gynecology and Obstetrics 
Emergency Room. The legal service is important to orient the victims and relatives in the 
procedure with the local police and the judiciary, the holder of the criminal action, in Brazil, 
is the Ministério Público acting on the basis of the evidence in the investigation and the 
reporting of facts narrated by the victim. The goal of GAVVIS is to minimize trauma of 
sexual victims. We believe that GAVVIS is a model of assistance that increases professional 
awareness and critics, and stimulates their participation in actions that prevent injuries and 
promotes health.

Key words:  Sexual Violence; Violence Against women; Gender Violence.

Resumen

Este trabajo es el relato de la experiencia vivida en el Grupo de Assistência à Vítima de 
Violencia Sexual (GAVVIS). La violencia sexual (VS), fenómeno universal que alcanza a 
todas las clases sociales, etnias, religiones y culturas, ocurre en poblaciones de distintos 
niveles de desarrollo económico y social. El impacto de la violencia sexual para la salud 
sexual y reproductiva viene de las consecuencias de los traumas físicos, de las DST, de los 
embarazos indeseados, sumado a daños psicológicos que causan efectos severos y 
devastadores en muchos casos irreparables para la salud mental e incluso para la reinserción 
social de la víctima. El GAVVIS, creado en 2004, es constituido por un equipo 
multiprofesional de docentes de los Departamentos de Medicina, Enfermería y Ciencias 
Jurídicas de la Universidade de Taubaté, una psicóloga del ambulatorio de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital Universitario y un profesional voluntario del Departamento del 
Servicio Social. El GAVVIS atiende en el Hospital de Taubaté, y los casos de urgencia reciben 
asistencia en la Emergencia de profesionales de Ginecología y Obstetricia. El servicio jurídico 
es importante para orientar a las víctimas y sus familiares en el procedimiento con la policía 
local y el poder judicial, el titular de la acción penal, en Brasil, es el fiscal actúa sobre la base 
de la evidencia en la investigación y la presentación de informes de los hechos narrados por la 
víctima. El objetivo del GAVVIS es minimizar los traumas de las víctimas de VS. Se 
considera que el GAVVIS sirva de modelo en un proceso de transformación de profesionales 
ciudadanos, críticos y concientes de la importancia en participar activamente de acciones que 
fomenten la salud y la prevención de agravios.

Palabras clave: Violencia Sexual; Violencia contra la mujer; Violencia de género.

Introdução



A violência sexual (VS) é fenômeno universal que atinge todas as classes sociais, 

idades, etnias, religiões e culturas, ocorrendo em populações de diferentes níveis de 

desenvolvimento econômico e social. A diferenciação rígida de papéis entre homens e 

mulheres, as noções de virilidade relacionadas ao domínio e à honra masculina, comuns na 

nossa sociedade e cultura, são fatores desencadeadores de violência de gênero. A violência de 

gênero é caracterizada como qualquer ato que resulta em sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, inclusive atos como privação da liberdade, maus tratos, castigo, 

pornografia, agressão sexual e incesto (KRONBAUER; MENEGHEL, 2005; DREZETT, 

2000).

A violência sexual representa uma parcela importante dos casos de violência em nossa 

sociedade, e o estupro atinge crianças, adolescentes e mulheres no Brasil e no mundo. Os 

estudos mostram que a maior parte da violência é praticada por parentes, pessoas próximas ou 

conhecidas, tornando o crime mais difícil de ser denunciado e mantendo a impunidade dos 

agressores (BRASIL, 2005; BEDONE; FAUNDES, 2007). 

Pfeiffer e Salvagni (2005) definiram que a violência ou abuso sexual contra a criança 

ou adolescente é qualquer ato que envolva sedução, pornografia, prática de carícias, 

exibicionismo, manipulação de genitália, mama ou ânus e até o ato sexual com ou sem 

penetração. As crianças e os adolescentes são dominados e sujeitos ao poder do mais velho 

sobre o mais novo e do masculino sobre o feminino. Então como são seres em 

desenvolvimento físico e psicológico, tais áreas ficam prejudicadas juntamente com a 

estrutura familiar do adulto impondo sua autoridade, transformando-as em objetos sexuais. 

O impacto da violência sexual para a saúde sexual e reprodutiva vem das 

conseqüências dos traumas físicos, das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e da 

gravidez indesejada. Além disso, acarreta danos psicológicos, os quais produzem efeitos 

severos e devastadores, muitas vezes irreparáveis para a saúde mental e, até mesmo, para a re-

inserção social da vítima (BRASIL, 2005; DREZETT et al, 2004; MATTAR et al, 2007; 

HEISE; ELLSBERG; GOTTMOELLER, 2002). 

Os profissionais da área da saúde que atendem as vítimas de violência sexual devem 

usar sua experiência e conhecimento científico para esse momento difícil vivido por elas, em 

que estão precisando de apoio emocional. Salienta-se, ainda, que a inter-relação com a vítima 

pode ter influência positiva se houver uma assistência humanizada ou negativa, se a relação 

for discriminatória, estigmatizadora e preconceituosa (BRAGA; MOURA; VALENTE, 

2008). 



Considerando-se a complexidade da situação e das conseqüências impostas às vitimas 

de VS, o atendimento deve ser amplo e integral, havendo necessidade de uma abordagem 

multiprofissional (OLIVEIRA et al, 2005).

A criação de um serviço de atendimento às vitimas de VS, em um modelo 

multiprofissional, reafirma o compromisso da universidade com as demandas emergenciais de 

saúde. Em resposta à solicitação do governo e da sociedade civil para que os cursos 

universitários da área da saúde incluíssem em seu currículo questões sobre VS, em 1998, foi 

criada a Casa da Mulher da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O serviço buscou 

garantir um atendimento humanizado e de qualidade às mulheres e constituir um espaço para 

aprendizagem dos alunos, capacitando-os para esse tipo de assistência, além de disseminar 

informações sobre o tema da violência sexual na sociedade (MATTAR et al, 2007).

O atendimento do Grupo de Atendimento à Vítima de Violência Sexual (GAVVIS) 

segue as mesmas diretrizes que regem os grupos da UNIFESP e do Centro de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (CAISM) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) do 

estado de São Paulo, do Programa Rosa Viva, mantido pela Prefeitura de Londrina-PR e de 

duas maternidades pioneiras no atendimento às vítimas de VS no Rio de Janeiro (OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2006; BEDONE; FAUNDES, 2007; MATTAR et al, 2007; BRAGA; 

MOURA; VALENTE, 2008). 

Mesmo existindo serviços de referências ao atendimento às vítimas de VS em várias 

regiões do País, ainda é necessária a criação de novos serviços capacitados para evitar a 

gravidez indesejada e, com isso, reduzir a violência e o número de abortos (ROSAS, 2004).  

Os profissionais de saúde estão em posição estratégica para o diagnóstico e a atuação 

no problema da violência, em especial quanto à violência contra a mulher. Por medo, 

vergonha ou mesmo por considerar os obstáculos encontrados em sua trajetória para 

denunciar e obter assistência e proteção, a maior parte das mulheres omite a violência sofrida. 

Nos últimos anos, múltiplos esforços, na maior parte dos países, têm sido realizados com o 

objetivo de modificar a resposta dos serviços de saúde aos casos de violência (BRASIL, 

2005).

A proposta do presente artigo justifica-se, pois aborda um problema de saúde pública 

em crescimento no Brasil e no mundo e que atinge cada vez mais a realidade do dia-a-dia da 

sociedade. As vítimas de VS necessitam mais do que apenas a aplicação de protocolos; 

esperam receber um atendimento humanizado, digno, respeitoso e acolhedor, que as proteja 

da revitimização (ROSAS, 2004).



O objetivo deste trabalho é relatar a experiência do GAVVIS no atendimento às 

vítimas de VS. Adotamos como referencial teórico o Cuidado Holístico-Ecológico (CHE), 

onde foco é o ser humano, na sua unidade e diversidade, na sua totalidade individual e 

coletiva, em relação recíproca com o meio ambiente natural e social, nas suas expectativas, 

sentimentos, cultura, valores, crenças, história de vida, condição de crescimento e 

desenvolvimento, atendendo suas necessidades de uma viver saudável (PATRÍCIO, 1996).

O grupo de atendimento à vítima de violência sexual (GAVVIS)

O GAVVIS é um Projeto de Extensão da Universidade de Taubaté (UNITAU), criado 

em 2004, formado por uma equipe multiprofissional e que conta com a participação de 

docentes do Departamento de Medicina, Enfermagem e Ciências Jurídicas e uma psicóloga do 

ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário de Taubaté. Conta 

também com dois profissionais voluntários, sendo um psicólogo e um assistente social. O 

grupo também agrega alunos da graduação, que podem participar como bolsistas, por meio de 

processo de seleção, ou ter participação voluntária.

O grupo tem estatuto próprio e protocolo de atendimento baseado na Norma Técnica 

do Ministério da Saúde, que aborda a prevenção e tratamento dos agravos resultantes da 

violência sexual contra mulheres e adolescentes. Tem como foco principal o acolhimento das 

vítimas, com o objetivo de conferir qualidade e humanização à assistência. 

O acolhimento pressupõe receber e escutar as vítimas, com respeito e solidariedade, 

buscando formas de compreender suas necessidades e expectativas. Seus componentes 

reúnem-se semanalmente, para atendimentos às vítimas, discussão de casos, definição e 

planejamento de ações conjuntas, como treinamentos e divulgação do trabalho do grupo, e 

para discussão e elaboração de trabalhos científicos. Os alunos participam dos atendimentos, 

juntamente com os profissionais. Participam também dos treinamentos, ministram palestras 

sobre violência sexual nas escolas do município, além de representarem o GAVVIS em 

eventos na comunidade, como no Programa Escola da Família e Blitz Solidária.

Estratégias de atendimento do GAVVIS

O GAVVIS atende no Hospital Universitário de Taubaté, respeitando o seguinte 

fluxograma: as vítimas, tanto de emergência quanto de urgência, são atendidas por 

profissionais do Pronto Socorro de Ginecologia e Obstetrícia (PSGO). No primeiro 



atendimento, a vítima de violência sexual é informada sobre as etapas do atendimento e sobre 

a importância de cada medida a ser tomada. Abre-se um prontuário para o atendimento, e a 

autonomia da vítima é respeitada, acatando-se a eventual recusa de algum procedimento. É 

garantido à vítima o direito de ter um acompanhante durante seu atendimento e de ter 

assegurado o seu anonimato. 

Conforme o protocolo de atendimento médico, a vítima passa por um exame físico 

completo, exame ginecológico, coleta de amostras para diagnóstico de infecções e coleta de 

material para possível identificação do agressor. É realizada uma primeira entrevista, para 

registro de dados específicos em instrumento próprio, onde consta: local, dia, hora e tipo de 

VS sofrida, forma de constrangimento utilizada, tipificação e número de agressores, e se 

houve encaminhamento por alguma instituição. Na ocorrência de traumatismos físicos, 

considera-se a necessidade de profilaxia do tétano, avaliando-se o estado vacinal da vítima. 

Os danos físicos, genitais ou extragenitais são cuidadosamente descritos. 

Se a vítima mulher não utiliza nenhum método anticoncepcional, realiza-se a 

anticoncepção de emergência até 72 horas após a VS. Realiza-se a profilaxia das DST não-

virais: sífilis, gonorréia, clamidiose, cancro mole e tricomoníase. A imunoprofilaxia para a 

hepatite B é indicada, quando se desconhece ou se têm dúvidas sobre o status vacinal da 

vítima; nesse caso, a imunoglobulina humana anti-hepatite B deve ser administrada. A 

profilaxia do HIV é feita com o uso de anti-retrovirais e deve ser iniciada no menor prazo 

possível, com limite de 72 horas após a VS. É realizada coleta de sangue para sorologias: anti-

HIV, anti-HCV, HbsAg e VDRL. As sorologias são repetidas nos períodos de 6 semanas, 3 e 

6 meses (BRASIL, 2005).

Após esse atendimento, a vítima é encaminhada para acompanhamento pelo GAVVIS 

e receberá atendimento da equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, 

psicólogo, assistente social e advogado, de acordo com suas necessidades e seguindo-se os 

protocolos.

O enfermeiro, durante o atendimento de urgência da vítima de VS, acompanha os 

procedimentos do protocolo médico, orientando e apoiando a vítima e seus familiares. Por 

ocasião dos retornos ao GAVVIS, o enfermeiro avalia se a ficha de atendimento foi 

preenchida de maneira correta, verificando junto à vítima os dados que estiverem faltando. 

São feitas orientações sobre os medicamentos utilizados e sobre os possíveis efeitos 

colaterais, causados principalmente pelos anti-retrovirais, que, além dos distúrbios 

gastrintestinais, podem alterar os efeitos de medicamentos anticoncepcionais. Questiona-se 

quanto a possíveis queixas ou dúvidas e orienta-se quanto aos retornos e exames laboratoriais.



O atendimento psicológico tem por objetivo minimizar o stress pós-traumático, é feito 

num período de quatro a seis sessões, conforme a necessidade da vítima. Esse atendimento 

também é oferecido aos familiares e companheiros das vítimas. Havendo necessidade, há a 

possibilidade de encaminhamento para atendimento psiquiátrico ou para a Clínica de 

Psicologia da UNITAU.

Cabe ao assistente social avaliar as condições socioeconômicas da vítima, orientá-la e 

viabilizar seu acesso ao atendimento, além de encaminhá-la aos serviços que oferecem apoio 

a vítimas de VS.

O atendimento jurídico é responsável pelas orientações sobre os aspectos legais, como, 

por exemplo, como proceder para realizar o boletim de ocorrência (BO), o exame de corpo de 

delito e a denúncia contra o agressor. Caso a vítima não tenha condições financeiras para 

contratar um advogado para dar seqüência ao inquérito, ela será encaminhada ao Escritório de 

Assistência Jurídica da UNITAU, e um profissional a acompanhará. É importante que a 

vítima saiba que o registro da ocorrência é um direito que lhe cabe, sendo esta informação 

responsabilidade de todos os profissionais da equipe. Deve-se, no entanto, respeitar a decisão 

da vítima quanto a registrar ou não a ocorrência. Nesse atendimento as vítimas recebem 

orientações juntamente com seus familiares no sentido de levar a notícia do crime a Delegacia 

de Polícia e ser periciada no Instituto Médico Legal, pois, o inquérito policial a ser relatado 

pela Delegada de Polícia deverá conter todas as provas para que o Representante do 

Ministério Público possa denunciar o criminoso.

Experiência dos cinco anos de existência do GAVVIS 

As vítimas chegam ao GAVVIS encaminhadas por profissionais que os atenderam no 

PSGO, por policiais, conselho tutelar e até mesmo por outros serviços de saúde ou de forma 

espontânea. Desde sua implantação, em 2004, até a última reunião do mês de agosto de 2010, 

o GAVVIS havia atendido 127 vítimas de VS, sendo 109 do sexo feminino e 18 do sexo 

masculino. A faixa etária das vítimas atendidas é apresentada na Tabela 1. Vale ressaltar que, 

nos dois últimos anos, o número de vítimas com idade inferior a 18 anos, aumentou 

consideravelmente, o que pode ser atribuído à parceria firmada com o Conselho Tutelar de 

Taubaté, que nos encaminha os casos de violência e abuso sexual contra menores. 

Tabela 1 - Freqüência da faixa etária das vítimas. Taubaté - SP, 2010



Idade no %

01 a 06 anos 21 16,53

07 a 12 anos 27 21,26

13 a 18 anos 40 31,50

19 anos ou mais 39 30,71

Total 127 100

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a notificação de casos de violência 

sexual aos Conselhos Tutelares é obrigatória, porém estima-se que no país menos de 10% dos 

casos chegam às delegacias, enquanto nos Estados Unidos às denúncias chegam a taxas 

variáveis de 16 a 32%, com cerca de 300 a 350 mil pessoas, com 12 anos ou mais/ano e o 

mesmo número de vítimas com idade abaixo de 12 anos (RIBEIRO; FERRIANI; REIS, 

2004).

Acredita-se que o número de vítimas seja maior, porém não é possível avaliar a 

prevalência da violência sexual, pois a minoria das vítimas denuncia o fato ou procura 

atendimento.  Um dos fatores que contribuem para a subnotificação de casos de VS é a falta 

de capacitação dos profissionais envolvidos no atendimento a vítima (MARINHEIRO; 

VIEIRA; SOUZA, 2006).

Do total de vítimas atendidas no GAVVIS, somente três apresentaram gravidez 

indesejada decorrente de estupro, sendo que duas optaram por levar a gestação a termo e uma 

optou pela interrupção da gravidez, procedimento previsto pelo Decreto-Lei nº 2848, de 7 de 

dezembro de 1940, art. 128, inciso II do Código Penal (BRASIL, 2005). Com relação as DST, 

nenhum dos casos acompanhados pelo GAVVIS desenvolveu este tipo de agravo. 

O primeiro contato da vítima com o grupo, geralmente, é realizado no PSGO e, nesse 

momento, a vítima apresenta-se fragilizada, sente vergonha, culpa, medo e depressão. Nessa 

situação, ela necessita, dentre outros cuidados, de acolhimento. Os profissionais que atendem 

à vítima de VS, tanto na emergência, quanto no ambulatório, mantêm uma postura cuidadosa 

e sensível, assegurando que ela se sinta acreditada e acolhida, sem julgamentos ou 

manifestações pessoais, para, dessa forma, tentar minimizar o trauma psicológico (GIBA; 

McMANUS; FORSTER, 2003). 

A efetividade do atendimento é avaliada no momento dos retornos agendados, quando 

se questiona sobre a continuidade das medicações prescritas e presença de efeitos colaterais. 



Além disso, observa-se o estado emocional e os resultados das sorologias realizadas são 

comunicados. Até o momento, não foi criado um instrumento para avaliação do atendimento 

por parte das vítimas; acredita-se que a adesão ao acompanhamento ambulatorial e a 

participação nas terapias individuais traduza uma avaliação positiva do projeto.

A maior dificuldade enfrentada pelo Grupo foi de ele se tornar conhecido na 

comunidade em geral, embora se tenha investido muito tempo e material em palestras, 

entrevistas veiculadas na mídia em geral e também na participação em eventos na 

comunidade, tais como Blitz Solidária e Escola da Família.

Em uma perspectiva de ampliar o trabalho desenvolvido, o GAVVIS está unindo-se a 

outros dois projetos de extensão: um sobre violência doméstica e outro sobre violência contra 

crianças e adolescentes. Com isso espera-se aumento na procura de atendimento, maior 

visibilidade dentro da comunidade e ampliação no quadro de recursos humanos e materiais.

Outro ponto importante é o desenvolvimento de projetos de pesquisas envolvendo o 

tema violência, para estimular os alunos bolsistas e voluntários à produção científica, o que 

vem ao encontro de um dos objetivos dos projetos de extensão. 

Violência sexual e o direito das minorias 

O legislador brasileiro, com base no artigo 226, § 8º da Constituição da República 

(BRASIL, 1988), na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres e na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher, criou a Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006 com o objetivo de 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher (BRASIL, 2006).

Conhecida como Lei Maria da Penha, a citada Lei assegura às mulheres as condições 

para o exercício efetivo dos direitos inerentes à sobrevivência imputando ao poder público o 

desenvolvimento de políticas que visem a garantir os direitos humanos das mulheres, mas, 

como o poder público alcançará o objetivo se as vítimas são violentadas dentro das próprias 

casas, pelos próprios familiares? 

A forma que o legislador brasileiro encontrou para prevenir e punir os agressores que 

praticam crimes nos ambientes familiares foi manter uma distância entre ambos por ordem 

judicial, desde que requerido pela vítima, sendo que a não obediência do agressor passa a ser 

considerado crime de desobediência, além de impedir que o agressor venha a transacionar 

com o Ministério Público através de pagamento de cestas básicas.



Apesar dos esforços do legislador muitos agressores voltam a ameaçar as vítimas, 

inclusive retornam aos lares com o objetivo de mostrar à vítima o destemor a punição. Como 

o Estado não tem meios de fiscalização a vítima continua sendo alvo do agressor quer dentro 

da própria casa quer no trajeto ao trabalho. O agressor somente pára de agredir a vítima após 

ser preso e, mesmo assim, alguns ainda insistem em mandar recados ameaçadores às vítimas.

Como a sociedade é chamada pelo legislador brasileiro a criar condições necessárias 

para o efetivo exercício dos direitos fundamentais, o GAVVIS vem praticando a cidadania, na 

forma multidisciplinar e multiprofissional, prestando serviço público, na área da saúde e 

jurídica, gratuitamente, a qualquer vítima que sofra violência sexual.

O GAVVIS considera as vítimas que sofrem violência sexual, pessoas fragilizadas e 

sem proteção, pois até mesmo as instituições que atendem essas vítimas, como as Delegacias 

de Polícias, não possuem pessoal técnico treinado para atender a demanda. Desde o momento 

que a vítima denuncia o crime, a preocupação está voltada apenas para a prisão do agressor, 

enquanto que a vítima somente recebe uma requisição para ser examinada no Instituto Médico 

Legal. 

Por tudo isso, e pela experiência do GAVVIS no atendimento às vítimas de violência 

sexual, apoiamos a inserção dessas vítimas no contexto do Direito das Minorias. 

Considerações Finais 

Políticas Públicas têm sido criadas com o objetivo de restabelecer a saúde das vítimas 

de VS e vários países demonstram preocupação frente às conseqüências da violência na saúde 

das mulheres. No Brasil temos excelentes programas em funcionamento, como já apontados 

acima.

O atendimento proposto pelo GAVVIS tem por finalidade minimizar os traumas 

enfrentados pelas vítimas de VS. A experiência do grupo evidencia a importância que a 

assistência dos vários profissionais envolvidos tem para a recuperação da vítima. 

Vale ressaltar que diversas dificuldades têm sido encontradas na sua 

operacionalização, especialmente no que se refere a pouca procura do serviço pelas vítimas, 

por fatores como desconhecimento, medo, vergonha, entre outros. Logo, os profissionais 

devem ter habilidade para identificar sinais que indiquem violência para promover o 

acolhimento das vítimas.

Em detrimento desse aspecto, o GAVVIS marca sua qualidade assistencial na 

resolutividade dos resultados obtidos. Ressalta-se, ainda, que os atendimentos das vítimas de 



VS têm contribuído de forma significativa na sensibilização e capacitação dos alunos e 

profissionais envolvidos no programa, o que permite ampliar as discussões sobre a violência 

e, conseqüentemente, sobre a mudança na conduta de futuros profissionais que poderão 

prestar assistência às vítimas.

Espera-se que o projeto se torne cada vez mais conhecido na comunidade, que as 

vitimas de VS procurem mais pela assistência e que ele possa servir como campo de pesquisa 

e de estágio, contribuindo para a formação dos alunos envolvidos. Acredita-se que o GAVVIS 

sirva como modelo num processo de transformação de profissionais cidadãos críticos e 

conscientes da importância de participar ativamente das ações de promoção à saúde e 

prevenção de agravos.

1 Mestre em Direito (UNISAL), Mestre em Ci�ncias Ambientais (UNITAU), P�s-

Graduado em Direito Processual Penal (UNITAU), Professor de Hist�ria de Direito, 

Direito Romano, Linguagem Jur�dica e Medicina Legal na Faculdade de Direito da 

Universidade de Taubat�.

2 Mestre em Enfermagem – Sa�de do Adulto (UNIFESP), P�s-Graduada em 

Enfermagem do Trabalho (UNITAU), Professor Assistente III – Disciplina de 

Fundamentos da Enfermagem do Departamento de Enfermagem da Universidade de 

Taubat�.

3 Mestrado e Doutorado em Medicina no Departamento de Obstetricia e Ginecologia 

(Ginecologia) da Universidade de S�o Paulo, Professora Assistente Doutora das 

Disciplinas de Ginecologia e Obstetr�cia do Departamento de Medicina da UNITAU e 

Coordenadora Pedag�gica do Curso de Medicina da UNITAU desde 2003.
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Bioética e Biodireito: uma resposta à manipulação da natureza e da pessoa 
humana

Lino Rampazzo – Unisal/Lorena; lino.rampazzo@uol.com.br.
Eixo: �tica, Direito e Educa��o

Resumo

Este artigo pretende questionar o rumo atual da ci�ncia e da tecnologia que chegou a um 
ponto de ruptura, por colocar em risco o futuro da natureza e do mesmo homem; e apontar as 
recentes disciplinas da Bio�tica e do Biodireito como respostas a tal problem�tica. Para isso 
apresentam-se, antes, as quatro eras do desenvolvimento t�cnico da humanidade: a da ca�a e 
da pesca, a agr�cola-pastoril, a industrial e a tecnol�gica da inform�tica. Nesta �ltima se 
encontra o maior risco de manipula��o da natureza e do ser humano. Por isso aparece o 
questionamento �tico da ci�ncia e da tecnologia. Por um lado, a ci�ncia nasce de uma �tica do 
saber e do fazer pelo fato da vontade humana sentir-se chamada a lan�ar-se na conquista do 
cosmo e na descoberta do mist�rio que envolve a mente humana. Por outro, por�m, esta �tica 
ordenada e positiva depender� n�o apenas dos fins para os quais se dirige a conquista, mas 
tamb�m dos modos e dos meios: teleologia e deontologia dever�o estar juntas durante este 
caminho. Neste pano de fundo aparece a recente disciplina da Bio�tica, como uma “ponte”
entre o saber tecnol�gico e o saber humanista. Seus princ�pios s�o: a defesa da vida f�sica, a 
liberdade e responsabilidade, a totalidade, a socialidade e subsidiaridade; ou, com outra 
terminologia: os princ�pios do benef�cio, da autonomia e da justi�a. Aparece, ent�o, como 
aplica��o da Bio�tica, o Biodireito, cujo objeto de an�lise s�o princ�pios e normas jur�dicas 
que t�m por fim imediato criar, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos 
decorrentes de rela��es entre indiv�duos, entre indiv�duos e grupos, e entre esses com o 
Estado, quando essas rela��es estiverem vinculadas ao in�cio da vida, ao seu transcurso ou ao 
seu t�rmino. O estudo se realiza atrav�s de uma pesquisa bibliogr�fica.

Palavras-chave: Tecnologia; Manipula��o da Natureza;  Bio�tica; Biodireito.

Abstract

This article intends to question the current bearing of science and technology that has come to 
a breakout point, for putting at risk the future of nature and man himself; and point the recent 
disciplines of Bioethics and Biolaw as answers to such problem. For this, the four eras of 
technical development of mankind are introduced: hunt and fishing, pastoral-agricultural, 
industrial, informatics technology. At this last stands the biggest risk of nature and human 
manipulation.  Therefore it arises the ethical issue of science and technology.  On one hand 



science comes from the ethics of knowing and of doing due to the fact that human desire feels 
called to throw itself into the conquest of cosmos and the discovery of human mind. On the 
other hand, however, this positive and ordered ethics will depend not only on the ends which 
the conquest heads to, but also on the means and on the modes: teleology and deontology will 
have to be together throughout this way. In this background it appears the recent discipline of 
Bioethics, as a bridge between the technological knowing and the humanist knowing. Its 
principles are: the defense of physical life, freedom and responsibility, entirety, sociableness 
and subsidiarity; or, with another terminology: the principles of benefit, autonomy and justice. 
It arises then, as an application of Bioethics, the Biolaw, whose objects of analysis are 
juridical principles and norms that have as an immediate end to make, to guard, to transfer, to 
modify or to extinguish rights resulting from relations between individuals, between 
individuals and groups, and between these with the state, when these relations are linked to 
the beginning of life, its course or its end. The study occurs through a bibliography research. 

Keywords: Technology; Nature Manipulation; Bioethics; Biolaw.

Introdução

Estamos vivendo numa �poca de extraordin�rio desenvolvimento tecnol�gico. As 

novas descobertas mudaram profundamente a “face da terra” e a “face do homem” que vive 

na terra. Mudou a maneira de viver e de relacionar-se das pessoas; e mudou a vida mesma das 

pessoas. Mas o desenvolvimento tecnol�gico levantou s�rias quest�es �ticas.

Essas tecnologias respeitam sempre a pessoa humana e a natureza da qual o homem faz 

parte?  N�o existe, por acaso, o risco de reduzir a natureza e a pessoa humana a objetos de 

manipula��o? S�o perguntas que interessam a todas as pessoas, mas particularmente 

aos bi�logos, m�dicos, soci�logos, psic�logos, jornalistas, fil�sofos, te�logos e juristas, 

que hoje precisam dialogar, numa atitude interdisciplinar, com o seguinte objetivo: colocar 

o progresso biom�dico e tecnol�gico a servi�o da vida humana e de toda a conviv�ncia 

social, e n�o contra.

Com o objetivo de contribuir ao debate suscitado pelos problemas acima indicados, 

procura-se refletir sobre alguns conceitos b�sicos para qualquer tipo de discuss�o a respeito 

dessas tem�ticas, na interdisciplinaridade entre bio�tica e direito, mais especificamente 

procurando entender como a tecnologia, a partir da �poca da ca�a e da pesca chegou � fase 

atual, com suas possibilidades de manipula��o e at� de destrui��o; e quais princ�pios est�o na 

base da bio�tica e do biodireito, para oferecer � humanidade um futuro de respeito e de paz.

1  O desenvolvimento da tecnologia: domínio sobre a natureza 



Desde o in�cio da hist�ria o homem criou t�cnicas para poder dominar o mundo. A 

t�cnica configura, pois, a rela��o instrumental da pessoa com o mundo; � o prolongamento e o 

aumento da pot�ncia do corpo. 

Sob o ponto de vista da hist�ria do desenvolvimento t�cnico, a humanidade conheceu 

quatro eras. 

A primeira era � a primitiva, chamada tamb�m “da ca�a e da pesca”: o homem colhe o 

que a terra produz espontaneamente. Os instrumentos de trabalho s�o os de primeiro contato 

com o objeto: pedras, paus, flechas e machados. A essa fase corresponde uma organiza��o 

social muito simples: a fam�lia e a tribo; o modo de habitar � provis�rio em forma de cabana 

ou de ref�gios naturais, como as grutas.

A fase seguinte, a agr�cola-pastoril, caracteriza-se pelo cultivo da terra para dela se 

tirar a produ��o: a inven��o da roda, a constru��o da casa, a labora��o dos metais, a troca dos 

produtos, a moeda e a escrita; a constru��o de defesas: em s�ntese, a grande civiliza��o 

agr�cola conhecida no Oriente (Egito, Mesopot�mia, �sia Central), na Am�rica pr�-

colombiana, na Gr�cia, em Roma. A fase agr�cola chegou at� a inven��o da m�quina e 

continuou ao lado da civiliza��o industrial. 

A era industrial caracteriza-se pela m�quina, que amplia muito a for�a do homem e 

transforma com mais profundidade a natureza – a mat�ria-prima – que o homem encontra em 

seu ambiente; essas m�quinas s�o cada vez mais poderosas, capazes de usar formas cada vez 

mais novas de energia (vapor, eletricidade, produtos petrol�feros). Surgem os fen�menos 

pr�prios da civiliza��o industrial: a quest�o social, a urbaniza��o, a desagrega��o da fam�lia, 

o consumismo produtivista, o hedonismo, os problemas demogr�ficos e as revolu��es 

pol�ticas e sociais que se entrela�aram. A m�quina n�o transformou somente a mat�ria-prima, 

mas tamb�m a sociedade e os valores.

Os especialistas em antropologia cultural nos dizem que chegamos � quarta era do 

mundo, definida por quase todos como era tecnol�gica. A caracteriza��o da �poca prov�m do 

progresso tecnol�gico, motivo pelo qual a m�quina guia outras m�quinas, sendo isso poss�vel 

sobretudo por meio da inform�tica. A inform�tica permitiu imitar e aumentar n�o mais a for�a 

muscular do homem, mas sua for�a mental. N�o que, para construir a m�quina de primeiro 

tipo, o homem n�o deva utilizar os recursos mentais: ci�ncia e t�cnica est�o sempre juntas 

desde que o homem � homem, mas o objetivo das m�quinas de inform�tica (robot e computer) 



� o de utilizar o c�lculo, a informa��o e o dado mental transmitido pelo homem e de proceder 

� combina��o, simula��o e c�lculo aut�nomo.

As implica��es desta nova era s�o imensas e nem todas ainda previs�veis e 

contrabalan�adas. Entre as conseq��ncias previstas da era tecnol�gica encontra-se a rela��o 

homem-ambiente devido �s possibilidades de explora��o, polui��o (at� radioativa) e de 

muta��es biol�gicas e gen�ticas com a aplica��o das tecnologias de engenharia gen�tica 

(SGRECCIA, 2002).

2  Ciência e Tecnologia: questionamentos éticos

Ci�ncia e t�cnica est�o desde sempre entrela�adas para saber mais, dominar mais, ser 

mais. H�, pois, uma tens�o, porque a vontade humana, como que chamada pelo eterno e pelo 

infinito, n�o cessa de lutar contra os limites e de se lan�ar mais adiante na experi�ncia de uma 

conquista do cosmo que circunda a vida, do mist�rio que envolve a mente.

H� no fundo uma vontade incoerc�vel: h�, pois, uma �tica na sede do saber e do fazer. 

Ser esta �tica ordenada e positiva depender� n�o apenas dos fins para os quais se dirige a 

conquista, mas tamb�m dos modos e dos meios que se realizam durante o caminho e a 

conquista, depender� sobretudo do projeto de homem e de humanidade que, pouco a pouco, se 

projetar� no horizonte: teleologia e deontologia dever�o estar juntas durante o caminho. 

Mas podemos nos perguntar por que o problema se tornou hoje mais agudo e se fez 

objeto de questionamento �tico. Quando o homem domesticou o cavalo n�o surgiram 

problemas �ticos, ainda que essas conquistas tenham servido n�o s� para trabalhar a terra e 

transportar os produtos, mas tamb�m para abastecer os ex�rcitos e aumentar a sede de 

conquistas. Hoje, o problema �tico aparece de modo mais agudo porque o “poder” cient�fico-

tecnol�gico atingiu o n�vel de ruptura. A ruptura se situa no plano da possibilidade “t�cnica” 

de destruir a humanidade inteira por meio da arma at�mica ou da polui��o do ambiente e, de 

outro lado, tamb�m no plano da possibilidade de introduzir a “muta��o” gen�tica do homem. 

Assim pode ser formulada hoje a pergunta �tica: o que se deve fazer ou o que n�o se deve 

fazer para que o homem sobreviva e continue homem; e, ao mesmo tempo, para que a 

natureza seja respeitada? 

A �tica da tecnologia, por isso, n�o deve ser considerada simplesmente em fun��o da 

fase aplicativa, mas tamb�m em sua insufici�ncia radical, em sua ambival�ncia teleol�gica e 

em sua din�mica de saber-poder, que aumenta cada vez mais e, portanto, tamb�m em sua fase 



elucidativa. Isto sup�e um projeto de homem que integre o desenvolvimento tecnol�gico sem 

desumaniz�-lo e sem absolutiz�-lo. A “reconstru��o” do mundo passa, obrigatoriamente, por 

uma nova concep��o do homem que aceita apenas uma civiliza��o a servi�o do homem e 

nunca contra ele e contra a natureza da qual ele faz parte e na qual ele vive. 

3  A Bioética e seus princípios

A atual manipula��o da natureza e do homem, com suas possibilidades de destrui��o 

ainda maior, constituem como que o pano de fundo do surgimento da Bio�tica.

Desde 1971, quando apareceu o voc�bulo “bio�tica” no artigo escrito pelo onc�logo 

Van Rensselaer Potter, da Universidade de Wisconsin (E.U.A.), com o t�tulo The science of 

survival, e no ano seguinte, no volume do mesmo autor com o t�tulo Bioethics: bridge to the 

future, esse nome teve um r�pido e grande sucesso.

Potter diagnosticou com seus escritos o perigo que representa para a sobreviv�ncia de 

todo o ecossistema a separa��o entre duas �reas do saber, o saber cient�fico e o saber 

humanista.

A clara distin��o entre os valores �ticos (ethical values), que fazem parte da cultura 

humanista em sentido lato, e os fatos biol�gicos (biological facts) est� na raiz daquele 

processo cient�fico-tecnol�gico indiscriminado que, segundo Potter, p�e em perigo a pr�pria 

humanidade e a pr�pria sobreviv�ncia sobre a terra. O �nico caminho poss�vel de solu��o para 

essa iminente cat�strofe � a constitui��o de uma “ponte” entre as duas culturas: a cient�fica e a 

human�stico-moral. Em outros termos, a �tica n�o deve se referir somente ao homem, mas 

deve estender o olhar para a biosf�ra em seu conjunto, ou melhor, para cada interven��o 

cient�fica do homem sobre a vida em geral. A bio�tica, portanto, deve se ocupar de unir a 

“�tica” e a “biologia”, os valores �ticos e os fatos biol�gicos para a sobreviv�ncia do 

ecossistema como um todo. O “instinto” de sobreviv�ncia n�o basta: � preciso elaborar uma 

“ci�ncia” da sobreviv�ncia que o autor identifica com a bio�tica.

Trata-se de superar a tend�ncia pragm�tica do mundo moderno, que aplica 

imediatamente o saber sem uma media��o racional e, muito menos, moral: a aplica��o de 

todo conhecimento cient�fico pode ter, de fato, conseq��ncias imprevis�veis sobre a 

humanidade, at� por efeito da concentra��o do poder biotecnol�gico nas m�os de poucos 

(SGRECCIA, 2002).

Em 1978, a Encyclopedia of Bioethic fala sobre a “bio�tica” nos seguintes termos:



Bio�tica � um neologismo derivado das palavras gregas bios (vida) e ethike (�tica). 
Pode-se defini-la como sendo o estudo sistem�tico das dimens�es morais –
incluindo vis�o, decis�o, conduta e normas morais – das ci�ncias da vida e da sa�de, 
utilizando uma variedade de metodologias �ticas num contexto interdisciplinar. 
(Apud PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2007, p. 40).

Os instrumentos de estudo da bio�tica resultam da metodologia interdisciplinar 

espec�fica que se prop�e examinar de modo aprofundado e atualizado a natureza do fato 

biom�dico (momento epistemol�gico), ressaltar suas implica��es num plano antropol�gico 

(momento antropol�gico) e identificar as ‘solu��es’ �ticas e as justificativas de ordem 

racional que sustentam essas solu��es (momento aplicativo).

Com estas premissas, pode-se enunciar e explicar alguns princ�pios e orienta��es da 

bio�tica.

a) A defesa da vida f�sica

A vida corp�rea n�o exaure toda a riqueza da pessoa que � tamb�m, e antes de mais 

nada, esp�rito e, por isso, como tal, transcende o pr�prio corpo e a temporalidade. Todavia, 

com rela��o � pessoa, o corpo � co-essencial, � sua encarna��o primeira, o fundamento por 

meio do qual a pessoa se realiza, se expressa e se manifesta.

� emergente, portanto, a import�ncia desse princ�pio em ordem � manifesta��o dos 

v�rios tipos de supress�o da vida humana: homic�dio, suic�dio, aborto, eutan�sia, genoc�dio, 

guerra de conquista e assim por diante. N�o � poss�vel aceitar, de um ponto de vista �tico, a 

hip�tese da supress�o direta e deliberada da vida de algu�m para favorecer a vida de outros ou 

as melhores condi��es pol�tico-sociais de outros.

No �mbito da promo��o da vida humana est� inserido o tema da defesa da sa�de do 

homem. O assim chamado “direito � sa�de” aponta para a obriga��o �tica de defender a 

promover a sa�de para todos os seres humanos e � propor��o de sua necessidade. 

b) Liberdade e responsabilidade

Partindo do princ�pio pelo qual a liberdade-responsabilidade constitui a fonte do ato 

�tico, podem-se considerar alguns reflexos no campo da bio�tica.

Antes de tudo, o direito � defesa da vida � anterior ao direito de liberdade; em outras 

palavras, a liberdade deve arcar com a responsabilidade, em primeiro lugar, da vida pr�pria e 

da do outro. De fato, para ser livre, � preciso estar vivo e, por isso, a vida � condi��o, a todos 

indispens�vel, para o exerc�cio da liberdade. Assim, n�o se tem direito, em nome da liberdade 

de escolha, de dispor da supress�o da vida; outra aplica��o se verifica diante da rejei��o de 

terapias por motivo religioso. Neste caso, o direito dever� regular o processo para os 

tratamentos obrigat�rios.



De outra parte, o mesmo princ�pio de liberdade-responsabilidade do paciente, se � 

limitado pelo princ�pio de manuten��o da vida, limita, por sua vez, a liberdade-

responsabilidade do m�dico, que n�o pode transformar o tratamento em coa��o, quando a vida 

n�o est� em quest�o. � o problema do consentimento do paciente. H� um consentimento 

impl�cito desde o momento em que o paciente se p�e nas m�os do m�dico para que fa�a tudo 

o que for necess�rio para o tratamento e a recupera��o da sa�de. Este consentimento, todavia, 

n�o dispensa o m�dico do dever de informar o paciente sobre o andamento da terapia e de 

pedir ulterior e expl�cito consentimento todas as vezes que houver circunst�ncias n�o 

previstas: um tratamento que comporte risco, ou a experimenta��o de um rem�dio. 

c) Princ�pio de totalidade ou princ�pio terap�utico

� este um dos princ�pios basilares e caracter�sticos da �tica m�dica. Fundamenta-se ele 

no fato de que a corporeidade humana � um todo unit�rio resultante de partes distintas e 

unificadas org�nica e hierarquicamente entre si pela exist�ncia �nica e pessoal.

O princ�pio da inviolabilidade da vida, que � primeiro e fundamental, n�o � negado, 

mas, ao contr�rio, posto em pr�tica toda vez que, para salvar o todo, e a pr�pria vida do 

sujeito, � preciso intervir de maneira mutilante sobre uma parte do organismo. 

Fundamentalmente, esse princ�pio regula toda a licitude e a obrigatoriedade da terapia m�dica 

e cir�rgica. O cirurgi�o que extrai um ap�ndice est� moralmente justificado, e at� obrigado, � 

medida que essa extra��o � necess�ria para salvar o organismo. � por isso que o princ�pio se 

chama tamb�m princípio terapêutico.

O princ�pio terap�utico tem aplica��es particulares n�o somente nos casos gerais da 

interven��o cir�rgica, mas tamb�m em casos mais espec�ficos, como a esteriliza��o 

terap�utica, o transplante de �rg�o ou a geneterapia. Al�m disso, este princ�pio tem sua 

aplica��o na norma da “proporcionalidade das terapias”. De fato, ao se p�r em pr�tica uma 

terapia, esta deve ser avaliada dentro da totalidade da pessoa: por isso precisa haver uma certa 

propor��o entre os riscos e danos que ela comporta e os benef�cios que ela traz. P�r em 

pr�tica tratamentos desproporcionais, ou para enganar o paciente, dando a impress�o da 

efici�ncia, ou para satisfazer o pedido do paciente ou dos parentes de “fazer de tudo” sem 

resultados previs�veis, pode significar uma atitude de agressividade ou de insist�ncia 

terap�utica.

d) Socialidade e subsidiaridade

A pessoa � essencialmente aberta � sociedade e a socialidade � uma caracter�stica 

intr�nseca da personalidade. A pr�pria situa��o de fato comprova que a vida e a sa�de de cada 

um dependem tamb�m do apoio dos outros. Assim, o princ�pio da socialidade obriga cada 



pessoa a se realizar na participa��o da realiza��o do bem dos pr�prios semelhantes. No caso 

da promo��o da vida e da sa�de, isso importa em que cada cidad�o se obrigue a considerar a 

pr�pria vida e a do outro como um bem n�o apenas pessoal, mas tamb�m social, e obriga a 

comunidade a promover a vida e  a sa�de de cada um, a promover o bem comum pela 

promo��o do bem de cada um.

Para nos darmos conta da import�ncia desse princ�pio �tico, basta considerar a 

situa��o da sa�de no caso de polui��o e de epidemias contagiosas, basta observar o conjunto 

de servi�os que constituem a assist�ncia m�dica, em que a recupera��o da sa�de se torna 

poss�vel � medida que existe m�ltipla colabora��o de profiss�es, de compet�ncias e de 

interven��es legislativas.

O princ�pio de socialidade pode chegar at� a justificar a doa��o de �rg�os e tecidos, 

que, embora comporte certa mutila��o do doador, pode estimular o voluntariado assistencial 

e, como aconteceu em quase todo o mundo, fazer surgir obras assistenciais (hospitais, centros 

de sa�de...) somente pelo sentimento de servi�o fraterno dos s�os para com os doentes.

Mas, em termos de justi�a social, o princ�pio obriga a comunidade a garantir a todos 

os meios de acesso aos tratamentos necess�rios, ainda que seja a custo de sacrif�cios dos que 

est�o bem.

E � neste momento que o princ�pio de socialidade se une ao de subsidiaridade, pelo 

qual a comunidade deve, de uma parte, ajudar mais onde mais grave � a necessidade (ter mais 

cuidados com quem mais necessita de cuidados e gastar mais com quem est� mais doente) e, 

de outra, n�o deve suplantar ou substituir iniciativas livres de cada um e dos grupos, mas 

garantir seu funcionamento.

e) Os princ�pios de benef�cio, autonomia e justi�a

Na literatura espec�fica sobre bio�tica, sobretudo na inglesa, encontra-se a refer�ncia a 

outros princ�pios fundamentais que deveriam guiar o m�dico na sua rela��o com o paciente e 

em geral em toda a��o ou escolha no campo biom�dico. Beauchamps e Childress (1989) 

elaboraram uma esp�cie de “paradigma” �tico voltado para quem trabalha na �rea da sa�de, 

com o fim de fornecer uma refer�ncia pr�tico-conceitual que os pudesse orientar nas situa��es 

concretas. Esse “paradigma’ � constitu�do pela formula��o dos princ�pios de autonomia, 

benef�cio e justi�a.

O princ�pio de autonomia refere-se ao respeito devido aos direitos fundamentais do 

homem, inclusive o da autodetermina��o. Esse princ�pio se inspira na m�xima “n�o fa�as aos 

outros aquilo que n�o queres que te fa�am” e est�, portanto, na base de uma moralidade 

inspirada no respeito m�tuo. � sobre esse princ�pio que se fundamentam sobretudo a alian�a 



terap�utica entre m�dico e  paciente e o consentimento aos tratamentos diagn�sticos e de 

terapias.

O princ�pio de benef�cio n�o comporta somente o abster-se de prejudicar, mas implica 

sobretudo o imperativo de fazer ativamente o bem e at� de prevenir o mal.

O princ�pio de justi�a se refere � obriga��o de igualdade de tratamento e, em rela��o 

ao Estado, de justa distribui��o das verbas para a sa�de, para a pesquisa etc. (SGRECCIA, 

2002).

4  O Biodireito

A interdisciplinaridade, que � uma das caracter�sticas da Bio�tica, chega tamb�m no 

campo do direito. A Bio�tica se articula com o Direito na medida em que esse trata de

disciplinar na vida social os procedimentos biom�dicos. 

Do ponto de vista conceitual, o Biodireito desponta como um novo direito de 

forma��o muito recente no �mbito da ci�ncia jur�dica cujo objeto de an�lise s�o princ�pios e 

normas jur�dicas que tenham por fim imediato criar, resguardar, transferir, modificar ou 

extinguir direitos decorrentes de rela��es entre indiv�duos, entre indiv�duos e grupos, e entre 

esses com o Estado, quando essas rela��es estiverem vinculadas ao in�cio da vida, ao seu 

transcurso ou ao seu t�rmino.

Poder-se-ia, ent�o, dizer que o Biodireito, enquanto campo fronteiri�o de an�lise de 

normas e princ�pios espec�ficos vinculados ao controle de a��o do campo biom�dico, gravita 

em torno de valores amplamente reconhecidos que imp�em como respeito prim�rio o valor da 

vida, da sa�de e da morte. Em regra, esses princ�pios se apoiam basicamente sobre os mesmos 

valores definidos pela Bo�tica: o respeito � vida, � dignidade humana, � liberdade individual, 

� seguran�a, � prote��o da sa�de etc. Mas,  dada a impossibilidade de identificar um c�digo 

de valores �ticos de un�nime aceita��o, o biodireito adquire a legitimidade de opinar e instruir 

a regulamenta��o das rela��es supramencionadas no seio de uma atividade legiferante do 

Estado.

Essa quest�o, por�m, tem suscitado acirrada controv�rsia no seio da comunidade 

cient�fica internacional e cr�ticas por parte de cientistas e organismos vinculados a pesquisas 

em biotecnologias avan�adas, reacendendo a discuss�o sobre a legitimidade do Estado em 

intervir de forma unilateral sobre um campo de atua��o – no caso a biomedicina – que foge ao 

alcance do conhecimento do legislador e do pr�prio aplicador da lei.



A complexidade do objeto exige a adoção de um conhecimento necessariamente 

interdisciplinar que deve ser precisado através de um processo de tomada de decisões por 

especialistas em ciências da vida, no campo da Bioética e do Direito e por observadores 

sociais em geral, a fim de que se possa traçar uma regulamentação apropriada e que seja 

suscetível à ingerência de uma racionalidade ético-jurídica.

Dentro do campo do Direito Internacional, por exemplo, a normativa que afeta 

diretamente o Biodireito é a que se refere aos direitos humanos e mais concretamente ao 

direito à vida. Nesse sentido convém lembrar que a Resolução da Assembléia Geral das 

Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948, adotou a Declaração dos Direitos Humanos. 

Outros organismos internacionais foram criados ao longo dos últimos anos, tais como: 

o Comitê Internacional de Bioética da Unesco, criado em 1991, e que preparou o texto da 

Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos do Homem, publicada em 25 de 

julho de 1997.

O Biodireito exerce um papel fundamental no debate acerca dos princípios que devem 

servir de parâmetros referenciais à regulamentação legal específica que se vincula às 

demandas e apreciação científica e ética nas seguintes áreas de intervenção biomédica: 

manipulação genética em sentido amplo, transplante de órgãos entre seres vivos e post 

mortem, natureza jurídica do embrião, genoma humano, procriação assistida, recombinação 

de genes, aborto, eutanásia, propriedade do corpo vivo e morto, direito à saúde, criação e 

patenteamento de seres vivos e eugenia.

O entendimento mais apropriado, que está na base desses princípios jurídicos, reside 

no comando constitucional que impõe a todos os indivíduos, grupos hegemônicos e ao Estado 

a obrigação de reconhecer e respeitar a dignidade da pessoa humana, consagrada no art. 1°, 

inciso III, da Carta Constitucional, fundamento basilar da República do Brasil e do Estado 

democrático de Direito. É a partir desse princípio fundamental que devem orientar-se todas as 

demais normas e princípios da legislação infraconstitucional (DELLA CUNHA, 2001, p. 93-

109).

Conclusão

A técnica acompanhou, desde o início da história, a vida do homem e se desenvolveu 

com capacidades semprer maiores de dominar o mundo. Atualmente, porém, esta dominação 

chegou a um ponto de ruptura nunca antes experimentado: a possibilidade de um fim do 

mundo e, ao mesmo tempo de um fim da humanidade, devido a uma determinada maneira de 

utilizar a tecnologia.



As possibilidades de manipula��o e at� de destrui��o, provocadas pela atual tecnologia 

levaram, pois, a questionar a ci�ncia na sua origem, nos seus objetivos e no seu caminho. 

Por um lado, a ci�ncia nasce de uma �tica do saber e do fazer pelo fato da vontade humana 

sentir-se chamada a lan�ar-se na conquista do cosmo e na descoberta do mist�rio que envolve 

a mente humana. Por outro, por�m, esta �tica ordenada e positiva depender� n�o apenas dos 

fins para os quais se dirige a conquista, mas tamb�m dos modos e dos meios: teleologia e 

deontologia dever�o estar juntas durante este caminho. 

Este saber, por�m, conheceu, na hist�ria da ci�ncia, uma fragmenta��o: tornou-se 

parcial, desarticulado e incompleto. Sua aplica��o levou, muitas vezes, a “destruir” o homem 

e, ao mesmo tempo, o ambiente no qual ele vive. Por isso, hoje come�a a ser mais 

questionado. O saber, inclusive o da ci�ncia e da tecnologia, tem que se ligar � �tica.

Dentro da nova problem�tica �tica, com seus reflexos tamb�m no Direito, a Bio�tica 

assume uma atualidade extraordin�ria. Este neologismo diz respeito ao estudo sistem�tico da 

conduta humana no �mbito das ci�ncias da vida e da sa�de, utilizando uma variedade de 

metodologias �ticas num contexto interdisciplinar. As ci�ncias da vida e da sa�de enfrentam 

hoje estes grandes problemas: sa�de p�blica, fertilidade, engenharia gen�tica, aborto, doa��o 

e transplante de �rg�os, eutan�sia, experimenta��o cl�nica, meio ambiente etc. 

Os problemas indicados dever�o ser resolvidos respeitando os princ�pios da defesa da 

vida f�sica, da liberdade e responsabilidade, o princ�pio terap�utico, o princ�pio da socialidade 

e da subsidiaridade e, no caso dos pa�ses emergentes, com uma aten��o especial para a grande 

parte da popula��o muito carente no que diz respeito �s necessidades b�sicas.

Por fim, a Bio�tica, na sua interdisciplinaridade, chega a articular-se com o Direito na 

medida em que esse trata de disciplinar na vida social os procedimentos biom�dicos. O 

Biodireito desponta como um novo direito de forma��o muito recente no �mbito da ci�ncia 

jur�dica cujo objeto de an�lise s�o princ�pios e normas jur�dicas que t�m por fim imediato 

criar, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos decorrentes de rela��es entre 

indiv�duos, entre indiv�duos e grupos, e entre esses com o Estado, quando essas rela��es 

estiverem vinculadas ao in�cio da vida, ao seu transcurso ou ao seu t�rmino. A Legisla��o 

Internacional e Nacional j� come�aram a lembrar princ�pios e estabelecer normas de 

comportamento, a respeito. 

Os problemas emergentes neste in�cio de s�culo e de mil�nio exigem, tamb�m por 

parte dos cultores das v�rias ci�ncias uma aten��o especial diante da �tica, da Bio�tica e do 



Biodireito, num contínuo diálogo interdisciplinar, com o objetivo comum de se opor a uma 

cultura de manipulação, no respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.
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Resumo

Este estudo � fruto da pesquisa ‘Manejo de Conflitos nas Escolas: interface entre escola 
p�blica e privada,’ realizada pela equipe do Observat�rio de Viol�ncias nas Escolas – Brasil / 
N�cleo Par�, em 2006, na cidade de Bel�m. Motivados pela car�ncia de dados sobre como 
professores enfrentam situa��es de conflito e de viol�ncia na escola, os autores, integrantes da 
equipe do Observat�rio, procuraram analisar como professores percebem o enfrentamento das 
diferentes situa��es de conflito e de viol�ncia na escola. A metodologia adotada teve 
dimens�o quantitativa e qualitativa e utilizaram-se dados da pesquisa Manejo de conflitos nas 
escolas. O estudo foi desenvolvido fazendo-se um recorte a partir da base de dados da referida 
pesquisa, elegendo-se categorias, manejo de conflito e viol�ncia nas escolas. A pesquisa 
ocorreu em quatro (04) escolas, sendo uma da rede p�blica estadual de ensino e tr�s da rede 
particular. Constatou-se que a maioria dos entrevistados identifica o conflito como gerador de 
mudan�a e tamb�m como possibilitador do repensar sua pr�tica. Os discursos, muitas vezes, 
t�midos e desanimados apresentaram-se mesclados por entendimentos geradores de 
sentimento de impot�ncia e descr�dito sobre a possibilidade de melhoria, na qualidade das 
rela��es entre os atores da escola e no processo do ensino e aprendizagem. A maioria dos 
professores reconhece o conflito como salutar ao processo de ensino e aprendizagem e 
acredita que a viol�ncia emerge de fora dos muros da escola atrav�s de acontecimentos 
alheios � realidade escolar, inclusive responsabilizando a fam�lia e instrumentos jur�dicos, 
como o Estatuto da Crian�a e do Adolescente (ECA).

Palavras-chave: Escola. Manejo de Conflitos. Viol�ncia nas escolas. 

Resumen



El presente estudio es resultado de la investigaci�n "Manejo de Conflictos en las escuelas: 
interfaz entre escuelas p�blicas y privadas”  realizada por el Observatorio de la Violencia en 
las Escuelas (Par�-Brasil) en 2006. La escasez de datos sobre el problema de c�mo los 
profesores se enfrentan a situaciones de conflicto y violencia en la escuela motiv� los autores, 
miembros del citado Observatorio se trat� de aclarar como maestros e profesores de escuelas 
p�blicas perciben las diferentes situaciones de conflicto y violencia en la escuela. La 
metodolog�a utilizada fue cuantitativa y cualitativa dimensi�n y se utilizaron los datos de la 
investigaci�n antes citada. El estudio se llev� a cabo haciendo un recorte de la base de datos 
de esta investigaci�n,   eligi�ndose como variables la gesti�n de los conflictos y la violencia 
en las escuelas. La investigaci�n actu� en cuatro escuelas, una de ense�anza p�blica y tres del 
sector privado. Se encontr� que la mayor�a de los encuestados percibe el conflicto como un 
generador de cambio, y tambi�n como un facilitador para repensar sus pr�cticas. Los 
discursos suelen ser t�midos, desanimados, mesclados con sentimientos de impotencia e 
incredulidad ante la posibilidad de cambio en la calidad de las relaciones entre los actores de 
la escuela y tambi�n en el proceso de ense�anza y aprendizaje. La mayor�a de los docentes 
perciben el conflicto como beneficioso para el proceso de ense�anza y aprendizaje y creen 
que la violencia viene de fuera de los muros de la escuela, a trav�s de eventos no relacionados 
con la escuela, inclusive imputando responsabilidad hacia la familia y las leyes, como por 
ejemplo, el estatuto de la ni�ez y Adolescencia (ECA).

Palabras clave: Escuela. Manejo de conflictos. Violencia en la escuela.

Introdução

A sociedade atual est� submetida a mudan�as tecnol�gicas aceleradas que possibilitam 

permanente comunica��o entre comunidades diferentes (dos que t�m acesso aos bens e 

servi�os com os que n�o t�m), com uma distribui��o de renda desigual e diferen�as extremas 

dos n�veis de desenvolvimento econ�mico e humano. Como consequ�ncia desse processo 

acelerado de desenvolvimento, encontram-se diferentes atores sociais, como por exemplo, os 

que integram a comunidade escolar: gestores/diretores, equipe t�cnica, professores, 

estudantes, equipe de apoio (auxiliares, porteiros, merendeiros e faxineiros), vivenciando 

experi�ncias, inclusive o de manejar situa��es de conflito e de viol�ncia. O problema do 

conflito e da viol�ncia na sociedade � uma quest�o hist�rica. J� o problema do conflito e 

viol�ncia na escola vem do tempo da palmat�ria, onde, apesar dos corretivos, prevalecia 

sensa��o de respeito m�tuo entre os integrantes da escola e a figura do professor era 

constitu�da por uma pessoa cheia de energia, for�a de vontade e convic��o. Nos dias atuais, 

encontram-se diferentes atores sociais, nos �rg�os p�blicos e privados, tentando desenvolver 

sua pr�tica e esbarrando em todo tipo de dificuldade: de priorizar necessidades imediatas, de 

conhecer e acessar a rede de servi�os oferecidos pelos �rg�os p�blicos e privados e os direitos 

de cidadania, de mediar situa��es de conflito e de viol�ncia no espa�o escolar, de perceber 

que o que � bom para determinado lugar n�o o � para outro; enfim, de atender as demandas de 

forma considerada como satisfat�ria, n�o s� para quem � atendido, mas tamb�m para quem 



atende e acompanha esse processo de atendimento. Essa realidade se configura, em muitos 

espa�os de trabalho, inclusive nas institui��es particulares e p�blicas de ensino, como as 

unidades de ensino superior, fundamental e m�dio, predominando, na maioria dos atores 

sociais, sentimentos de insatisfa��o e de impot�ncia, por n�o conseguirem atender de maneira 

eficaz e eficiente essas demandas. Neste estudo, o foco volta-se para escolas da Rede Estadual 

e Particular de Ensino Fundamental e M�dio da cidade de Bel�m (PA).

O presente artigo surgiu das experi�ncias vivenciadas pelos autores, atuantes no 

projeto de pesquisa e extens�o da UNAMA, intitulado: Observat�rio de Viol�ncias nas 

Escolas – Brasil / N�cleo Par�, e tamb�m do interesse em identificar sobre as formas de 

enfrentamento das situa��es de conflito e de viol�ncia vivenciadas nas escolas. 

O principal objetivo da pesquisa foi analisar como professores identificam o 

enfrentamento das diferentes situa��es de conflito e de viol�ncia na escola.

A pesquisa ‘Manejo de Conflitos nas Escolas: interface entre escola p�blica e 

privada’, realizada pela equipe do Observat�rio de Viol�ncias nas Escolas, no ano de 2006, na 

cidade de Bel�m, no Estado do Par�, partiu do princ�pio de que as dificuldades e limita��es de 

lidar com as diferentes situa��es de conflitos se constituem em fator de entrave � qualidade do 

ambiente escolar enquanto l�cus privilegiado de desenvolvimento do cidad�o. � importante 

refor�ar que este estudo est� baseado em dados coletados a partir das entrevistas realizadas 

com professores, objetivando analisar suas concep��es sobre como a escola media as diversas 

situa��es de conflito e de viol�ncia existentes. 

Considerando os objetivos propostos, a metodologia adotada teve dimens�o 

quantitativa e qualitativa e este estudo surgiu a partir do recorte da pesquisa desenvolvida em 

quatro (04) escolas de Bel�m, abrangendo bairros centrais, sendo uma (01) escola da rede 

p�blica estadual de ensino e tr�s (03) da rede particular, sendo uma (01) cat�lica, (01) 

adventista e (01) laica. Os sujeitos do universo escolar que participaram da pesquisa manejo 

de conflitos se comp�em de professores, diretor(a) e estudantes. Estes �ltimos cursando 

ensino m�dio. Neste estudo, ser�o analisadas respostas dos professores.

O estudo realizou-se em tr�s momentos. O primeiro consistiu em eleger quais quest�es 

seriam analisadas.
Observando a Tabela 1, nota-se que foram aplicados quatrocentos e setenta e um (471) formul�rios, 

sendo trezentos e cinquenta e nove (359) para alunos e cento e doze (112) para professores. De acordo com o 

resultado do c�lculo amostral, aplicaram-se os seguintes quantitativos de formul�rio.

TABELA 1 – N�mero de formul�rios aplicados

Escola N� Aluno N� Professor Total de 



entrevistados

1 58 21 79

2 141 40 181

3 67 26 93

4 93 25 118

TOTAL 359 112 471
Fonte: Pesquisa Manejo de Conflitos: interface entre escola pública e privada. Observatório de 
Violências nas Escolas, 2006

No segundo momento, utilizou-se a técnica de grupo focal objetivando aprofundar o 

conhecimento sobre os sujeitos da pesquisa. Elegeram-se autores que apresentam elementos 

que fundamentam a questão do conflito e da violência, como Simmel (1983), Abramovay e 

Rua (2002), Ortega e Del Rey (2002), Sodré (1992), Chauí (2001), Pontes, Cruz e Melo 

(2007), entre outros.

Categorias de Análise

Antes de iniciar a análise sobre como os professores manejam situações de conflito e 

de violência na escola, acredita-se ser importante saber qual o significado da palavra escola, 

qual o significado da expressão comunidade escolar e conhecer as percepções sobre manejo 

de conflito e de violência. 

Pesquisando sobre o significado e concepções da palavra escola, constata-se que 

poucos foram os que se empenharam em conceituar o termo. Encontram-se vários 

significados denotativos. São eles:

1 Estabelecimento público ou privado onde se ministra ensino coletivo. 2 
Conjunto de professores, alunos e funcionários de uma escola [...]. 5 
Conjunto de pessoas que segue um sistema de pensamento, uma doutrina, 
um princípio estético etc. [...]. 8 Aquilo que é adequado para transmitir 
conhecimento, experiência, instrução [...]. (HOUAISS, 2001, p. 1206).

Entende-se que a escola é um lugar que pode ser público ou privado, composto por 

pessoas que buscam desenvolver ação de ensino e aprendizagem, orientadas por um conjunto 

de normas, fundamentadas em princípios, como por exemplo, liberdade de aprender e de 

ensinar, igualdade de condições de acesso e de permanência na escola, respeito para com o 

outro, tolerância às diferenças, entre outros princípios que buscam, minimamente, o controle 

dos integrantes da comunidade escolar, possibilitando a realização de diferentes processos. 



Entre estes os de socialização, construção de conhecimento e de formação de cidadãos. Ainda 

sobre o assunto encontra-se que:

A escola assim concebida é um espaço de busca, construção, diálogo e 
confronto, prazer, desafio, conquista de espaço, descoberta de diferentes 
possibilidades de expressão e linguagem, aventura, organização cidadã, 
afirmação da dimensão ética e política de todo processo educativo. 
(CANDAU, 2000, p. 15).

Constata-se que a escola enquanto comunidade baseia-se nas ideias e discursos de seus 

fundadores e representantes. Por conta disso, são capazes de dar explicações satisfatórias 

sobre o presente, o passado e o futuro, unificando o tempo e criando uma cultura única para 

todos. Mas, como explicar as muitas comunidades escolares que vivenciam tantas situações 

problemas, como o da violência simbólica, psicológica, incivilidades e até a violência física? 

Será que os sujeitos que integram a escola não compartilham dos mesmos sentimentos e 

ideais? Será que eles não se reconhecem enquanto sujeitos de direitos à educação de 

qualidade e também como sujeitos de deveres, como o de compartilhar aspirações e de zelar 

por tudo que está dentro e no entorno da escola? Pesquisando sobre os motivos pelos quais 

isso ocorre, encontra-se a seguinte afirmação:

[...] quanto maior o estado de bem-estar, maior consciência social se produz 
com relação à melhoria das condições de vida. [...] Afirmam ainda que: [...] 
nas regiões pobres e muito pobres, ocorre algo diferente, ou seja, a aspiração 
justa costuma ser a busca de um mínimo que permite ir resolvendo as 
necessidades básicas [...]. (ORTEGA; DEL REY, 2002. p.15).

Muitos motivos podem justificar o alto índice de violência nas escolas, entretanto, 

poucas são as respostas que orientem os diferentes atores sociais envolvidos na prevenção e 

no combate da violência. Para as autoras, quanto maior a capacidade de entendimento sobre a 

realidade social, maiores são os anseios. Após conceituar em linhas gerais o que é escola, 

passa-se a definir o que é conflito e o que é violência.

A palavra conflito tem sido usada de forma equivocada por muitos. Pensa-se em briga, 

confusão e tem aqueles que a empregam como se fosse o mesmo que violência. Para Simmel 

(1983), a importância sociológica do conflito pode produzir ou modificar grupos de interesse, 

uniões, organizações. Para o autor, sob um ponto de vista comum, isso pode parecer 

paradoxal, se alguém desconsiderar qualquer fenômeno que resulte do conflito ou que o 

acompanhe, se ele, em si mesmo, é uma forma de sociação. A referência feita a respeito da 

sociação diz respeito à interação vivida pelos homens em uma determinada sociedade, e que, 



al�m disso, n�o pode ser exercida por um �nico indiv�duo. Partindo dessa premissa, pode-se 

pensar que os fatores de dissocia��o seriam as causas do conflito.

O conflito est� assim destinado a resolver dualismos divergentes; � um modo 
de conseguir algum tipo de unidade, ainda que atrav�s da aniquila��o de uma 
das partes conflitantes. Isso � aproximadamente paralelo ao fato do mais 
violento sintoma de uma doen�a ser o que representa o esfor�o do organismo 
para se livrar dos dist�rbios e dos estragos causados por eles. (SIMMEL, 
1983, p. 122).

� importante observar que todo conflito nasce de duas atitudes b�sicas opostas: o 

receio de conflitos e a vontade de brigar. H� pessoas com propens�o ao conflito porque 

acreditam que levar� a mudan�a da situa��o e h� pessoas com propens�o a evitar o conflito, o 

choque aberto de interesses contr�rios que consideram destrutivos e desnecess�rios.

Mesmo na literatura sociol�gica marxista encontra-se uma correla��o entre as 

categorias conflito e viol�ncia que pode dar margem a interpreta��es d�bias. Bottomore 

(1983) afirma que apesar de Marx ter vivido no s�culo XIX, suas id�ias sobre viol�ncia s�o 

pertinentes � �poca atual, principalmente nas sociedades capitalistas. Para Marx, a quest�o 

da viol�ncia tem um variado cen�rio hist�rico associado � transforma��o radical que s� � 

alcan��vel pelo conflito violento.   

H� de se ter o cuidado ao interpretar as palavras usadas por Marx quando emprega a 

express�o conflito violento para a transforma��o da qualidade de vida de um segmento da 

sociedade, o proletariado. Entende-se que o conflito � essencial ao processo de constru��o de 

novas ideias e possibilidades para mudan�a, como j� visto anteriormente; entretanto, o termo 

viol�ncia por ele empregado alude ao curso de a��o para uma revolu��o socialista atrav�s da 

tomada do poder pelos prolet�rios.

Acredita-se que nas sociedades atuais, a viol�ncia social atinge todas as classes 

sociais, n�o se restringindo a classes menos ou mais favorecidas, como ocorreu no passado. 

Sobre esse assunto Abramovay e Rua (2002) afirmam que em determinadas classes sociais, 

raciais e econ�micas, a viol�ncia social apresenta-se como um fen�meno sem voz e rosto 

que invade o cotidiano despertando sensa��o de inseguran�a que compromete a qualidade 

das rela��es interpessoais, os v�nculos sociais estabelecidos, vividos e sentidos por todos. 

Esses autores apresentam como uma das caracter�sticas ao fen�meno da viol�ncia escolar a 

sua capacidade de renova��o e entendem que essa caracter�stica funciona como 

desnorteadora do tempo presente porque faz com que os atores sociais, empenhados em 



intervir e criar estrat�gias de preven��o e de combate � viol�ncia, pensem que ainda n�o se 

encontraram mecanismos para lidar com este fen�meno, inclusive no espa�o escolar. 

Ainda sobre o mesmo assunto, Abramovay e Avancini (2005) afirmam que este tipo 

de viol�ncia � um fen�meno de causas m�ltiplas e que assume distintas formas agravadas 

pela desigualdade e a exclus�o social. Apontam que inicialmente a viol�ncia escolar era 

compreendida como uma simples quest�o de disciplina, posteriormente passou a ser 

analisada como uma quest�o da delinqu�ncia juvenil e atualmente � percebida de maneira 

muito mais abrangente, levando a perspectivas que expressam fen�menos como o da 

globaliza��o e da exclus�o social. Explicam que ao tentar melhorar a rela��o interpessoal na 

comunidade escolar criaram-se determinadas regras que, apesar de indispens�veis para a 

constitui��o da ordem social, possuem um tipo de coer��o que normalmente provoca 

descontentamento nos estudantes e sentimentos de insatisfa��o para com o cumprimento de 

algumas regras, despertando contesta��es e, em algumas vezes, manifesta��es de atitudes 

grosseiras (incivilidades). 

Da mesma forma, Ortega e Del Rey (2002) afirmam que a aus�ncia de compreens�o 

do papel das normas, democraticamente elaboradas e estabelecidas, pode produzir sensa��o 

de confus�o, inseguran�a e, �s vezes, medo de n�o saber at� onde ir com o controle pr�prio e 

alheio de tudo aquilo que, evidentemente, constata-se como poss�vel de melhorar ou n�o. 

Dessa maneira, os jovens, atrav�s da n�o aceita��o das normas, passam a reagir, se rebelam 

contra tudo e contra todos, produzindo situa��o de conflito que precisa ser mediada por 

atores da escola.

Sodr� (1992) relaciona o problema da viol�ncia com a crise da fam�lia, primeiro da 

fam�lia patriarcal extensa, depois da fam�lia conjugal que pouco a pouco foi perdendo a 

for�a exercida na fun��o educativa e os adolescentes foram buscar autonomia e 

independ�ncia no interior de grupos: “Os pais tornam-se progressivamente an�dinos 

enquanto objetos da fantasia jovem, n�o mais det�m a orienta��o e o saber, que se deslocam 

para as deriva��es grupais (gurus, l�deres de gangues ou de turmas, pequenas 

comunidades).”. (SODR�, 1992, p. 73).

O autor mostra a substitui��o de uma lideran�a por outra, ou seja, na sociedade 

moderna, diante da crise familiar, alguns pais deixaram de ser o exemplo, pois os pais 
perderam um pouco do controle sobre os filhos. Essa crise familiar foi devido � altera��o na 

forma de acumula��o, advindas da revolu��o industrial, mudando as rela��es de trabalho e 
consequentemente as rela��es familiares.



Para Antunes (2008), ao se tentar conceituar o termo violência, deve-se abranger toda 

forma de desrespeito que iniba ou que impeça a concretização de um propósito educacional. 

Dessa forma, é violência a atitude de uma turma que torna impossível a outra ouvir o que o 

professor tem a dizer. Talvez a forma mais clara de conceituar violência é acreditar que a 

indisciplina é ação de um ou de alguns e que essa ação pode ser contida pelos itens de um 

Regimento Escolar. 

É importante ressaltar que é uma constante cena de violência na escola, onde os 

valores parecem inexistir e predomina a lei do mais forte; onde os jovens não se sentem 

pertencentes ou partícipes dessa instituição; onde as famílias, por sua vez, transferem suas 

responsabilidades para a escola, e assim por diante. Uma das causas mais comuns da violência 

na escola está intimamente ligada à diminuição da importância dada a certos valores morais, 

como por exemplo, o respeito mútuo, a honestidade, a tolerância, a reciprocidade,

solidariedade, entre outros.

Para entender a violência, é preciso que se compreendam as diferentes formas de 

manifestação, os atores e cenários que estão implicados e as questões que emergem dentro e 

no entorno da escola, facilitando dessa maneira o diálogo, a escuta e a demanda que 

poderão, a partir desse enfoque, traçar um plano de ação, envolvendo todos os segmentos da 

comunidade escolar.

Considerando as ideias e elucidações apresentadas até então, pergunta-se: como os 

professores das escolas pesquisadas constatam o manejo das situações de conflito e de 

violência na escola? Para responder a essa indagação, apresentar-se-á o perfil dos professores.

Perfil dos Professores

Considerando que este estudo é um recorte da pesquisa Manejo de Conflitos nas 

Escolas, é que se apresenta o perfil dos professores de quatro (04) escolas.

A partir do instrumento de coleta de dados, foi possível gerar gráficos para cada escola, 

contemplando as principais questões relatadas pelos professores, a saber: as concepções que 

os professores têm de conflito e violência; como os professores lidam com situações de 

conflito (manejo) no ambiente escolar e, se a formação pedagógica do professor na graduação 

o preparou para lidar com os conflitos na escola.

Dos professores que participaram da pesquisa, tanto os que responderam aos 

formulários quanto os que participaram do grupo focal, a maioria se mostrou receptivo. 

Quanto à faixa etária, esta variou entre vinte e um (21) e cinquenta e nove (59) anos de idade. 

Dos cento e doze (112) que concordaram em participar da entrevista, 19% lecionam na escola 



particular laica a qual ser� identificada por (escola 1); 36% ensinam na escola p�blica 

estadual de ensino (escola 2); 23%, na escola cat�lica (escola 3), e 22%, na escola adventista 

(escola 4), conforme ilustra o Gr�fico 1. 

GR�FICO 01: Total de professores entrevistados
Fonte: Pesquisa Manejo de Conflitos. Observat�rio de Viol�ncias nas Escolas, 2006

No Gr�fico 2 encontram-se percentuais referentes ao aspecto g�nero: 55% s�o do sexo 

masculino e 45% do sexo feminino com predomin�ncia do sexo masculino entre os 

professores entrevistados.

GR�FICO 02: – Sexo – Professores
Fonte: Pesquisa Manejo de Conflitos. Observat�rio de Viol�ncias nas Escolas, 2006

Observou-se no Gr�fico 3 que na escola 1 a maioria dos professores, isto �, 48% 

entendem o conflito como gerador de mudan�as. Nesta perspectiva h� uma concord�ncia que 

se fundamenta na an�lise de Simmel (1983), atr�s referendada, reafirmando a ideia desse 

pensador, enquanto 38% identificam o conflito como possibilidade do repensar sua pr�tica 



pedagógica. Esta perspectiva é necessária para o desenvolvimento de proposições e não de 

uma prática de meras repetições.

GRÁFICO 03: Percepção do conflito no ambiente escolar (escola privada 01)
Fonte: Pesquisa Manejo de Conflitos. Observatório de Violências nas Escolas, 2006

No Gráfico 4 verifica-se que 40% entendem o conflito como possibilidade do repensar 

sua prática pedagógica; 37% tratam o conflito como gerador de mudanças. Nestes dois 

primeiros itens, vale ressaltar que há comprometimento por parte dos docentes sobre a forma 

de compreender o conflito e, 13% entendem o conflito como gerador de mudanças.

GRÁFICO 04: Percepção do conflito no ambiente escolar (escola pública 02)
Fonte: Pesquisa Manejo de Conflitos. Observatório de Violências nas Escolas, 2006

O Gráfico 5 representa respostas dos professores da escola católica. Observou-se que 

52% tratam o conflito como gerador de mudanças. Ao se comparar com as análises anteriores, 

constatou-se que na escola católica 33% entendem que o conflito possibilita o repensar da sua 

prática pedagógica e 15% elegeram outras respostas.



GRÁFICO 05: Percep��o do conflito no ambiente escolar (escola cat�lica 03)
Fonte: Pesquisa Manejo de Conflitos. Observat�rio de Viol�ncias nas Escolas, 2006

Observou-se no Gr�fico 6, que 48% dos professores da escola 4 tratam o conflito 

como gerador de mudan�as, 40% entendem que o conflito possibilita o repensar da sua pr�tica 

pedag�gica, 8% deram outras respostas e 4% entendem o conflito como gerador de mudan�as.

GRÁFICO 06: Percep��o de conflito no ambiente escolar (escola adventista 04)
Fonte: Pesquisa Manejo de Conflitos. Observat�rio de Viol�ncias nas Escolas, 2006

A partir do grupo focal, constatou-se que a maioria dos professores entende o conflito 

como: “[...] uma discord�ncia de ideias e a concep��o de viol�ncia passa pela agress�o e 

pelo n�o respeito do espa�o do outro.”, sendo que “[...] a viol�ncia pode ser resultado de um 

conflito mal gerido [...]”. Outra considera��o feita por um professor � que: “[...] a viol�ncia 

seria a execu��o do conflito, pois o conflito todos os dias os professores est�o tendo na sala 

de aula”. Outro professor relatou que “[...] a viol�ncia seria a realiza��o de certos conflitos, 

mas nem todo conflito necessariamente nos leva a viol�ncia.”. Uma coloca��o interessante 

diz respeito � fala de um professor quando diz que “[...] a viol�ncia � um pouco de 



imposi��o, e que �s vezes o professor exerce a viol�ncia, pois � um certo grau de imposi��o 

de uma norma ou de um padr�o determinado.”. Finalizando disse ele que: “[...] a viol�ncia � 

um pouco o resultado pr�tico de um conflito”.

� importante ressaltar que definir conflito e viol�ncia n�o � uma tarefa f�cil, pois o 

problema da viol�ncia escolar � bem mais amplo e complexo e sua defini��o vai al�m do que 

foi relatado pelos professores entrevistados, pois: “[...] a viol�ncia � todo ato, praticado de 

forma consciente ou inconsciente, que fere, magoa, constrange ou causa dano a qualquer 

membro da esp�cie humana.” (FANTE, 2005, p. 157). Isso � reafirmado na seguinte cita��o.

A viol�ncia � uma interven��o f�sica de um indiv�duo ou grupo contra a 
integridade de outros(s) e tamb�m contra si mesmo – abrangendo desde 
suic�dios, espancamento de v�rios tipos, roubos, assaltos e homic�dios at� a 
viol�ncia no tr�nsito, disfar�ada sob a denomina��o de “acidentes” at� as 
diversas formas de agress�o sexual. Compreendem-se todas as formas de 
viol�ncia verbal, simb�lica e institucional (ABRAMOVAY, 2003, p. 97).

� v�lido ressaltar que os relatos dos professores entrevistados est�o mais centrados na 

quest�o de como resolvem ou mediam conflitos existentes na escola, mais propriamente em 

sala de aula e que muitos deles dialogam com os alunos e os conquistam atrav�s de exemplos 

pr�prios de sua viv�ncia, chegando segundo alguns at� assumir papel de pai e/ou m�e de seus 

alunos. � interessante constatar que, quando algumas situa��es extrapolam o limite de 

aceita��o, os alunos s�o encaminhados mais precisamente para a dire��o.

De uma maneira geral, identifica-se pela fala dos professores que eles sentem-se um 

pouco perdidos relacionados � quest�o de como agir diante de uma situa��o de viol�ncia na 

escola; ou seja, como mediar o conflito e a viol�ncia e de impor limites, pois a grande maioria 

encaminha o aluno para a dire��o da escola. Outros at� acham que n�o � papel deles fazer 

essa media��o e sim da coordena��o e dire��o da escola. 

Considerações Finais

Constatou-se que a maioria dos professores entrevistados nas quatro escolas 

pesquisadas entende o conflito como gerador de mudanças. Nesta perspectiva, verificou-

se que houve concordância entre as opiniões dos professores fundamentada na análise de 

Simmel (1987) que identifica o conflito como gerador de mudança e como possibilitador 

do repensar a prática pedagógica. 



Com discursos embargados, desanimados e receosos, verificou-se que a maioria 

dos professores acredita no conflito, como sendo salutar ao processo de ensino e 

aprendizagem. Entretanto, constatou-se, a partir da fala de alguns, insatisfação e 

sentimento de impotência diante do crescente índice de todo tipo de violência, inclusive, 

a violência física, tão anunciada pela mídia. Outra questão apontada diz respeito à Lei 

nº 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), determinante e 

desencadeador do mau encaminhamento das situações de conflito e de violência no 

âmbito escolar, já que muitos professores julgam-se impedidos de desempenhar, de 

forma incisiva, o papel de educador/orientador por receio de serem mal interpretados e 

de sofrerem sanções da referida lei. Muitos professores se sentem ameaçados por esta 

Lei .  

Verificou-se nos discursos dos entrevistados que, apesar da prevalência de 

sentimento de impotência, diante das situações de violências na escola e da incerteza 

sobre o futuro da qualidade das relações interpessoais entre os atores que integram a 

comunidade escolar e do processo de ensino e aprendizagem, a maioria deles não 

percebe a violência surgindo do espaço escolar, mas vindo de fora desse espaço. Para a 

maioria dos professores, a família é o principal responsável pelo comportamento de seus 

filhos, seguido do Estado que não oferece condições de desenvolvimento biopsicossocial à 

sociedade.  

Apesar das várias situações de conflitos na escola, a maioria dos entrevistados admite 

o conflito como ação natural e necessária ao bom desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem e de que este é meio elementar para o amadurecimento ético, político e social 

dos alunos, enquanto futuros atores sociais.

Finaliza-se com a constatação de que o perfil, da maioria dos professores, das escolas 

pesquisadas está longe do perfil daqueles de outrora, constituídos por energia, força de 

vontade e convicção. Pelo contrário, depara-se com professores ofendidos, aborrecidos e 

receosos sobre como proceder diante de situação de violência. Acredita-se que toda 

violência vem de um conflito e que nem todo conflito gera violência. No entanto, para haver 

processo de mudança (do novo), há de se vivenciar o conflito.
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Eixo: Direitos Sociais e Cidadania 

Resumo: Este trabalho cient�fico teve por finalidade uma pequena abordagem do sistema das 

penas na antiguidade e no Brasil, desde a sua coloniza��o at� os dias atuais. Tudo com a 

finalidade de entender os direitos sociais dos egressos do sistema carcer�rio. Tais direitos 

est�o previstos na LEP, na modalidade de assist�ncia ao egresso. Contudo, os direitos sociais 

da popula��o carcer�ria n�o s�o respeitados, e sequer os direitos dos egressos. O Poder 

P�blico tem tentado, de forma t�mida, solucionar o referido problema, inclusive atrav�s do 

Programa Come�ar de Novo, que visa a inser��o do egresso no mercado de trabalho. � 

preciso que as autoridades se preocupem com os egressos, a fim de minimizar a reincid�ncia 

criminal e o gasto p�blico com aumento de popula��o carcer�ria.

Palavra chave: Egressos. Direitos e Sociais.

Resumen: Este trabajo cient�fico fue dirigido a un enfoque de sistema de sentencias en la 

antig�edad y en Brasil desde la colonizaci�n hasta la actualidad. Todo con el objetivo de 

entender los derechos sociales de los egresados del sistema penitenciario. Estos derechos 

est�n consagrados en el LEP, los patrones de la atenci�n a la descarga. Sin embargo, los 

derechos sociales de la poblaci�n carcelaria no son respetados, e incluso los derechos de los 

graduados. El Gobierno ha intentado, de una manera t�mida, para resolver ese problema, 

incluso a trav�s del programa New Start, el cual busca involucrar a la salida en el mercado 

laboral. Es necesario que las autoridades preocuparse por los graduados a fin de minimizar la 

reincidencia y aumentar el gasto p�blico de la poblaci�n carcelaria.

Palabra clave: Antiguos Alumnos. Y derechos sociales.

1. Introdução

Este trabalho cient�fico tem por finalidade uma abordagem do sistema das penas e 

as conseq��ncias sociais para os egressos do sistema carcer�rio no Brasil.

No in�cio ser� feita uma abordagem hist�ria da aplica��o da s penas desde a 

antiguidade at� os dias atuais tanto no mundo, como internamente, buscando as fontes 

hist�rias de tratamento dos egressos do sistema carcer�rio.



Ap�s ser� feita uma vis�o do direito do egresso do sistema carcer�rio � luz do 

princ�pio da dignidade da pessoa humana, em que algumas pol�ticas p�blicas ser�o analisadas, 

como a iniciativa do Conselho Nacional de Justi�a (CNJ) com o projeto Come�ar de Novo.

2. Histórico do Sistema das Penas.

2.1. Sistema das Penas na Antiguidade até os Tempos Modernos

A primeira pena relata pelo homem se deu no Livro de G�nesis da B�blia, em que 

Eva seduzida pela Serpente convence Ad�o a comer do fruto proibido e ambos s�o expulsos 

do �den. Esta foi a primeira pena aplicada aos homens.39

Quando o homem passou a viver em sociedade, foi criado entre ele uma esp�cie de 

c�digo de conduta (leis) para favorecer a conv�cio social. Assim, as liberdades individuais 

deveriam dar lugar a preserva��o do bem maior, qual seja, a prote��o da sociedade.

Assim, o encarregado de formalizar as normas de condutas (leis) foi chamado de 

Soberano e os destinat�rios das normas de S�dito. Tal sistema trouxe a soberania da na��o.

Segundo Beccaria40 as “leis deveriam constituir conven��es estabelecidas 

livremente entre homens livres”. Ocorre que na maioria das vezes essas leis visavam o 

interesse de um grupo pequeno da sociedade em detrimento de um grupo maior. Assim, o 

maior bem-estar poss�vel da maioria n�o era alcan�ado, mas os interesses de poucos deveriam 

ser obedecidos.

Dentro da regra de conduta pr�-estabelecida, a prote��o era do homem entre si e 

do homem para com o Estado. Sempre que um membro da sociedade infringia a norma 

estabelecida pelo Estado ou pelo representante sofria puni��es. 

As penas que v�o al�m da necessidade de manter o dep�sito da salva��o p�blica 
s�o injustas por sua natureza; e tanto mais justas ser�o quanto mais sagrada e 
inviol�vel for a seguran�a e maior a liberdade que o soberano propiciar aos 
s�ditos.41

Tais puni��es derivavam tanto do Estado quanto de ordem divina, atrav�s da 

puni��o moral da conduta praticada pelo agente, que poderia levar a segrega��o social ou a 

cust�dia pelo Estado.

39 B�blia, G�nesis, 3:1-24.
40 BECCARIA,Cesare. Dos Delitos e das Penas. Trad. Torrieri Guimar�es. S�o Paulo: Matin Claret, p.15.
41 Idem, p. 20



Nos prim�rdios da organiza��o social, o infrator das normas de conduta poderia 

sofrer san��es f�sicas, como no C�digo de Hamurab, em que se pregava a express�o “olho por 

olho, dente por dente”, ou seja, o agente causador do dano sofria as mesmas conseq��ncias do 

ato praticado, inclusive com penalidades f�sicas. Outro exemplo era o Tribunal da Santa 

Inquisi��o que permitia a pena de morte das feiticeiras atrav�s de fogueiras.

Ap�s, com a evolu��o social n�o mais se permitiu a puni��o f�sica para o infrator, 

passando ao Estado apenas a puni��o atrav�s do sistema de penas e cust�dias.

No direito brasileiro, atrav�s da tipifica��o da conduta do homem, faz surgir para o 

Estado o direito de punir, em que � aplicado ao infrator da norma de conduta uma pena 

privativa de liberdade ou uma pena restritiva de direitos.

Inicialmente, a fun��o da pena � apenas a puni��o do infrator, em que a sociedade 

afasta essa pessoa do conv�vio social afirmando que ela n�o est� apta a conviver com os 

demais enquanto n�o estiver ressocializada por parte do Estado.

Da� surge o paradigma de vingan�a42 ao Estado, em que a puni��o era considerada 

vingan�a pelo mal sofrido, sendo necess�rio a proporcionalidade entre o mal e puni��o 

propriamente dita, em que esta era a finalidade primordial da puni��o.

Com a Revolu��o Francesa no s�culo XVIII houve uma valoriza��o maior da 

pessoa como ser humano, dentro dos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade. Da� a pena 

para o infrator deixa de ser f�sica e passa-se a adotar o crit�rio da puni��o atrav�s da cust�dia 

estatal, como fator de perda da liberdade da pessoa.

Contudo, alguns Estados ainda fazem a previs�o de penas de morte, por�m em 

contrapartida n�o permitem as chamadas penas degradantes ou vexat�rias.

Da� surge um novo paradigma chamado de Paradigma da Recupera��o43, em que o 

Estado percebe a necessidade recuperar o infrator, ressocializ�-lo as regras de conduta e ainda 

fazer a sua reinclus�o social, ou seja, garantir a reabilita��o do indiv�duo.

Tal reabilita��o deve ser feita pelo Estado atrav�s de um conjunto de profissionais, 

tais como psic�logos, assistentes sociais, m�dicos, pois o crime afeta a psique e a alma do 

indiv�duo, em que apenas um tratamento seria capaz de fazer com que pudesse conviver em 

harmonia com a sociedade.

Quando a recupera��o n�o atinge o seu fim social, a sociedade passa a viver em 

um estado de anormalidade44 porque a moral e as regras de conduta n�o internalizadas por 

aqueles que estavam sob a cust�dia do Estado.

42 PIRES, Sandra Regina de Abreu. O Crime, a pena e a pris�o: Paradigma da Vingan�a e da Recupera��o.
43 Idem



Nos dizeres de Pires, o Paradigma da Recuperação tem um fim social, qual seja:

Nesta perspectiva, embora reeducar, reabilitar, ressocializar, reintegrar e outros 
termos afins possam conter nuances em termos de significado e não serem 
obrigatoriamente sinônimos em outras situações, aqui, dentro desse paradigma, ao 
exprimirem o fim último da pena, todos eles apontam para uma mesma direção: para 
um processo (re)educativo a ser desenvolvido no interior das unidades penais, pelo 
qual o individuo deve ser (re)habitado para viver novamente em sociedade. 
(re)aprendizado de ditames sociais que oportuniza o (re)conhecimento, por parte do 
individuo, de suas atitudes anti-sociais e contrárias à lei, permitindo a consecução de 
mudanças comportamentais que, por sua vez, permitirão sua (re)adaptação aos 
padrões socialmente aceitos.

A partir do Estado Neoliberal, algumas conquistas no campo social foram se 

perdendo, o que permitiu o avanço da violência e o retrocesso de algumas garantias sociais. 

Em termos de pena, a punição estatal voltou a ser considerada como fator de neutralização 

daqueles indivíduos que não eram socialmente aceitos em razão do descumprimento das 

regras impostas pelo Estado e que a sociedade não agüentava manter relações.

Tudo isto porque as sociedades vivem a idéia de assepsia, ou seja, é necessário 

retirar dos olhos da sociedade o que a incomoda , o que facilita a não cobrança por políticas 

públicas sérias em torno da redução da violência nos grandes centros urbanos.

2.2 Sistema da Penas no Direito Brasileiro

O sistema das penas assim considerado em nosso ordenamento jurídico está 

direitamente ligado ao fator social, pois historicamente os membros da sociedade que compõe 

a massa carcerária são negros, com pouca instrução escolar e pouca capacidade financeira.

Tal fator sociológico interfere diretamente no tratamento das penas em território 

nacional. Não só o fator social, mas também questões históricas em nosso Brasil devem ser 

analisadas para alcançarmos a real compreensão das penas no Brasil.

No Brasil Colônia, em que havia a divisão entre Capitanias Hereditárias, os 

Capitães recebiam da Coroa Portuguesa amplos poderes para atuar dentro de suas capitanias, 

dentre elas o Poder de exercer a jurisdição e solucionar todos os conflitos de interesses que 

surgissem dentro de seus domínios.

Neste período, era possível a pena de morte para a maioria dos delitos e as normas 

que vigiam à época foram conhecidas por seu rigor.

44 Idem



A pena de morte existiu no Brasil colônia, na época das Capitanias Hereditárias, no 
Império e até na República, Constituição de 1937. As Ordenações Afonsinas, 
Manuelinas e Filipinas destacavam-se pelo rigor de suas penas e a pena de morte 
era contemplada para a maioria das infrações; a execução se processava de variadas 
formas: mutilação física, com uso da espada, pelo esquartejamento do condenado, 
em fogueira, corpo amarrado na boca de um canhão, etc45

Por ocuparem as classes de base da pirâmide social, os índios, negros e colonos é 

que recebiam as penas mais severas e os castigos mais degradantes da época e nem sempre os 

fidalgos ao cometerem o mesmo delito que os menos favorecidos eram punidos da mesma 

forma.

As Ordenações do Reino, na parte penal, vigoraram, no Brasil, até o ano de 1830; a 
legislação previa penas que iam da mutilação física até à morte. Esses e outros 
castigos, como o degredo, ofereciam algumas dificuldades para serem executadas; 
de natureza técnica, por causa dos conflitos de competência; no terreno da prática, 
porque havia deficiência logística; além desses problemas, o rei era pródigo no uso 
do perdão, ou "medidas de graça".46

No período do Império com a independência do Brasil de Portugal, tivemos a 

Constituição de 1824 em que trouxe alguns ideais iluministas trazendo a ideia do Juiz Natural, 

individualização da pena e ainda recriminando as penas degradantes, pondo fim as penas e 

açoite e de marcas de ferro, que na maioria das vezes eram aplicadas aos negros escravos.

Em 1830 é aprovado por D. Pedro I o primeiro Código Criminal independente da 

América Latina, em que os elaboradores se valeram de ideais de Bentham (ideais utilitaristas); 

Beccaria e Mello Freire. Neste Código Criminal havia a previsão de pena de morte, prisão 

com trabalho, prisão simples, prisão perpétua, banimento, multa, açoite, perda de emprego 

etc.47

Frisa-se que a pena de açoite era exclusiva aos escravos que não tivessem 

cometido crime que pudesse ser imputada a pena de morte ou pena capital. A pena de açoite 

só foi abolida do Brasil em 1885, através de Lei Imperial.

Segundo os estudiosos da ciência penal, o Código Imperial de 1830, honrou a 
cultura jurídica nacional, impressionando vários penalistas estrangeiros, citando-se 
o exemplo de HAUS e MITTERMAYER, que aprenderam o idioma português para 
poderem estudar o mencionado Código em seu texto original.
No exterior, o Código Criminal do Império foi adotado como modelo pela Espanha 
(1848, 1850 e 1878), e alguns países da América Latina e Portugal (1852).48

45 CARDOSO, Antonio Pessoa. Pena de Morte: 400 anos atrás. www.ibrajus.org.br.
46 Idem
47 FERREIRA, Eduardo. O Código Criminal do Império. www.letrasjuridicas.blogspot.com
48 Idem



J� no per�odo da rep�blica devemos fazer a distin��o entre a Rep�blica Velha e 

Nova. A Rep�blica Velha � aquela que vai do per�odo de 1889 da proclama��o at� o ano de 

1930 e se dividia entre a Republica das Espadas (marcada pelos governos militares) e a 

Rep�blica das Oligarquias (marcada pelo dom�nio dos latifundi�rios do caf� com leite).

No per�odo da rep�blica um marco foi a Constitui��o de 1891 que trouxe a 

previs�o de tr�s poderes independentes entre si, seguindo a vis�o de Montesquieu, em 

Legislativo, Executivo e Judici�rio. Foi nesta �poca, ainda que houve a separa��o entre 

Estado e Clero. A contribui��o da Constitui��o de 1891 para os delitos foi o fim da pena de 

morte do Brasil. 

Com a ditadura, o Estado Totalit�rio praticava mandos e desmandos e nesta �poca 

eram tolerados pelo Poder P�blico os atos de tortura, morte e puni��es f�sicas e degradantes, 

at� porque a sociedade vivia em constante medo a n�o havia qualquer autoridade a quem se 

pudesse recorrer para fazer parar os excessos da puni��o.

A partir da Constitui��o Cidad�, foi vedado no artigo 5�, a possibilidade de penas 

de morte em tempos de paz e ainda a aplica��o das penas vexat�rias e humilhantes, pois o 

axioma maior da Constitui��o � a dignidade da pessoa humana – artigo 1�, III da Carta 

Magna.

Atualmente a norma que positiva as esp�cies de pena � o C�digo Penal e a forma 

de cumprimento e dos direitos da popula��o carcer�ria est� prevista na Lei de Execu��o 

Penal, Lei7210/94 em seu artigo 24 e mais especificamente sobre o tema deste trabalho o 

direito dos egressos no artigo 25 da referida norma.

Tamb�m no Brasil, o aumento da diferencia��o social implicou no aumento da 

criminalidade, em especial com rela��o ao tr�fico de drogas e de armas, o que levou a cria��o 

de um novo sistema chamado de RDD (Regime Disciplinar Diferenciado), em que se busca o 

isolamento social daqueles que s�o considerados como extremamente perigosos para o 

conv�vio social. Para estes o Estado como fim primordial da pena  n�o busca a reeduca��o, 

ressocializa��o, inclus�o social, mas sim a segrega��o social.

Atualmente o Brasil conta com Lei de Execu��o Penal, uma das mais modernas do 

mundo teoricamente considerada, em que faz a previs�o do car�ter ressocializador das penas, 

atrav�s do sistema de progress�o de regimes partindo do mais grave para o mais brando.

Ocorre que embora seja previsto na lei a ressocializa��o, nem sempre este fim � 

alcan�ado e diversos direitos sociais s�o extirpados dos egressos do sistema penitenci�rio, 

cujo tema ser� abordado mais adiante neste trabalho.



3. Direitos sociais e preceitos constitucionais.

Os direitos fundamentais são aqueles direitos subjetivos instituídos pelo 

ordenamento jurídico com aplicação nas relações das pessoas com o Estado e na Sociedade, 

preceituadas ou não na Constituição Federal.

Atualmente, segundo os ensinamentos do professor Gilmar Mendes, os direitos 

fundamentais devem ser preservados, inclusive, nas relações privadas, sob o óptica da Teoria 

da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais.

Como o nome já demonstra o titular do direito fundamental é a pessoa natural ou 

jurídica. A Constituição Federal traz em seu corpo normas formalmente constitucionais e 

normas materialmente constitucionais. Aquelas que possuem núcleo elementar constitucional 

e que visam a proteção de garantias constitucionais, recebem o nome de direitos 

fundamentais.

Os direitos fundamentais sofreram influencia da Revolução Francesa, e podem ser 

classificados em três gerações, de forma clássica. A primeira geração traz a previsão dos 

direitos de liberdade como por exemplo os direitos de liberdade. A segunda geração traz os 

direitos de igualdade como os direitos sociais e a terceira geração os direitos de fraternidade 

ou solidariedade como os direitos difusos. 

A Constituição de 1988 traz diversos direitos fundamentais, uns elencados no 

artigo 5° e outros espalhados por diversos artigos constitucionais, sem que percam a sua 

importância. Assim, são direitos fundamentais os direitos sociais previstos no artigo 6° e o 

direito ao trabalho previsto no artigo 7°, dentre outros direitos.

A garantia dos direitos fundamentais é o que permite chamarmos o Brasil de 

Estado Democrático de Direito, em que a soberania e o próprio Estado possuem a sua atuação 

limitada a preservação de tais direitos e proteções constitucionais.

Os direitos sociais, espécie do gênero direitos fundamentais, visam garantir a 

igualdade entre os cidadãos e dar meios de garantir a dignidade da pessoa humana, em que o 

Estado tem o dever de promover meios de acentuar a igualdade de direitos entre os membros 

da sociedade.

Os direitos sociais são direitos fundamentais próprios do homem-social, porque 
dizem respeito a um complexo de relações sociais, econômicas ou culturais que o 
indivíduo desenvolve para a realização da vida em todas as suas potencialidades, 



sem as quais o seu titular não poderia alcançar a fruir dos bens de que necessita, tais 
como os direitos sociais em sentido estrito, econômico e culturais.49

A Constituição Federal em diversos dispositivos de seu corpo faz a previsão da 

existência de direito sociais as pessoas, como a possibilidade do Trabalho, moradia, lazer, 

segurança, previdência, saúde e educação.

Dentro deste diapasão é dever do Estado providenciar meios necessários para 

atribuir ao cidadão tais direitos, ainda que o membro da sociedade esteja inserido no sistema 

penitenciário.

Tanto é verdade que o INSS traz benefício previdenciário aos familiares daqueles 

que estão inseridos no sistema carcerário, a fim de garantir a dignidade de sua família, já que 

a pena não pode atingir pessoas diversas do autor do crime.

Assim, não importa se a pessoa está ou não inserida no sistema carcerário, ela faz 

jus a proteção de seus direitos sociais e o Estado como guardião dos direitos fundamentais 

deve promovê-los, sob pena de violação do Estado Democrático de Direito.

4- Dignidade da pessoa humana e os direitos dos ex-detentos

Conforme dito acima, o Estado deve garantir meios de garantia dos direitos sociais 

mesmo para os inseridos no sistema carcerário e mais ainda para aqueles que são 

considerados como egressos do referido sistema.

Enquanto o Estado, através de ações e políticas públicas traça metas de garantia 

dos direitos sociais aos membros ditos comuns da sociedade, o terceiro setor é que tem se 

imbuído de verificar quais são as necessidades dos presos e egressos e forma de garantia dos 

seus direitos sociais.50

A LEP inicialmente define a pessoa do egresso do sistema carcerário afirmando 

ser aquele que esteja em estado de liberdade após um ano e aquele que está no período de 

prova do livramento condicional (artigo 10 e 25), em que dentro do referido estatuto 

normativo estão previstos os direitos sociais dos ex-detentos.

Segundo a LEP, o direito social do inserido no sistema carcerário e do egresso do 

mesmo sistema se dá apenas para fins de ASSISTÊNCIA. Tal assistência, segundo os ditames 

49 MORAES. Guilherme Pena. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p, 514.
50 DINIZ, Ligia Garcia. A Reinserção Social do Egresso do Sistema Prisional pelo Trabalho: a experiência de 
Belo Horizonte.



legais se dá através da garantia de assistência material, educacional, religiosa, saúde, jurídica 

e assistência social.

No que tange aos direitos dos inserido no sistema carcerário a previsão de tantos 

direitos parece ser longínqua da nossa realidade o que dá a norma jurídica ares de utopia.

Segundo é noticiado nos jornais e é do conhecimento de toda a sociedade, vivemos 

em um Estado em que o sistema carcerário é falido e a sociedade carente de tantos direitos 

fundamentais crê que é um verdadeiro absurdo o Estado ter de gastar dinheiro em garantir o 

mínimo existencial daqueles que cometeram delitos e estão cumprindo a pena imposta pelo 

legislador.

Assim, restaurado está o paradigma da vingança, em que a sociedade não acredita 

ser razoável a garantia de direitos fundamentais aos presos, enquanto os seus próprios não são 

respeitados.

Contudo, embora existentes os direitos sociais aos egressos na Lei de Execução 

Penal, esta não afasta os direitos sociais previstos no artigo 6° da Constituição Federal, acima 

narrados.

Ocorre que o Estado vem convivendo com um sistema carcerário precário, com 

estrutura péssima e sem qualquer oferta de atividades aos membros da massa carcerária, o que 

provoca constantes rebeliões, noticiadas na mídia do País.

Este estado caótico do sistema penitenciário leva de um lado a ofensa aos direitos 

humanos por parte do Estado e por parte dos detentos a corrupção dos meios públicos para 

tentar se obter o mínimo razoável de condições de habitabilidade.

É corrente nos noticiários que os presídios brasileiros contam com superlotação, 

falta de higiene e de violência entre si, que leva a separação dos presos, inclusive, em razão 

das facções criminosas adotadas para que não haja motim ou guerras internas.

No que tange ao direito social da saúde, por exemplo, sabe-se pelos noticiários que 

a superlotação das celas leva a proliferação de doenças infecto-contagiosas, sem contar a falta 

de recursos de higiene pessoal, o que permite a proliferação de doenças como tuberculose e 

hanseníase. O tratamento dentário ao preso se dá exclusivamente com a extração, em que não 

há um posto de prevenção da saúde bucal.

Não existe no sistema carcerário qualquer posto de atendimento de emergência ou 

ambulatorial, o que faz com que em casos de necessidade sejam mobilizados diversos 

policiais para o atendimento exclusivo de um único preso o que totalmente contra producente.



Dentro desta ótica, pode-se afirmar que são direitos dos egressos, segundo o 

critério legal: a) assistência ao egresso e b) orientação ao egresso. Ambas com a finalidade de 

prevenir novos delitos e a reintegração ao convívio com a sociedade.

E cabe ao Estado, através de suas políticas públicas fazer cumprir estalei, acolhendo 
os egressos do sistema prisional através de ações dirigidas visando prevenir a 
reincidência ao crime e à violência, proporcionando aos mesmos oportunidades de 
trabalho através da capacitação profissional, educacional, trabalho e geração de 
renda, além da formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres.51

Pode-se afirmar que reincidência está direitamente ligada ao descumprimento dos 

direitos dos egressos do sistema carcerário. A uma porque a falta de assistência e de 

orientação ao egresso o deixam a mercê daqueles com quem convivia antes de ser preso. A 

duas porque o preconceito da sociedade impede a inserção do egresso no mercado de trabalho 

e sem produzir de forma digna, caba por retornar ao crime. A política de auxilio ao egresso é 

essencialmente assistencialista, haja vista sua a posição de vulnerável52.

Desta forma, a sociedade não pode fechar os olhos para este problema social e 

precisa criar soluções para minimizar a reincidência e desta forma reduzir o índice de 

criminalidade e ainda reduzir o custo do Estado no sistema carcerário.

É uma questão de economia da verba pública através do binômio Custo x 

Beneficio. Quanto de custo o Estado precisa ter para ver reduzido o índice de criminalidade 

com a reinserção do egresso em sociedade e o quanto a sociedade irá se beneficiar. É claro 

que a visão aqui é de coletividade e não de parcela da sociedade que quer ver a proteção 

exclusiva de seus interesses.

O primeiro passo para viabilizar o retorno do egresso aos postos de trabalho seria a 

garantia do direito social da educação, dando ao preso um ofício profissionalizante que o 

permitisse trabalhar ao sair do sistema carcerário. Até porque o egresso é sujeito de direitos e 

que atua de forma participativa, podendo manifestar suas opiniões e escolher os trabalhos que 

desenvolverá, tudo de acordo com a orientação assistencial adequada.

Ajustado ao trabalho, sua força produtiva irá não só contribuir para o avanço social, 
mas, principalmente, irá afasta-lo o ócio, companheiro inseparável das idéias e 
comportamentos marginais.
São conhecidas as dificuldades que encontram os estigmatizados coma tatuagem 
indelével impressa pela sentença penal, no inicio ou mesmo na retomada de uma vida 
socialmente adequada e produtiva. A parcela ordeira da população, podendo 

51 Idem
52 PRETTE, Emanuella Machado. A clinica da vulnerabilidade à luz de uma política criminal alternativa voltada 
a egressos do sistema penitenciário. www.lfg.com.br



escolher, no mais das vezes n�o faz a op��o de contratar ou amparar um ex-
condenado, seja qual for o delito cometido, at� porque reconhece-se a fal�ncia do 
sistema carcer�rio da esperada recupera��o, mas desconhece sua parcela de 
responsabilidade na contribui��o para a reincid�ncia.53

A pessoa que comete o delito � marcada pela sociedade e ap�s o cumprimento da 

sua pena, haver� a sua reinser��o ao conv�vio social, em que o estado deve garantir que seja 

de forma menos dolorosa para quem j� esteve preso e menos preocupante para os que ficaram 

de fora do sistema carcer�rio.

Descendo ainda mais, veremos, na criminologia, o pesquisador preocupado em 
conhecer condutas consideradas (eleitas), pela sociedade, contr�rias ao pacote de 
normas e regras de conduta consideradas aceit�veis; em compreender de que forma 
e em que circunst�ncias uma pessoa pode vir a cometer um ato classificado como 
pass�vel de puni��o sob a �tica criminal. Se algu�m comete um delito, recebe um 
r�tulo (tema central deste artigo). Sentenciado e tolhido em sua liberdade, uma vez 
cumprido a pena, em tese, dever� estar apto ao regresso ao conv�vio social, pelo 
pagamento de sua d�vida para com a sociedade cujo padr�o de comportamento foi 
agredido. E da�? Em que circunst�ncias esse “regresso” ocorre? Como se d� o 
processo de recep��o? Que conseq��ncias entranham-se na pele do ex-reeducando, 
carimbando-o e impedindo-o de efetivamente ser reintroduzido no contexto social 
tido como aceit�vel? S�o questionamentos sobre os quais pensamos refletir.54

Sem uma pol�tica p�blica de educa��o e de orienta��o ap�s a sa�da do egresso as 

chances dele de reincid�ncia s�o infinitamente maiores. A id�ia de pol�tica p�blica para o 

egresso deve ter em pauta a inclus�o social, sob pena de estar fada ao insucesso.

Assim, diante da exist�ncia do preconceito que marca a nossa sociedade na 

contrata��o das pessoas egressas do sistema carcer�rio, recentemente o Conselho Nacional de 

Justi�a, criou o projeto Come�ar de Novo, em que em parceria com a CBF e com o COB, as 

empresas que participar�o das licita��es e que efetivamente ser�o contratadas para as obras da 

Copa do Mundo de 2014 e das Olimp�adas de 2016, ter�o de ter um efetivo de pelo menos 5% 

de m�o-de-obra da popula��o egressa carcer�ria.

� justific�vel a iniciativa do CNJ para minimizar os efeitos da condena��o 

criminal, pois estudos demonstram que apenas pela educa��o e pelo trabalho � que a 

reincid�ncia diminuir� no Brasil.

Contudo, tal iniciativa traz uma conseq��ncia muito seria para o setor privado, em 

especial, das empresas que concorreram a licita��o e mais ainda aquela que for vencedora.

53 MARC O, Renato. Curso de Execu��o Penal. S�o Paulo: Saraiva, p. 25.
54ANTUNES, Laudelina In�cio. O Egresso do Sistema Prisional e a Rotula��o. www.revistapersona.com.ar



O fato da popula��o egressa do sistema carcer�rio n�o ter m�o-de-obra 

especializada � muito s�ria. A uma porque eles ficariam limitados a servi�os bra�ais com 

baixa remunera��o. A duas porque a especializa��o da m�o-de-obra ficaria a cargo da 

empresa.

Assim, mais uma vez, o estado ir� transferir para a iniciativa privada aquilo que 

seria sua obriga��o, qual seja, especializar a m�o-de-obra, dar condi��es ao egresso de 

disputar dignamente com aqueles que n�o fizeram parte deste “mundo”.

Contudo, dentro do crit�rio de pondera��o de interesses, � melhor se transferir ao 

setor privado a especializa��o da m�o-de-obra a deixar os egressos sem trabalho e sem 

condi��es dignas de trabalho.

Vale frisar que a iniciativa do CNJ � brilhante, por�m o Estado n�o pode se valer 

exclusivamente dela. O terceiro setor, atrav�s das ONGS j� tem demonstrado a forma de 

inclus�o social dos egressos com pol�ticas voltadas exclusivamente ao egresso, com o auxilio 

a sua fam�lia, coloca��o em mercado de trabalho, estudo etc.

E dentro deste aspecto a interdisciplinaridade deve ser freq�ente. O uso da m�sica, 

dos esportes, das artes, cinema, auxiliam na coloca��o do egresso novamente em contato com 

a sociedade de forma natural e evita os traumas e as discrimina��es acerca da sua pessoa.

No Brasil, o esporte, qui�� o futebol, tem grande participa��o na retirada de jovens 

e crian�as do contato com o crime, segundo os notici�rios, e poderia ser utilizado na inclus�o 

social dos egressos, com programas especialmente voltados para estas pessoas.

Neste trabalho, o enfoque foi o egresso do sistema carcer�rio, mas n�o se pode 

fechar os olhos para o adolescente infrator e a sua inclus�o social, tamb�m para evitar que ele 

se torne um delinq�ente social e evitar que a todo instante seja internado como medida 

educacional, que tamb�m j� foi constata como falida.

Assim, a participa��o da sociedade se faz necess�ria e ainda do Estado para levar a 

uma melhora nas condi��es sociais dos egressos.

5- Considerações Finais

O presente artigo teve por finalidade a abordagem do sistema das penas na 

antiguidade e no Brasil desde a �poca de col�nia at� os dias atuais.

O estudo do sistema das penas foi necess�rio para entender-se a forma da execu��o 

das penas no Brasil e ainda a compreender que a popula��o carcer�ria e os egressos possuem 

direitos sociais a serem respeitados por todos os cidad�os e mais ainda pelo Estado.



O Brasil é reconhecidamente um Estado Democrático de Direito e como tal prima 

pela proteção dos direitos fundamentais de sua população e se vale de ações afirmativas ou de 

políticas públicas sempre que o direito de minorias está sendo desrespeitado.

Contudo, isto não ocorre quando os ofendidos são os egressos do sistema 

carcerário. A maioria dessas pessoas compõem a base da pirâmide social e em regra são 

negros e pardos sem escolaridade.

Talvez seja este o fator principal de desrespeito aos egressos. Pessoas que não 

tiveram chance de obter uma colocação na vida e após a estigmatização de presidiário, maior 

será a dificuldade a ser superada.

O Estado, assim, deve atuar de forma a garantir a essas pessoas o retorno pacífico 

a convivência social, garantindo a dignidade da pessoa humana, maior axioma constitucional, 

que também se aplica aos egressos.

A falta de cumprimento dos direitos sociais dos ingressos no sistema carcerário, 

como acima demonstrado, contribui e muito para o aumento da reincidência, já que não existe 

a preocupação com a educação, saúde e orientação. Ao saírem, desta forma, do sistema 

carcerário e sem a orientação adequada é mais fácil a egresso delinqüir novamente a tentar 

obter uma colocação no mercado de trabalho formal por falta de capacitação profissional.

Assim, deve ser feita uma alteração consistente no sistema dos presídios no Brasil, 

como a possibilidade dos presos estudarem e obterem cursos profissionalizantes, colônias  

agrícolas, para ensino do cultivo da terra e etc. 

Creio que somente através de uma boa educação de base para todos os membros 

da sociedade e ainda para os presos é que a realidade brasileira terá chance de ser modificada.
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Resumo

O trabalho aborda a efetividade dos direitos fundamentais sociais, objetivando analisar a 
imbrica��o entre as quest�es ambientais e as quest�es econ�mico-sociais e a complexidade de 
seu enfrentamento e solu��o adequados. O desafio est� na implementa��o do 
desenvolvimento sustent�vel e do desenvolvimento humano, conceito mais abrangente. A 
efetividade dos direitos fundamentais depende da observ�ncia do correlato dever de prote��o 
por todos os correspons�veis, e � sob esta d�plice vis�o que devem ser considerados na 
Constitui��o brasileira o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever do 
Poder P�blico e da coletividade de defend�-lo, assegurando a sadia qualidade de vida �s 
presentes e futuras gera��es (art. 225). S�o tomados como refer�ncias o Pre�mbulo e as 
disposi��es inaugurais da Constitui��o de 88 que delineiam o perfil do Estado Democr�tico e 
Social de Direito, bem como a elogiada Pol�tica Nacional de Educa��o Ambiental. Esta 
pol�tica, em plena sintonia com os valores e par�metros constitucionais, estabelece como 
objetivos, dentre outros, a constru��o de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada 
nos princ�pios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justi�a social, 
responsabilidade e sustentabilidade, preconizando, ademais, a incorpora��o da dimens�o 
ambiental �s pol�ticas p�blicas. O embate entre posicionamentos desenvolvimentistas e 
ambientalistas aparece bem n�tido nas decis�es judiciais envolvendo o licenciamento 
ambiental de grandes hidroel�tricas; e a imbrica��o entre quest�es sociais e quest�es 
ambientais se revela de forma contundente nas invas�es e ocupa��es irregulares: o confronto, 
neste caso, � entre o direito � moradia e o direito � sa�de, � qualidade de vida e ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. As ocupa��es irregulares devem ser evitadas mediante 
provid�ncias adequadas e uma vez ocorridas, as situa��es concretas devem merecer 
tratamento diferenciado conforme as peculiaridades de cada caso. Tais considera��es 
conclusivas, defendidas neste texto, s�o resultado de reflex�es a partir de subs�dios hauridos 
nas pesquisas bibliogr�fica e jurisprudencial.  

Palavras-chave: Direitos sociais – meio ambiente  - desenvolvimento humano - alternativas 
energ�ticas – ocupa��o irregular.

Abstract 

Work addresses the fundamental social rights effectiveness, aiming to analyze the interlink 
between environmental issues on one side, and social and economic issues on the other, and 
the complexity of confrontation and suitable solution. The challenge lies in implementing the 
classic concept of sustainable development and the more complete concept of human 
development. The effectiveness of fundamental rights depends on compliance with the 
correlative duty of protection for all partners and is under this duplicitous vision that should 
be considered in Brazilian Constitution the right to ecologically balanced environment and the 
duty of public authorities and the collectivity of defend him, ensuring the sound quality of life 
for present and future generations (art. 225). Are taken as references the Preamble and the 
inaugural provisions of the Constitution of 88 that delineate the profile of the Democratic and 



Social State of Law, as well as the praised National Policy on Environmental Education. This 
policy, fully in line with the constitutional values and parameters, set objectives, among 
others, building an environmentally balanced society, founded on the principles of liberty, 
equality, solidarity, democracy, social justice, responsibility and sustainability, the 
incorporation of environmental considerations in public policies. The showdown between 
developmental positionings and environmentalists appears well clear in judicial decisions 
involving environmental licensing of large hydropower stations; and the interlink between 
social issues and environmental issues is so scathing in invasions and irregular occupations. 
The confrontation, in this case, is between the right to housing and the right to health, quality 
of life and ecologically balanced environment. The irregular occupations should be avoided 
by appropriate measures and once occurring, the concrete situations shall be treated unequally 
as the peculiarities of each case. Such conclusive considerations, defended in this text, are 
result of reflections from subsidies of bibliographic and jurisprudential lookups.

Keywords: Social rights – human development – environment - energy alternatives – irregular 
occupation.

Introdu��o

O trabalho aborda a efetividade dos direitos fundamentais sociais, objetivando analisar 

a imbrica��o entre as quest�es ambientais e as quest�es econ�mico-sociais e a complexidade 

de seu enfrentamento e solu��o adequados. Muito embora a Constitui��o Federal seja pr�diga 

em assegurar a todos uma ampla gama de direitos fundamentais, n�o � tarefa f�cil a tentativa 

de harmonizar os variados interesses, bens e valores tutelados, muitos deles conflitantes entre 

si, e pouco relev�ncia � atribu�da aos correlatos deveres cuja observ�ncia por todos � 

imprescind�vel para a efetividade daqueles mesmos direitos. Se j� � um grande desafio a 

implementa��o do desenvolvimento sustent�vel, o desafio � ainda maior quando se busca o 

desenvolvimento humano. Como conciliar as teses desenvolvimentistas com as teses 

ambientalistas quando se est� diante de projetos de obras de infraestrutura que causam 

significativo impacto ambiental, e que geram intensa pol�mica, como a constru��o de grandes 

hidroel�tricas na Amaz�nia?  E quando se trata de loteamento irregular ou ocupa��o em �reas 

protegidas, como conciliar o direito � moradia com o direito � sa�de, � qualidade de vida e ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado?  S�o questionamentos complexos que ser�o aqui 

esbo�ados com base em pesquisas bibliogr�fica e jurisprudencial, e os casos concretos 

trazidos � cola��o servir�o para as reflex�es pertinentes.

1. Direitos e deveres fundamentais na Constitui��o Federal: a d�plice vis�o do art. 225



A Constitui��o Federal de 88 � conhecida por assegurar uma pl�iade de direitos e 

garantias fundamentais, n�o apenas individuais, mas sociais, definindo de forma bem clara, 

desde o Pre�mbulo, a voca��o do Estado Democr�tico e Social de Direito nela delineado,

destinado a assegurar “o exerc�cio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguran�a, 

o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justi�a como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”.

A cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa aparecem como fundamentos do Estado Brasileiro55, que tem como objetivos 

desafiantes construir uma sociedade livre, justa e solid�ria, garantir o desenvolvimento 

nacional, erradicar a pobreza e a marginaliza��o, reduzir as desigualdades sociais e regionais, 

e promover o bem de todos, sem qualquer discrimina��o56.

Estreitamente relacionado � dignidade da pessoa humana est� o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, de cuja efetividade depender� a sadia qualidade de 

vida de todos n�s.

A Constitui��o ostenta um dos mais completos e avan�ados sistemas de tutela 

ambiental, composto pelos art. 225 e 170, inciso VI, pelas disposi��es relativas � compet�ncia 

concorrente e comum em mat�ria ambiental (arts. 24, VI e 23, VI, VII)  e outras normas 

dispersas.

O elogiado art. 225, inspirado nos princ�pios da Declara��o de Estocolmo (1972) e 

na Constitui��o Portuguesa de 1976, proclama em seu caput: 

Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial � sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 

p�blico e � coletividade o dever de defend�-lo e preserv�-lo para as presentes e 

futuras gera��es.

A Constitui��o Federal, ao mesmo tempo que assegurou o direito fundamental de 

todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, imp�s, de forma obrigat�ria, o dever, a 

co-responsabilidade do Poder P�blico e da coletividade de proteg�-lo e preserv�-lo para as 

presentes e futuras gera��es, dever este fundado na solidariedade e na eq�idade 

intergeracionais .

� sob esta d�plice vis�o, de previs�o simult�nea do direito fundamental e respectivo 

dever de proteção que o art. 225 da Constitui��o brasileira deve ser analisado. N�o pode ser 

55 CF, art. 1�, inciso II, III e IV.
56 CF, art. 3� e incisos.



olvidado o aspecto da co-responsabilidade, mormente diante da necessidade da 

conscientiza��o p�blica acerca da relev�ncia da prote��o ambiental para a maior efetividade 

das normas ambientais na realidade brasileira. 

2. A imbrica��o das quest�es ambientais com as quest�es econ�micas e  sociais: a necess�ria 

transversalidade

Continua sendo um grande desafio a implementa��o do princípio do 

desenvolvimento sustentável, tendo em vista a dif�cil concilia��o entre desenvolvimento 

econ�mico-social e prote��o do meio ambiente. Exemplo mais ilustrativo � a resist�ncia dos 

Estados Unidos em ratificar o Protocolo de Quioto, retardando sua entrada em vigor, o que foi 

poss�vel somente em 16 de fevereiro de 2005, com a ratifica��o pela R�ssia, que tamb�m 

resistiu grandemente � ratifica��o. A ades�o ao Protocolo importa para os pa�ses 

desenvolvidos dele signat�rios restri��es � produ��o industrial para fins de estabiliza��o das 

emiss�es dos gases do efeito estufa.

Hoje tem-se a correta percep��o de que as questões ambientais estão imbricadas 

com as questões econômicas e sociais, e que a efetividade da proteção ambiental depende do 

tratamento globalizado e conjunto de todas elas. 

Nesta linha de entendimento, � elogi�vel a vis�o hol�stica e adaptada � realidade 

brasileira preconizada pela Pol�tica Nacional de Educa��o Ambiental, institu�da pela Lei n� 

9.795/99, que define como um dos objetivos fundamentais da educa��o ambiental “o 

desenvolvimento de uma compreens�o integrada do meio ambiente em suas m�ltiplas e 

complexas rela��es, envolvendo aspectos ecol�gicos, psicol�gicos, legais, pol�ticos, sociais, 

econ�micos, cient�ficos, culturais e �ticos”57. 

Tendo em vista as peculiaridades da nossa realidade, deve ser feita “a abordagem 

articulada das quest�es ambientais locais, regionais, nacionais e globais, o reconhecimento e o 

respeito � prioridade e � diversidade individual e cultural” (art. 4�,  VII), “o est�mulo � 

coopera��o entre as diversas regi�es do pa�s, em n�veis micro e macrorregionais com vistas � 

constru��o de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princ�pios da 

liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justi�a social, responsabilidade e 

sustentabilidade” (art.5�, V). 

57 Lei n� 9.795/99, art. 5�, I.



E cabe ao Poder P�blico, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constitui��o Federal,  

definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, o que levou o Minist�rio do 

Meio Ambiente a inserir a transversalidade como uma das quatro diretrizes de suas a��es: a 

consci�ncia ambiental deve ser compreendida “pela sociedade brasileira e situada nas a��es 

de governo: n�o como a preocupa��o exclusiva de um setor, um Minist�rio, mas como um 

componente de todos os setores. A pol�tica ambiental do governo deve estar no Minist�rio dos 

Transportes, da Agricultura, de Minas e Energia, em todas as a��es de todos os setores. ... 

Dessa forma, poderemos planejar a infraestrutura pensando desde o princ�pio nas quest�es 

socioambientais e n�o mais somente quando, uma vez o projeto pronto, o Governo tiver de 

submet�-lo ao processo de licenciamento ambiental”58.

A dimensão ambiental deve ser incorporada n�o apenas nas pol�ticas e a��es de 

governo, mas tamb�m nas pol�ticas e a��es da iniciativa privada e de todos os cidad�os, e 

com a preocupa��o de que o desenvolvimento sustent�vel seja implementado no sentido do 

desenvolvimento humano, conceito difundido pela ONU e que contempla quatro dimens�es 

complementares e integrais: 1) pressup�e que o crescimento econ�mico, por ampliar a 

oferta de bens e servi�os � disposi��o da popula��o, � uma condi��o necess�ria, mas n�o 

suficiente para o desenvolvimento humano; 2) que este n�o ocorre num contexto de 

exclus�o social, pois tem de se processar em benef�cio  das pessoas; 3) que estas t�m de ter 

acesso a informa��es, conhecimento e bens culturais para a sua pr�pria promo��o; 4) que a 

forma de crescimento econ�mico atual n�o venha a comprometer a gama das 

oportunidades das gera��es futuras, ou seja, o desenvolvimento humano pressup�e a sua 

sustentabilidade59.

3. Alternativas energéticas, agronegócio e os passivos ambiental e social

O Brasil ocupa uma posi��o estrat�gica peculiar no cen�rio internacional pela 

disponibilidade de alternativas energ�ticas provindas de fontes limpas e renov�veis; pela 

tecnologia desenvolvida para a produ��o do etanol e pelo potencial para explora��o dos 

biocombust�veis, tornando-o celeiro de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) nas �reas de produ��o e co-gera��o de energias alternativas.

Importantes quest�es est�o a merecer a aten��o dos Poderes P�blicos e da sociedade 

brasileira para a adequada formula��o ou corre��o de rumos das pol�ticas p�blicas relativas �s 

58 AS 4 diretrizes de nosso Minist�rio: discurso da Ministra Marina Silva na abertura da Confer�ncia  Nacional 
do Meio Ambiente. Justiça & Cidadania, Rio de Janeiro, n. 42,  p. 7-8, jan. 2004.
59 HADDAD, Paulo R. O desenvolvimento humano. Jornal da Tarde, S�o Paulo, 31 ago. 1998, p. A2.



alternativas energ�ticas (hidroenergia, termoenergia e agroenergia, em especial), ponto crucial 

das pol�ticas de desenvolvimento nacional em tempos de mudan�as clim�ticas globais e 

vig�ncia do Protocolo de Quioto.

A retomada da constru��o de hidroel�tricas de grande porte, a prolifera��o das 

termel�tricas, o ressurgimento da import�ncia da energia termonuclear, o aumento expressivo 

da agroind�stria sucro-alcooleira visando a produ��o em grande escala de etanol, colocam � 

mostra o embate entre “desenvolvimentistas” e “ambientalistas”, com repercuss�o no 

Judici�rio.

Se e at� que seja implementada a “inser��o estrat�gica da vari�vel ambiental no 

momento pr�vio da tomada de decis�es, em processo de gest�o p�blica compartilhada de 

formula��o de pol�ticas, planos e programas governamentais”60, � inevit�vel que continuem os 

embates judiciais envolvendo o licenciamento ambiental das obras de infraestrutura, entre as 

quais a constru��o das grandes hidroel�tricas. A quest�o se torna particularmente complexa 

no contexto internacional atual diante da ineg�vel vantagem do Brasil ter a hidroenergia como 

principal matriz energ�tica.

A tormentosa quest�o diz respeito � dif�cil pondera��o entre crit�rios t�cnico-

jur�dicos (cumprimento dos requisitos constitucionais e legais exigidos) e meta-jur�dicos 

(pol�ticos, econ�micos, seguran�a e ordem p�blicas), estes �ltimos levados em considera��o 

pelos Presidentes das Cortes de Justi�a na aprecia��o dos pedidos de suspens�o de liminares, 

tutelas antecipadas e senten�as contr�rias ao Poder P�blico.

As decis�es judiciais em processos de licenciamento ambiental de hidroel�tricas 

devem se ater a uma an�lise estritamente t�cnico-jur�dica, ou devem ter peso e serem mesmo 

preponderantes os crit�rios meta-jur�dicos, como ocorre na Suspens�o de Liminares? 

Dois posicionamentos ilustram cada uma dessas tend�ncias, e  permitem importantes 

reflex�es.

Raul Silva Telles do Valle, no texto “A crise energ�tica e o apag�o da Justi�a”61 � 

bem cr�tico do discurso desenvolvimentista, comentando decis�es judiciais relativas ao 

licenciamento ambiental das Usinas Hidrel�tricas de Belo Monte e de Barra Grande.

A recente senten�a do Juiz Federal de Altamira permitindo a 
continuidade do licenciamento ambiental da Usina Hidrel�trica de 

60 Cf. Relat�rio final do Workshop “O Desenvolvimento Sustent�vel e as Quest�es Ambientais”, realizado em 09 
mar. 2006, de iniciativa do Governo do Estado de S�o Paulo, com ampla participa��o de representantes dos 
setores p�blico e privado, incluindo o setor financeiro (Banco Mundial).
61 VALLE, Raul Silva Telles do. A crise energ�tica e o apag�o da Justi�a. Direito do ISA. Dispon�vel em: 
http://www.socioambiental.org/nsa/direto/direto_html?codigo=2007-04-25-165847. Acesso em: 06 mar. 2008.



Belo Monte merece ser lida com muita aten��o por ser representativa 
de uma recente linha jurisprudencial relativa a grandes obras de infra-
estrutura. Ela nos d� uma excelente amostra de como o discurso 
desenvolvimentista que vem tomando conta do governo, da m�dia e, 
consequentemente, da sociedade, pode influenciar o maior guardi�o 
do Estado de Direito e, para muitos, a �ltima linha de defesa contra o 
crescimento a qualquer custo: o Judici�rio.
(...)
Hoje a imparcialidade do juiz � um princ�pio fundamental, garantia de 
que o julgador se ater� aos fatos alegados e comprovados, os quais 
analisar� �nica e exclusivamente a partir das fontes de Direito 
existentes. S�o essas garantias, formais, que impedem que decis�es 
discricion�rias se tornem abritr�rias, e que raz�es pol�ticas ou 
econ�micas direcionem a presta��o da tutela jurisdicional.
(...)
No caso de Belo Monte, caberia ao juiz federal de Altamira analisar a 
validade do Decreto Legislativo por meio do qual o Congresso 
Nacional havia autorizado, sem saber de seus poss�veis impactos e 
sem ouvir as comunidades ind�genas afetadas, a instala��o da UHE 
Belo Monte, e se isso deveria ter como conseq��ncia a paralisa��o do 
processo de licenciamento ambiental como requeria o Minist�rio 
P�blico Federal, autor da a��o. N�o estava em quest�o a import�ncia 
da obra para o pa�s, para a regi�o, para a produ��o de alum�nio ou para 
o lucro das multinacionais do Par�. A �nica pergunta feita era sobre a 
validade do referido decreto e qual conseq��ncia isso traria.
(...)
No caso da usina hidrel�trica de Barra Grande tamb�m o Judici�rio se 
curvou � suposta necessidade de produ��o de energia e, ignorando a 
maior fraude num processo de licenciamento ambiental j� descoberta, 
bem como a exist�ncia de mais de 2.000 hectares de florestas com o 
mais alto grau de prote��o legal, liberou a opera��o da barragem. 
(...)
N�o h� nada de mal em ju�zes decidirem quest�es jur�dicas levando 
em considera��o o contexto socioecon�mico nacional, pois afinal a 
atividade jurisdicional deve ter como fun��o a pacifica��o social e a 
promo��o da justi�a, o que seria inalcan��vel com ju�zes 
enclausurados em seus gabinetes e sem contato com o mundo real. 
Mas isso n�o significa que eles possam torcer ou esquecer a lei para 
decidir de acordo com aquilo que julgam, pessoalmente, ser mais 
conveniente do ponto de vista pol�tico. Decis�es como essas quebram 
um dos pilares do Estado de Direito, que � o princ�pio da legalidade e 
do devido processo legal. O juiz pode interpretar a norma, mas n�o 
deix�-la de lado por se opor a seu conte�do, ou por achar que n�o 
seria oportuno aplic�-la em determinada ocasi�o.
(...)
Essa tamb�m foi a linha de argumenta��o utilizada pela presidente de 
nosso Supremo Tribunal Federal – STF, Ellen Gracie, uma semana 
antes, nos autos da Suspens�o de Liminar n� 125/07, que tentava 
reverter a decis�o do TRF que suspendia a validade da autoriza��o de 
instala��o de Belo Monte. Para a ministra, “a n�o viabiliza��o do 



empreendimento, presentemente, compromete o planejamento da 
pol�tica energ�tica do pa�s e, em decorr�ncia da demanda crescente de 
energia el�trica, seria necess�ria a constru��o de dezesseis outras 
usinas na regi�o com amplia��o em quatorze vezes da �rea inundada, 
o que agravaria o impacto ambiental e os vultosos aportes financeiros 
a serem despendidos pela Uni�o”.  

Por sua vez, Jerson Kelman, ent�o Diretor-Geral da Ag�ncia Nacional de Energia 

El�trica (ANEEL), no estudo denominado “O Teorema do limite central, a justi�a e a quest�o 

energ�tica”62, faz um instigante contraponto, levantando questionamentos que n�o podem ser 

ignorados, e que contribuem para a reflex�o ora objetivada:

Na proposi��o e acatamento de a��o civil p�blica para prote��o do 
meio ambiente, prevista na Constitui��o Federal, � de se supor que a 
seguinte quest�o seja respondida positivamente pelos decisores tanto 
do Minist�rio P�blico quanto do Judici�rio: “ a constru��o da usina 
causa danos ambientais?”
Percebe-se que, se for apenas essa a pergunta a ser respondida, n�o 
haver� qualquer nova constru��o em nosso pa�s, visto que � 
praticamente imposs�vel realizar uma obra sem danos ambientais. 
Como isso n�o � razo�vel, � preciso, tamb�m, responder uma segunda 
pergunta: “a n�o-constru��o da usina causa outros danos, sociais, 
econ�micos, energ�ticos, e tamb�m ambientais?
Isso n�o quer dizer que se pretenda um salvo conduto para a 
constru��o de hidroel�tricas. Haver� casos em que a constru��o n�o 
ser� recomend�vel, por conta de dano ambiental excessivo ou por 
exigir o reassentamento de significativo contigente populacional.
No caso de constru��o de usinas hidroel�tricas, o “ideal” � que n�o 
haja qualquer impacto local, tanto ambiental quanto social. E o 
“indesej�vel” � que falte energia barata. A decis�o ser� “�tima” se 
conseguir equilibrar os dois olhares, como faz o c�rebro quando 
combina as mensagens enviadas pelos olhos em uma s� vis�o 
integrada. � o que nos permite ter o senso de perspectiva.
A paralisa��o da constru��o de uma usina hidroel�trica causa sim 
danos ambientais, sociais, econ�micos e energ�ticos a milh�es de 
brasileiros. Sem energia el�trica, ou com energia, por�m cara, o Brasil 
ficar� menos competitivo e ter� dificuldade em resgatar da pobreza 
um grande contingente populacional, ainda submetido a p�ssimas 
condi��es ambientais, principalmente nos grandes centros urbanos.

Kelman v� fragilidades no modelo brasileiro de licenciamento, nas an�lises de 

impacto comumente feitas no Estudo de Impacto Ambiental, e chega a nega poder de veto ao 

62 KELMAN, Jerson. O Teorema do limite central, a justi�a e a quest�o energ�tica. Justiça & Cidadania, Rio de 
Janeiro, n. 83,  jun. 2007, p. 41.



�rg�o ambiental licenciador, sugerindo a transfer�ncia da tomada de decis�es para o Conselho 

de Defesa63.

� entendimento desta autora64 que, mesmo no incidente de suspens�o de liminar ou 

de senten�a, h� a necessidade de simbiose de crit�rios jur�dicos e metajur�dicos, como 

sucedeu na decis�o proferida pelo Ministro Marco Aur�lio Mello (Pet. 2604/ PA, julgamento: 

26/10/2002). Com muita propriedade d� relev�ncia ao exame do fundamento jur�dico do 

pedido e indefere o pedido de Suspens�o de Liminar formulado pela Uni�o Federal no caso 

da Usina Hidrel�trica Belo Monte:

DECIS O CIVIL P�BLICA - MINIST�RIO P�BLICO – LIMINAR 
- USINA HIDREL�TRICA BELO MONTE – ESTUDOS E 
SATISFA¡ O DE VALORES – SUSPENS O – LIMINAR 
CONFIRMADA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1� 
REGI O – EXCEPCIONALIDADE N O VERIFICADA –
INDEFERIMENTO DO PLEITO DA UNI O.

(...) A aferi��o da tese conducente � suspens�o quer de liminar, de 
tutela antecipada ou de seguran�a n�o prescinde do exame do 
fundamento jur�dico do pedido. Dissociar a possibilidade de grave 
les�o � ordem p�blica e econ�mica dos par�metros f�ticos e de direito 
envolvidos na esp�cie  mostra-se  como  verdadeiro  contra-senso.
� potencializar a base da suspens�o a ponto de ser colocado em plano 
secund�rio o arcabou�o normativo, o direito por vezes, e diria mesmo, 
na maioria dos casos, subordinante , consagrado  no ato processual a 
que se dirige o pedido de suspens�o . 
N�o h� como concluir que restou configurada les�o � ordem, � sa�de, 
� seguran�a ou � economia p�blicas, fazendo-o � margem do que 
decidido na origem, ao largo das balizas do ato processual 
implementado � luz da garantia constitucional de livre acesso ao 
Judici�rio. 
Na pr�tica de todo e qualquer ato judicante, em rela��o ao qual � 
exigida fundamenta��o, considera-se certo quadro e a reg�ncia que lhe 
� pr�pria, sob pena de grassar o subjetivismo, de predominar n�o o 
arcabou�o normativo que norteia a atua��o, mas a simples repercuss�o 
do que decidido.

63 H� quatro dimens�es em uma obra. Uma, os efeitos no seu entorno. Outra, os efeitos econ�micos, de 
eventualmente ter que ser substitu�da por uma energia mais cara. Uma terceira, os efeitos ambientais de sua 
substitui��o por energias mais poluentes. A quarta, a pr�pria import�ncia estrat�gica da obra. O parecer do 
IBAMA contempla apenas a primeira dimens�o.
Por tudo isso, Kelman defende que o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renov�veis) prepare um parecer sobre o licenciamento de uma obra, mas que n�o tenha poder de veto. Sua 
proposta � de que a autoriza��o seja decidida em n�vel de um Conselho de Defesa, previsto na Constitui��o (Cf. 
NASSIF, Luis. O licenciamento ambiental. Institutos de Estudos Socioecon�micos – INESC. Dispon�vel em: 
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2007/maio-2007/o-licenciamento-ambiental. Acesso em: 20 jun. 
2007).
64 Efic�cia das tutelas urgentes. Efeitos dos recursos. Suspens�o de liminar e de senten�a. In: MAZZEI, Rodrigo; 
NOLASCO, Rita Dias (Coords.). Processo civil coletivo. S�o Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 364-391.



As diretrizes gerais da pol�tica de agroenergia para o per�odo 2006-201165 s�o 

adequadamente formuladas. A preocupa��o est� na sua implementa��o, e a sugest�o � o 

exerc�cio do controle social e judicial pr�vios para preven��o e corre��o desde logo de 

eventuais desvios dessas diretrizes, que s�o: 

1) Desenvolvimento da agroenergia - pela expans�o do setor de etanol, implanta��o 

da cadeia produtiva do biodiesel, aproveitamento de res�duos e expans�o de florestas 

energ�ticas cultivadas, com abrang�ncia nacional, objetivando a efici�ncia e produtividade e 

privilegiando regi�es menos desenvolvidas.

2) Agroenergia e produ��o de alimentos – a expans�o da agroenergia n�o afetar� a 

produ��o de alimentos para o consumo interno, principalmente da cesta b�sica. Pelo contr�rio, 

co-produtos do biodiesel, por exemplo, torta de soja e de girassol, tendem a complementar a 

oferta de produtos para a alimenta��o humana e animal.

3) Desenvolvimento tecnol�gico - pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 

agropecu�rias e industriais adequadas �s cadeias produtivas da agroenergia, que proporcionem 

maior competitividade, agrega��o de valor aos produtos e redu��o de impactos ambientais. 

Concomitantemente, dever� contribuir para a inser��o econ�mica e social, inclusive com o 

desenvolvimento de tecnologias apropriadas ao aproveitamento da biomassa energ�tica em 

pequena escala.

4) Autonomia energ�tica comunit�ria - propiciar �s comunidades isoladas, aos 

agricultores individualmente, cooperativados ou associados, e aos assentamentos de reforma 

agr�ria, meios para gerar sua pr�pria energia, em especial nas regi�es remotas do territ�rio 

nacional.

5) Gera��o de emprego e renda - a pol�tica de agroenergia deve constituir-se em um 

vetor da interioriza��o do desenvolvimento, da inclus�o social, da redu��o das disparidades 

regionais e da fixa��o das popula��es ao seu habitat, em especial pela agrega��o de valor na 

cadeia produtiva e integra��o �s diferentes dimens�es do agroneg�cio.

6) Otimiza��o do aproveitamento de �reas antropizadas - as culturas energ�ticas 

devem ser produzidas respeitando a sustentabilidade dos sistemas produtivos e 

desestimulando a expans�o injustificada da fronteira agr�cola ou o avan�o rumo a sistemas 

sens�veis ou protegidos, como a floresta amaz�nica, a regi�o do Pantanal, entre outras. 

65 IICA. Informe sobre a situação e perspectivas da agroenergia e dos biocombustíveis no Brasil. Bras�lia: 
IICA, 2007, p. 33-34. Dispon�vel em: 
http://www.iica.org.uy/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=42&Itemid=137. Acesso em: 
20 jun. 2007.



Poder�, ainda, contribuir para a recupera��o de �reas degradadas, podendo ser associadas ao 

seq�estro de carbono.

7) Otimiza��o das voca��es regionais – incentivo � instala��o de projetos de 

agroenergia em regi�es com oferta abundante de solo, radia��o solar e m�o-de-obra, 

propiciando vantagens para o trabalho e para o capital, dos pontos de vista privado e social, 

considerando-se as culturas agr�colas com maior potencialidade.

8) Lideran�a no com�rcio internacional de biocombust�veis - o Brasil re�ne 

vantagens comparativas que lhe permitem ambicionar a lideran�a do mercado internacional de 

biocombust�veis e implementar a��es de promo��o dos produtos energ�ticos derivados da 

agroenergia. A amplia��o das exporta��es, al�m da gera��o de divisas, consolidar�o o setor e 

impulsionar�o o desenvolvimento do Pa�s.

9) Ader�ncia � pol�tica ambiental - os programas de agroenergia dever�o estar 

aderentes � pol�tica ambiental brasileira e em perfeita integra��o com as disposi��es do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto, aumentando a 

utiliza��o de fontes renov�veis, com menor emiss�o de gases de efeito estufa e contribuindo 

com a mitiga��o deste efeito por meio do seq�estro de carbono.

4. Ocupa��o irregular, direito � moradia e prote��o do meio ambiente: desafios � preven��o e 

� regulariza��o das situa��es consolidadas 

As invas�es e ocupa��es irregulares s�o cada vez mais freq�entes, e geram 

problemas ambientais e urban�sticos significativos, enfrentados ora com maior rigor ora com 

maior toler�ncia. Evitar e desestimular, at� mesmo com provid�ncias dr�sticas, se necess�rio, 

tais invas�es e ocupa��es, utilizando-se de forma eficaz os instrumentos de comando e 

controle, � o desej�vel. Como atribuir maior efetividade a tais instrumentos de comando e 

controle para coibir e desestimular a dissemina��o de loteamentos e ocupa��es irregulares? 

Um conjunto de providências drásticas é sugerida por Victor Carvalho Pinto66: 

1) O loteamento clandestino é tipificado como crime contra a Administração 

Pública pela Lei nº 6.766/79 (art. 50 a 52), todavia o poder dissuasório da condenação em 

pena privativa de liberdade está prejudicado pela possibilidade de sua substituição por 

pena alternativa, mormente porque generaliza-se a condenação do infrator à 

66 PINTO, Victor Carvalho. Ocupa��o irregular do solo urbano: o papel da legisla��o federal. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 10, n. 1149, 24 ago. 2006. Dispon�vel em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8781. 
Acesso em: 10 out. 2007.



distribuição de cestas básicas, diante do desaparelhamento estatal para fiscalização do 

cumprimento das penas. Para se restabelecer o poder dissuasório da sanção penal deve 

ser introduzida a pena de perdimento do bem ilegalmente loteado como alternativa à 

prisão do empreendedor, com fundamento constitucional no art. 5º, XLVI.

2) As ligações oficiais para abastecimento de água e energia elétrica somente 

devem ser realizadas pelas concessionárias em assentamentos regulares ou em vias de 

regularização, ou seja, somente após a decisão do Poder Público de regularizar o 

assentamento, fundamentada em estudo técnico urbanístico realizado por profissional 

habilitado. A legislação da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) deve ser 

alterada para vedar às concessionárias de distribuição a ligação oficial em 

assentamentos ilegais e a tolerância às ligações clandestinas. As fórmulas de cálculo das 

tarifas também deverão ser analisadas, a fim de impedir que os prejuízos decorrentes 

das ligações clandestinas sejam repartidos com o conjunto da população.

3) A omissão das autoridades na fiscalização deve ser caracterizada 

explicitamente como hipótese de improbidade administrativa, permitindo a punição dos 

administradores coniventes com os loteamentos clandestinos. A propósito, o art. 52 do 

Estatuto da Cidade considerou atos de improbidade administrativa (nos termos da Lei 

nº 8.492/92) praticados pelo Prefeito, a não observância de várias determinações do 

mesmo Estatuto ( § 4º do art. 8º; art. 26;  art. 31; § 1º do art. 33; incisos I a III do § 4º do 

art. 40; § 3º do art. 40 e  art. 50), sem prejuízo da punição de outros agentes públicos 

envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis. 

4) O princípio da auto-executoriedade dos atos administrativos, amplamente 

difundido pela doutrina, deve ser positivado em legislação federal, pelo menos na esfera 

urbanística, visando reduzir a demanda junto ao Poder Judiciário e ao Ministério 

Público e permitir uma atuação imediata das Prefeituras desde os primeiros atos de 

ocupação irregular, impedindo sua consolidação. Às guardas municipais deve ser 

atribuída, por meio de lei federal, competência para atuarem no exercício do poder de 

polícia municipal, considerando a fiscalização do uso do solo como um serviço 

municipal, com base no art. 144, § 8º da Constituição Federal. O princípio da auto-

executoriedade dos atos administrativos é freqüentemente ignorado pelo Poder 

Judiciário, o que resulta na concessão de liminares contra o Poder Público, quando este 

age diretamente na repressão dos ilícitos urbanísticos. Além disso, as Polícias Militares 

recusam-se a obedecer diretamente ao Município, exigindo ordem judicial para a 



realização dos atos de embargo e demolição. Sobrecarrega-se a Justiça e perde-se tempo, 

durante o qual o assentamento se consolida.

4.1 Casuística: tratamento diferenciado das situações concretas, diante das 

peculiaridades

Os exemplos trazidos � cola��o servem para reflex�es acerca da complexidade das 

quest�es urbano-ambientais, e ilustram diferentes situa��es que mereceram tratamento 

diferenciado por suas peculiaridades. No confronto entre quest�es ambientais e quest�es 

sociais, h� situa��es em que a presen�a humana � incompat�vel e n�o pode haver qualquer 

grau de toler�ncia, de modo a ensejar situa��es consolidadas e irrevers�veis.

Caso 1: A invas�o dos “sem teto” em �rea de preserva��o permanente �s margens de rio 

federal .

Neste primeiro caso houve invas�o por “sem tetos”, na cidade de Terezina (PI), de 

uma �rea de 10 (dez) hectares  em �rea de Preserva��o Permanente (APP) ao longo das 

margens do Rio Poty, rio federal, ap�s desmatamentos e queimadas. O Minist�rio P�blico 

Estadual promoveu a��o civil p�blica na Justi�a Federal em face do Munic�pio de Teresina, 

que nada fez para impedir a invas�o. O juiz, de forma diligente, deferiu a liminar  

determinando v�rias provid�ncias, entre as quais que fossem retirados imediatamente os 

ocupantes e as constru��es efetuadas nos 100 (cem) metros das margens do Rio Poty, na �rea 

de Preserva��o Permanente, oficiando ao IBAMA para delimit�-la e � Superintend�ncia 

Regional do Departamento da Pol�cia Federal no Piau� para disponibilizar refor�o policial 

para cumprimento do mandado de desocupa��o da �rea e retirada das constru��es. Ao 

Munic�pio proibiu qualquer ocupa��o e caso realizadas novas edifica��es foi arbitrada pena 

pecuni�ria por metro constru�do, valor a ser revertido a favor do Fundo (art. 11 e 13 da 

LACP).

Caso 2: Opera��o de desfazimento de loteamento irregular. Derrubada de cerca de 25 

barracos e casas.

Equipes do Departamento de Uso do Solo Metropolitano - DUSM, da Secretaria do 

Verde e Meio Ambiente - SVMA, da Subprefeitura de M¢Boi Mirim, da Pol�cia Militar 



Ambiental e da Guarda Civil Municipal derrubaram cerca de 25 barracos e casas em 

construção durante operação de desfazimento de loteamento irregular, no bairro Jardim Vera 

Cruz, no M´Boi Mirim, nas proximidades da Represa Guarapiranga, em São Paulo .

O loteamento, localizado num morro dentro de um sítio conhecido como São Pedro, 

de propriedade particular, vinha sendo instalado quando se iniciou o desmatamento 

clandestino no local, até então coberto de vegetação típica de Mata Atlântica, além de  

constituir uma área de proteção e recuperação dos mananciais da Bacia Hidrográfica do 

Guarapiranga. Técnicos do DUSM vistoriaram o local e constataram a invasão, desmatamento 

e ocupação com construções irregulares de barracos, procedendo a uma primeira operação de 

desfazimento do loteamento. Pouco tempo após, estiveram novamente no bairro e entregaram 

uma dezena de Autos de Advertência, concedendo prazo de 20 (vinte) dias para os invasores 

desocuparem a área, e na operação realizada praticamente todos os barracos e casas em 

alvenaria em construção que não estavam ocupadas, foram derrubados. 

Segundo Celso Mazzotini Saes e Geraldo Gilson de Camargo67, representantes da 

SMA no Pólo Sul de Fiscalização Integrada, operações como esta ajudam a manter a 

permeabilidade do solo e conseqüente contribuição hídrica ao reservatório, além de ajudar a 

combater o aumento da poluição das águas da represa.

Caso 3: Um exemplo de regularização fundiária bem sucedida em Porto Alegre 

Diferentemente dos casos anteriores, em que, corretamente, não foram tolerados o 

desmatamento, a invasão e a ocupação com construções irregulares em área de preservação 

permanente às margens de rio em zona urbana (caso 1), e de loteamento irregular em área de 

proteção e recuperação dos mananciais (caso 2), ilustramos agora com exemplo de 

regularização fundiária de ocupação irregular, que pode ser excepcionalmente promovida, 

fora de APP e área de proteção de mananciais. 

A experiência ocorreu em Porto Alegre com o chamado Condomínio dos Anjos, 

onde 60 famílias foram mantidas no local, que passou por um processo de urbanização em 

2001; nele antes havia um amontoado de casebres precários chamado Vila das Placas. A 

ocupação irregular no local abrigava cerca de 250 pessoas, que viviam em habitações 

precárias, com ausência de infra-estrutura básica. Não havia banheiros e luz elétrica nas casas 

67 OPERAÇÃO de desfazimento de loteamento irregular derruba cerca de 25 barracos e casas no M´Boi Mirim. 
CETESB, 14 jun. 2006. Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/noticentro/2006/06/14_operacao.htm. 
Acesso em: 13 mar. 2007.



improvisadas. No início da década de 90, a comunidade começou a se organizar para obter 

melhorias em suas moradias e os moradores faziam uma exigência: queriam permanecer na 

área ocupada irregularmente. 

Foram construídas 60 (sessenta) unidades habitacionais para as 60 (sessenta) famílias 

e implantados projetos de educação ambiental e de saúde, com aulas sobre atitudes básicas, 

como uso de interruptor de luz, banheiro e cozinha. As 60 (sessenta) famílias foram 

assentadas nas novas casas em fevereiro de 2001 e a partir daí, aumentaram o índice de 

escolaridade entre os jovens e o emprego formal, conforme relatos da prefeitura. No caso, os 

moradores mantêm contrato de concessão do direito real de uso com o Departamento 

Municipal de Habitação.

Conclusão

A efetividade dos direitos fundamentais depende da observância do correlato 

dever de proteção por todos os corresponsáveis, e é sob esta dúplice visão que devem ser 

considerados na Constituição brasileira o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e o dever do Poder Público e da coletividade de defendê-lo, assegurando a sadia 

qualidade de vida às presentes e futuras gerações. O Preâmbulo e as disposições inaugurais da 

Constituição de 88 delineiam o perfil do Estado Democrático e Social de Direito, e a elogiada 

Política Nacional de Educação Ambiental, em sintonia com os valores e parâmetros 

constitucionais, preconiza a construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, 

fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade, preconizando também a incorporação da dimensão 

ambiental às políticas públicas. O embate entre posicionamentos desenvolvimentistas e 

ambientalistas aparece bem nítido nas decisões judiciais envolvendo o licenciamento 

ambiental de grandes hidroelétricas. A imbricação entre questões sociais e questões 

ambientais se revela de forma contundente nas invasões e ocupações irregulares: o confronto, 

neste caso, é entre o direito à moradia e o direito à saúde, à qualidade de vida e ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. As ocupações irregulares devem ser evitadas mediante 

providências adequadas e uma vez ocorridas, as situações concretas devem merecer 

tratamento diferenciado conforme as peculiaridades de cada caso.
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Resumo

Palavras-chave: “Diagn�stico Institucional”, “Direitos Humanos”, “Pol�ticas P�blicas”, “Sa�de”.

Trata-se de um trabalho qualitativo descritivo, delineado como relato de experi�ncia de um 
Diagn�stico Institucional na �rea da Sa�de. Este se realiza em uma institui��o p�blica de 
tratamento de pacientes com DST/HIV/AIDS e parte do principio de que a Educa��o 
Continuada em Sa�de seja um dos pilares do funcionamento das Pol�ticas de Sa�de como s�o 
hoje preconizadas (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2008). Constitucionalmente, 
a Sa�de � um Direito de todo cidad�o brasileiro e um dever do Estado. O presente projeto tem 
como objetivo colaborar com a Sa�de na problematiza��o da rela��o entre direitos e pr�ticas 
nessa �rea. Atrelando o problema do tratamento dos portadores aos seus Direitos Humanos, 
verifica-se que uma poss�vel viola��o dificulta o acesso aos cuidados b�sicos do tratamento. 
A qualidade do programa DST/HIV/AIDS � um ponto revelador do funcionamento da 
Aten��o B�sica de Sa�de, no entanto o Estado se compromete na garantia do acesso � 
preven��o, ao tratamento e aos cuidados de apoio de maneira universal, integral e igualit�ria 
(BRASIL, 2009). Estes princ�pios se fundamentam na Legisla��o de Sa�de e nos pressupostos 
da Reforma Sanit�ria brasileira. Utilizou-se para coleta de dados as entrevistas estruturadas e 
depoimentos para An�lise do Discurso, o que nos permite tocar dados da subjetividade dos 
participantes. Como resultados parciais pode-se indicar que o preconceito e a sensa��o de 
abandono sejam fortes regularidades, aliadas a dificuldade de dizer-se doente. Conclui-se que 
entre os principais problemas de Sa�de encontrados junto aos portadores de HIV/AIDS est� � 
viola��o de Direitos Humanos, e a viol�ncia do preconceito gera mais sofrimento que a 
pr�pria doen�a.

Abstract

Keywords: “Institutional Diagnosis”, “Humans Rights”, “Publics Politics”, “Health”.

This is a qualitative descriptive study, designed as an experience report of the Institutional 
Diagnosis in Health. This takes place in a public institution for treatment of patients with 
STD/HIV/AIDS and part of the principle that the Continuing Education in Health is a pillar of 
the functioning of health policies as are advocated today (FEDERAL COUNCIL OF 
PSYCHOLOGY, 2008). Constitutionally, health is a duty of every Brazilian citizen and a 
State duty. This project aims to collaborate with the Health on the problematic relation 
between rights and practices in this area. Tying the issue of treatment of patients to their 
Human Rights, there is a possible breach hinders access to basic health care treatment. The 
quality of the program STD/HIV/AIDS is a point of revealing the functioning of primary 
health care, but the state is committed in providing access and prevention, treatment and 
supportive care in a universal, comprehensive and egalitarian (BRAZIL, 2009). These 
principles are based on Health Legislation and assumptions of the Brazilian Sanitary Reform. 
It was used for data collection structured interviews and testimonials to Discourse Analysis, 



which allows us to tap the subjective data from participants. As partial results may indicate 
that prejudice and feeling of abandonment are strong regularities, together with the difficulty 
of saying ill. Concludes that among the main health problems found among people with 
HIV/AIDS that the violation of Human Rights, prejudice and violence breeds more suffering 
than the disease itself. 

Justif ica tiva

Este trabalho  visa  à compreensão  d o func ionamento  do  programa de 

DST/HIV/AIDS em uma inst itu ição  pública d e tra tamento  para pacientes com 

esses d iagnóst icos.

A AIDS surgiu  no  inicio  d a década de 1980,  momento  em que o  país 

passava por  d iver sa s transformações polí t ico-socia is q ue inf luenciaram as 

decisõ es e os d irecio namentos das ações po lít icas no  camp o da Saúde.  Algu ns 

dados marcantes dessa ép oca foram a criação  do  SUS (Sistem a Ú nico  de 

Saú de),  a Refo rmas Sanitár ia  e a  Co nferência Nac io nal d e Saúde.

De acordo  com a Constitu ição  Federal  Brasile ira ,  pro mulgada em 

198 8:
Art .  1 96 .  A  saúd e é  di re i to  d e t od o s  e  d e ve r d o E s t ad o,  g ar ant id o
medi an te pol í t i cas  so c iai s  e ec onô mi c as  q ue  v i se m à  red u ção d o 
r i sc o d e  d o en ça  e  d e  out ro s agr avos  e  ao  aces s o u ni vers a l  e  
i gu al i t á r i o  às  a çõ e s e  s er viç os  p ara  su a  pro moç ã o,  pr ote ção  e  
recu p er aç ão.
Ar t .  1 97 .  São d e  rel e vân ci a  pú bl i ca  as  açõe s  e  ser viço s  de  saúd e ,  
ca bend o ao  P od er  P ú bl i c o d i s por ,  n os  t e r mos  d a l ei ,  sobr e su a  
re gula men t aç ã o,  fi sca l i z açã o e  cont r ole,  d eve nd o su a  ex ecu çã o s e r  
fe i t a  d i reta ment e  ou a t ra vé s  d e t er c e i ro s  e ,  t a mbé m,  p or  pes so a  
fí s i ca  ou  jur íd ica d e  d i re i t o pr i va d o.
Ar t .  1 98 .  As  ações  e  ser vi ç os pú bl i cos  de  s aú d e  in tegra m u ma r ed e  
re gion al i z ad a  e h ier arqu iz ad a e  con st i tu e m u m s i s t e ma ú ni c o,  
or gan izad o d e a c ord o c om as  se guin tes  d i ret ri ze s :
I  - des cent ra l i z aç ã o,  c om d i r eçã o ú nica  em cad a  es fera  d e  go vern o;
I I - at en di ment o  in te gr a l ,  co m pr i or id ad e  p ara a s a t i vid ad e s  
pr e vent i vas ,  se m pr e juíz o  d os  ser vi ços  ass i s t en ci ai s ;
I I I  - p ar t i ci p aç ã o d a  co mun idad e.

Essa  Le i gerou  a necess idad e de grande adequação dos municíp ios ao  

atendimento  da população ,  b em como  provocou mudanças nas  fo rmas de 

atendimento  e  compreensão  do  conceito  de Saúde.

Faz-se  necessár io  o  trab alho  de psicó logos nesse campo,  fato  que 

atrela  o  problema do  tratamento  dos por tadores HIV/A IDS ao s D ire ito s 

Hu manos e  to rna a Atenção  à Saú de de extrema importância  na def inição  de 



a��es no  campo da AIDS. Essa no��o fo i introdu zida nas p ol� t icas de Sa�de 

no  inic io  da d�cada de 1 990. 

E,  tamb�m, segu nd o o  C�digo  de �tica P rofiss iona l d o  Psic� logo ,  no s 

pr inc�p ios fundamenta is,  “este  profiss iona l basear� seu  trabalho  no  re sp eito ,  e  

na promo��o da l iberd ade e  integr idade do  ser  humano”.  (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005 ).

A esse re sp eito ,  ap ontamos que o  posicionamento  cr� t ico  deve permear  

as pr�t icas  dos psic� lo gos em to das as a��es d esenvolvidas.  A��es 

informativas e  r eflexivas,  d ir igidas  �s p essoas vivendo  com DST/HIV/AIDS,  

aos seu s familiares e  parceiros,  bem como � equipe mu ltip ro fissio nal e  �  

comunid ade.  Essas a��es po dem ser  realizadas,  tamb�m, por  meio  de 

encam inhamentos para  o utro s profiss io na is da eq uipe e,  a ind a,  para a

assessor ia jur �d icas e/ou  comiss�es  espec� ficas que atuem na  defesa d os 

Direito s Humano s.  A v io la��o  dos Direito s aumenta a vulnerabil idad e e  a  

d if icu ldade d e acesso  aos cu idados d e preven��o e  d e tra tamento . Ass im, s�o  

necess�r ias a��es cont�nuas para a promo��o e  p ara a garant ia da ap lica��o  

dos Dire ito s Humanos.

Quando se tenta entender  e  mo dificar  a  realidade dos processos e  

ro tinas de u ma inst itu i��o  faz-se u m levantamento  de dados para a e labora��o  

de u m diagn�st ico ;  esse t em como fun��o  medir e  ava liar  o  quanto  a  realidade 

inicia l fo i mo dif icad a e o  que se  d eve propor  de a��es para que a  verdadeira  

propo sta do  programa seja  realizada e cumprida.

Dessa  maneira,  todas a s a��es d e d iagn�s tico  e  ass ist�nc ias  d as DST e 

HIV/AIDS d evem ser  fe ita s de forma a seguir  os pr inc�p ios b �s icos do  SUS, 

com �nfase na regio naliza��o  (descentraliza��o) ,  integraliza��o  e  

su stentab il idade d a mesma (CONSELHO FEDERAL DE PSICO LOG IA, 2008) . 

Por tanto ,  as a��es d evem p romover  a integra��o ,  a  amplia��o  e  a  

descentraliza��o  dos servi�os da Rede P�b lica de Sa�de no  intu ito  de 

conso lid ar  essa rede.

O trabalho  do  programa d e DST/AIDS na inst itu i��o no qu al e ste  

estudo � promovido  �  rea lizado com at ividad es dentro  da �rea de vigil�ncia  

ep id emio l� gica.  A educa��o  co nt inuada � par te integrante  das at ivid ades da 

equ ipe t�cnica e  � fundamental para  a  conscient iza��o  e  p ara as mudan�a de 

comportamento  com rela��o  a s at itudes e  formas de l idar com essa  q uest�o ,  



no que tange à  sexua lidad e,  pr inc ipalm ente,  a lgo ,  socia l e histo ricamente,  

muito  d ifíc i l para as pesso as lid arem, fa larem e expressar em.

O tema p ro posto  é  de suma importância para o  aprendizado do  

estudante de psico lo gia ,  pois possib il ita  a  junção  da teor ia com a p rática ,  que 

na maior ia das vezes não  é tratado  no  processo  d e gradu ação; pois esse é um 

tema circu nscr ito  as e sp ecia lidades e  só  pode ser  trabalhado  e  aprendido  com 

uma pesqu isa- intervenção  no  camp o de Saúde dessa especia lidade.

Pelo  valo r socia l representado neste  trab alho ,  d ecid e-se,  t amb ém,  

sistemat izá- lo  e  apresentá- lo  como  ar tigo  e Trabalho  d e Conclu são  de Curso  

de Ps icolo gia,  exigência  p ara a  fo rmação de Psicólogo,  na qual a  estudante  

pesqu isadora encontra- se  em seu  ú lt imo ano.

Todo esse p rocesso  de ap rendizagem d esenvolve no  e stud ante-

pesqu isador  um papel de cidadão  co nsciente d os problemas sociais e gera,  

assim, u m profiss iona l mais  a tento  e part ic ipat ivo  nas  at iv idad es do s órgão s 

púb licos.  

O trabalho  do  p sicólo go é,  neste contexto ,  de suma impo rtância ,  p ois 

além de ar t icu lar  os compromissos ét icos e  polí t icos da profissão  com a 

construção  da atu ação  profiss iona l contr ibui para assegurar d ireitos à s 

pessoas e à  co let ividad e.

Para além d o desenvo lvimento  profissional e  da importância  socia l  

deste trabalho há a necessid ade d e conhecimentos organizados e relevantes à  

pop ulação  especí f ica  do  Va le do  Paraíba Paulista,  visto  que essa reg ião  conta  

com par ticu lar idades relig iosas,  histó ricas e  econômicas que a d iferenc iam 

muito  da média popu lacio nal brasile ira .

Este trabalho  pr ivilegia  o  atend imento  co munitár io  e  à Saú de Púb lica,  

áreas q ue se d estacam no  interesse da estudante-pesquisad ora.

Introduçã o

Por meio  d este trab alho e estudo  que esta  sendo realizado, faz-se 

necessár ia uma prática clínica que cons iga perceber  d iver sa s d imensões que 

estão  relac ionadas  à  qu eixa expressa pelas pessoas que demandam atenção ,  

segundo Paula e  Guib u  (2007).

Para essa s au toras, a co ncepção do  SUS sobre a integralidade p ar te do  

pressu posto  de qu e o  ser  hu mano é  um todo  qu e depende não  somente de 



assist�ncia m�d ica,  de sa�de,  como tamb�m de co ndi��es de vida:

econ�micas,  ed ucacionais,  a l imentares,  secur it�r ias,  trabalhistas,  de moradia,  

de transporte,  de saneamento  b�sico  e  de lazer, entre ou tras med idas de 

assist�ncia,  co mo tamb�m a previdenci�r ia e secur it �r ia que s�o  da al�ad a de 

outros �rg�o s p�blico s administr at ivos.

Sabe-se das d if icu ldades dos gestores munic ipais em atender  tod as a s 

demandas,  mas as formas em co mo util izar  o s recursos financeiros s�o  de 

esco lha do  governo ,  p odem var iar  um pouco em cada local,  mas a  A ten��o  

B�s ica �  Sa�d e � o br igat�r ia ,  indep end entemente do  governo .  Sa�de �  Pol� t ica  

de Estado,  afirma a Co nst itu i��o  Federal.

O ar t igo  5� da Lei Fed eral 8 .080 de acordo  co m ob jetivos e a tr ib ui��es 

(BRASIL,  1990) ,  cons idera: 

Art .  5 � - Dos obj et i vos  do S is t ema � ni co de S a�de - S US:  
I  – a  i dent i fi ca� �o e  di vul ga �� o dos fat ores  condi ciona nt es  e 
det ermi nadas  da  sa�de;  
II  – a formula �� o de pol � t i ca de sa�de dest i nada a promover,  
nos  ca mp os  econ�mi cos  e s ociais ,  a obs erv�ncia  do dispos t o 
no £1� do art i go 2�  des ta L ei ;
III  – a ass is t �nci a  �s  pessoas  po r int erm�di o de a�� es  de 
p romo��o,  p rot e��o e r ecupera��o da  sa�de,  com a r eal iz a� � o 
int eg rada das  a��es assis t enci a is  e das  at i vi da des p revent i vas .

A lei def ine,  desta  forma,  co mo objetivos do  SUS, a assist�nc ia � s 

pessoas po r interm�d io  de a��es d e promo��o,  p ro te��o  e  recu pera��o  da 

sa�de,  co m a rea liza��o  integrada das a��es assistenc iais e das  at iv idades 

prevent ivas.

De acordo  co m o  desenvolv imento  de a��es a Vigil�ncia Sanit�r ia  e  

Epidemiol�gica s�o  tratadas,  co nce itualmente,  co mo vigil�nc ias em Sa�de,  

implicand o compromisso  so lid�r io  do  Poder  P�b lico ,  send o capaz de e liminar,  

d iminu ir o u prevenir  r iscos d e agravo �  Sa�de do individ uo e da co letividade.

O cuid ado nessas at ividades envolve a  responsab ilid ade de um 

psic�lo go fazend o o  acolh imento  e  o  trabalho  em conju nto  com a eq uipe 

multiprofissional,  de acordo  co m o  Qualiaids (BRASIL,  2008) .

Para a O ficina de Aco nse lham ento  em DST/HIV/AIDS, o  p sic� logo  

deve visar  o  d esper tar ,  a amplia��o  e a  percep��o  d e r isco  para a ident if ica��o  

dos sinais e s intomas,  b em como esclarecimento  a  esse re sp eito .



O trabalho  desse p ro fissio nal segundo  as Referências Técnicas para  

Atu ação  do  Psicólo go nos Program as  de DST/HIV/A IDS (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2008) deve promo ver  a  intervenção 

transformad ora dessas pessoas  e, para  tornar possível  esse trab alho, é  

necessár io  que ele t enha  como referencia o  Sistema d e Saú de brasile iro  

(SUS),  os programas de saúd e,  não  somente o  aqui especificamente c itado  e 

trabalhado ,  o  DST/HIV/A IDS, mas a demanda g lobal da po pulação .

Esp ecif icamente no  ambulatór io  o nde e sta  sendo desenvo lvido  este  

trabalho  ao  fina l d e todas as entrevista s co m os pacientes será pretensamente 

formad o um grupo d e adesão ,  qu e é  um processo  colabo rativo  q ue facil i ta  

aceitação  e in tegração  de determinado regime terapêutico  no  cotid iano  das 

pessoas em tratamento ,  p ressupo ndo,  também, esclarec imentos sobre seus 

d ireitos e sua p ar t ic ipação  nas decisões so bre o  mesmo. 

De acordo  com o Manual de Adesão  ao tra tamento  para pessoas vivendo  

com HIV e AIDS (BRASIL,  2008 ),  o  medo  d e so frer est igm a,  preconceito  ou  

d iscr iminação  faz  com que o  convív io  com outras pessoas se ja  d ifíc i l,  ato  

muitas vezes  ev itado  pelo  desejo  de se  tornar  s igilosa sua relação  co m o  

sistema.  Por tanto  no  grupo va le a  apena ter  um ambiente no  qual se p ossa 

t irar  dú vidas,  reso lver  d ilemas,  p osit ivar  as questõ es d a vida e  falar  sobre o 

d iagnóst ico  e  suas conseq üências na vida d iár ia.

Objetivo s

Geral

 Colab orar  co m área da Saúd e u m Diagnó stico  d o  Programa de 

DST/HIV/AIDS, v isando id ent if icar su as  práticas e comp reender  seu  

funcio nam ento  e sua d inâmica.  

Específ icos

 Conhecer  a or igem, formação  e histór ico  do  local;

 Conhecer  as re laçõ es e parecer ias d a inst itu ição  de saúde em qu estão;

 Ident ificar  a s re laçõ es do s profiss ionais envo lv idos no  programa 

DST/HIV/AIDS;

 Levantar a s p ossíve is lacunas d as normas do  programa;



 Propo r grupos de intervenção  a part ir  do diagnó st ico  realizado .

Problema de Pesquisa  e Delimitaçã o do Problema

A qualid ade do Programa de DST/HIV/AIDS é um ponto  central e  

reve lador  do  func ionamento  do  sistema  so b  o  ponto  d e vista d a Atenção  

Bás ica à  Saúde e do  HumanizaSUS, que de acordo  com o  M inistér io  d a Saúde 

é como  uma po lí tica q ue atravessa a s d ifer ente s açõ es e instâncias desse 

sistema,  englobando os d iferentes níveis e  d imensões da atenção  e da gestão .  

(BRASIL,  2009 ).  Sendo u ma polí t ica centrada no  trabalho  em equipe e na 

construção  coletiva,  (o  pro grama de DST/HIV/A IDS) funciona baseado  na 

tro ca de saberes e deslocamento  de poderes.

A Saú de é  mu ito  mais q ue ausênc ia d e do ença,  é  o  resu ltado  das 

condiçõ es objet ivas e  subjetivas qu e p ropiciam uma vida d igna.  Para 

caminhos do  Direito  á Saúde Pub lica no  Bras il is so  signif ica que a  produção 

da saúd e da população  d epende d o  conju nto  de Po lí t icas Pública s.  Com isso ,  

para  se  a tender  a  necessidade de qualif icação  da gestão  SUS, fo i  inst itu ído  a  

Pacto  p ela  Saúd e,  que está assentado  sobre o  compromisso  de enfrentar  a s 

situaçõ es p ersisten tes q ue afetam as p opulações m ais vulneráve is e v isa  

melhorar  o  acesso  d ist in tos serviços de saúde.  (BRASIL,  200 7)

Há vin te anos, aproximadamente,  existe  o  programa e faz-se  

necessár io  u m projeto  de avaliação ,  b em como um d iagnóst ico  inst i tucional,  

para  a reor ien tação  das falhas  e das lacunas t anto  na  equ ipe mult iprofiss ional,  

também, como na aplicação  e funcio namento  do  Programa DST/HIV/AIDS.

A co mplexidad e do  programa exige atendimento  aos paciente s 

individ ualm ente e  em grupo,  não  ap enas do  psicó lo go,  mas de tod a a equipe 

de p ro fiss io nais envolvida.

A saúde comp reendida como direito  universal,  ind ica qu e cada su jeito  

tem d ire ito  de acesso  a u ma equipe de Atenção  Básica ou  de especialistas que 

lhe d ê cu idados esp ecíf icos e  necessár ios.  (BRASIL,  2009)

Com relação  ao  HIV/A IDS, os Estado s se  comp ro metem a garant ir  o  

acesso  à  prevenção,  ao  tra tamento ,  aos cu id ados e ao  apoio  de maneira  

universa l.  As cond ições d e Saúde e  a garant ia d os Dir eito  Hu manos estão  

estreit amente ligadas neste caso  (BRASIL,  2007).



Sugere-se o  atendim ento  clínico  ind ividual ao  paciente,  provid enc iado 

pelo  psicó logo,  quanto  se perceb e:

 Devolu tiva de exame;

 Diagnó st ico  de Dep ressão ;

 Aumento  da carga viral;

 Defesa b aixa de fo rma inexp licáve l (pode o  p aciente  estar  perto  da 

morte  ou  desist ir d o tratamento );

 Conflitos com outras pessoas que possu em o vírus;

 Gestação  e nascimento  de fi lho .

Ou,  prescreve-se atendim ento  em grupo quando se tem as situações 

abaixo  descr it as :

 Todo s devem ser  encam inhados para o  grupo;

 Todo s qu e inic iaram o  processo  medicamentoso;

 Todo s qu e saíram de internação;

 Assuntos como: problemas e  pro jetos de vid a,  internação  e  

esclarecimento  do  programa.

O qu e,  mais esp ecif icamente,  torna necessár io este tr abalho é a  

compreensão  de que há uma formação  subjet iva em marcha quando se tem em 

frente u m paciente atend ido  pelo  p ro gram a.  

O que sente  e p ensa,  como  se re lacio na e  o  que espera d o  programa,  d os 

atendimentos e  do s grupos com os quais  se  ident ifica não  pode ser medido  

pelo s índ ices de Saúd e.

Faz-se primordial e ssa descr ição  e  comp reensão  dentro  do s esforços do  

SUS e inúmero s desaf ios e d if icu ldades  relacionados não  somente a par te  

f inanceira,  mas também das par t icu lar idad es que cad a mu nicíp io  enfrenta .

Segu ndo  a  polí t ica d o  HumanizaSUS, ampliar,  gradat ivam ente,  a  

par t ic ip ação  da popu lação  no s processo s de decisão  é apostar  na possib il idade 

de ampliar a mo tivação ,  a au toestima,  a capac idad e ref lexiva e invent iva de 

cada um na construção  da cidadania (BRA SIL,  2009 ).

Por  ser  subjet ivo  só  se  p ode comp reender  os p acientes por  meio  de sua 

fala,  po rtanto ,  para  a co leta d e dados fo i rea lizado um levantamento  de dad os 



atrav�s d os p ro ntu�r ios  dos paciente s e  entrevistas com um qu estion�r io  pr�-

estru turado baseado no  equivalente elaborad o pelo  Qualiaids,  p ara se  saber  

mais d o  hist�r ico  de cada um, suas p ar t icu lar id ades e  necess idades, para  

assim ter  um diagnost ico  mais completo  e  complexo do  Programa 

DST/HIV/AIDS.

Metodologia  e Procedimento

� um trab alho  qualitat ivo  descr it ivo e cons iste  na busca da 

compreens�o  do  d iscu rso  dos pacientes do  Programa DST/HIV/AIDS e busca 

propo rcionar,  com esta  comp reens�o ,  uma melhora do  funcio namento  do 

mesmo.

O pro jeto para este traba lho  fo i aprovado p elo Comit� de �tica da 

Faculdade Integradas Tereza D'�vila de Lorena - FATEA -,  no  d ia 18  

(dezoito)  de agosto  de 201 0,  de acordo  co m a reso lu��o  do  M inist�r io  da 

Sa� de,  196/96  e,  tamb�m, a  reso lu��o  251/97 , d e 05  de agosto  de 1 997, 

pub licada pe lo  Plen�r io  do  Conselho  Nacional de Sa�d e em sua D �c ima 

Qu inta Reuni�o  Extraord in�r ia,  q ue aprovou  as normas de pesquisa 

envolvendo seres hu manos.

Atento  aos cr it �r ios �t ico s fo i garant ido  � l iberd ade p ara que os 

pacientes par t ic ipassem o u n�o  da entrevista ,  para a  qual � pro ib ido  qualquer 

t ipo  de remu nera��o .  A pesq uisa  n�o  cau sa nenhu m r isco  ao  su jeito ,  sendo 

que ele  � respeitado  em su a singu lar id ade.  Entretanto ,  se  os pacientes,  du rante  

o  relato  de sua experi�ncia, manifestarem qualquer  co mportamento  que 

necessite  de apoio  profiss io na l,  faz-se cer to  que o Servi�o de Psico logia  

Ap licad a (SPA) da Universid ade Sales iana de S�o Paulo  – Campus de Lo rena,  

loca l o nde s�o  realizados os atend im ento s ps ico l� gicos da Universidade,  far �  

o  atend imento  ou  encaminhamento  mais adequado  poss�ve l ao  caso ,  cu idando 

dele  em sua vu lnerab il id ade e garant indo a possib il id ade de susp end er  sua 

par t ic ip a��o  na pesq uisa sem q ue ele sofra qu alquer  preju �zo .  Suas 

informa��es co nfidenc iais f icar�o  sob  sig ilo  �t ico .  Conta-se com os recursos 

mater ia is necess�r ios que garantam o  bem-estar  do  su jeito  durante  a  

realiza��o  da entrevista,  sendo que esta trar� benef�cio s fu turos,  uma vez que 



a par tir  desta ,  pro fiss ionais poderão  elaborar recursos para au xil iá- los em sua 

intervenção.  É  garant ido  aos par t icip ante s o acesso  ao  seu  resu ltado .

A insti tu ição  tem  246 (duzentos e  quarenta e seis)  paciente s,  sendo 

231 (d uzentos e tr inta e  um) da reg ião ,  15  (qu inze) de uma inst itu ição  que 

funcio na como  abrigo ,  8  (o ito ) crianças e 1  (uma)  gestante .  Mas foram 

contemplados para pesquisa o  to tal de 1 0  (dez) pacientes  res identes na cidade 

ond e se  localiza a institu ição  de Saúde.  Send o o s cr it ér ios para part ic ipação  

da entrevista a acess ib il idade e  serem  cons iderados de fác il comunicação  e  

compreensão  para se estab elecer  d iá lo go.

Para a  execução das entrevista s os  p acientes  estão  sendo procurados a  

responderem ao  questionár io  e  ao  depoimento ,  bem co mo são esclarecid os 

quanto  a su a seriedad e,  a lém d as condições em que esta  o corre,  ou  seja,  de 

que este  trabalho se base ia na au tonomia,  não-malef icência,  benef icência  e  

justiça,  visand o assegurar  o  que o s é de d ireito .  Sendo o  Código  de Ética do  

Profiss iona l d e Psicolo gia um respaldo  para o  mesmo.

Os paciente s que, segu ndo os cr itér ios concord aram em p ar tic ipar da 

mesma assinaram o  Termo de Consent imento  Livre e Esc larec ido ,  estando de 

acordo , portanto ,  com as condições ap resentad as.

Util iza- se  de entr evistas  com u m questio nár io  pré-elaborado e 

depoimentos ind ividuais,  a lcançados por meio  de vis itas do micil iare s,  pela s 

quais os pacientes são  convidado s a fa lar  o  que pensam so bre o  Programa 

DST/HIV/AIDS, permit indo qu e uma maior  inves t igação  seja  fe ita a part ir  do  

levantamento  d e questões per t inente s para com os ob jetivos deste traba lho,  e 

se ja co lhido  a  par t ir  do dado manifesto  através do  d iscu rso  deles própr ios.  Ao 

mesmo tempo  em que se  d á a  entrevista ,  a pesquisad ora anota  a s re sp ostas 

obtidas,  desta  maneira,  o  paciente em questão  pode lê- las e  acre scentar  o  que 

achar  necessár io .  Após o  questio nár io  respo ndido ,  em parcer ia da 

pesqu isadora com o  p aciente , este  é analisado.

A aná lise  de dados segue-se de pr incíp ios d iscursivos e realiza-se ,  desta  

forma,  com base no diagnóst ico  inst itucional.  Um levantamento  b ib lio gráf ico  

quanto  aos au tores que servirão  de base para este  processo  será integrad o.

As informações obtid as através das entrevista s f icarão  armazenadas no  

arquivo  do  Serviço  d e Psico logia  Aplicada (SPA) e  também nos arquivo s da 

Vigilância  Sanitár ia  e  Ep idemioló gica de Guaratinguetá .  Lo cais  responsáveis 



pelo s prontuár ios dos Pacientes,  bem como do contro le  d os estágios do  Curso  

de Psicologia .  Será garant ido  ao s p ar t icipantes da pesqu isa  pr ivac idade e  

ano nimato  de seus d ados.

Os custos do  pro jeto  são  as impressões dos termo s de Consent imento  

Livre e  Esclarecido,  custo abarcado pela p rópria p esquisado ra,  ou  seja,  os 

Pac ientes envo lv idos na pesquisa não  tem nenhum custo  na sua par t ic ip ação.

São  fe itos relatór ios tr imestra is,  entregues no s meses d e avaliação  

quanto  aos objetivo s traçado s e  os resu ltados enco ntrados através d a pesqu isa.

Pod e-se perceber como  resultado s parcia is,  que as p essoas 

entrevistadas possu em ir regu lar idades familiares,  d if icu ldade em dizer-se  

doente,  a  sensação  de abandono  e  rup turas tanto  familiare s quanto  de 

relac ionamentos conjugais são  nít id as em suas fa las,  a lém  do preco nce ito  se r  

um aliad o  na exclusão  a  sociedade e  o  medo deste  contr ibui para q ue se  

sintam ainda ma is abando nado s. O su jeito  ab and onado se  sente  neste estado  

sempre,  o  su jeito  por tador  é  aband onado por  si só .  Conclu i-se  que entre  os 

pr incip ais p roblemas de Saúde encontr ad os ju nto  ao s po rtadores de HIV/AIDS 

está à vio lação  de Direitos Humanos e a fa lta de esclarecimento  da mesma.  

Entre os pac iente s percebe-se uma falta d e informação  entr e poder  trabalhar  e  

se  aposentar devido  ao  p reconceito ,  sendo qu e a vio lênc ia d o mesmo gera 

mais sofr im ento  que a  própria  doença.
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Resumo

A religi�o est� presente no seio de toda sociedade desde os prim�rdios da civiliza��o. A 
necessidade de explicar fen�menos como a exist�ncia e a morte justifica a eterna preocupa��o 
do homem com o assunto. Tipicamente humano, o sentimento religioso manifesta-se de 
maneira distinta entre as pessoas. O desrespeito a essa diversidade e a falta de compreens�o 
do que � diferente t�m gerado casos de intoler�ncia e discrimina��o atrav�s dos tempos e 
ainda hodiernamente. Por isso, mostra-se fundamental, no presente artigo, a necessidade de 
uma exposi��o de alguns casos emblem�ticos sobre o assunto, bem como da evolu��o 
hist�rica das legisla��es onusiana e brasileira no que tange a liberdade religiosa. Esta, direito 
fundamental do homem, permite ao cidad�o manifestar sua religi�o em local p�blico ou 
privado, mudar de religi�o e at� mesmo que n�o ter qualquer religi�o. Seu aspecto 
estritamente legal s� se realiza com a separa��o entre Igreja e Estado. A laicidade do Estado 
garante a liberdade de consci�ncia, de cren�a e de culto a todas as pessoas, sem restri��o e, 
conseq�entemente o direito � liberdade religiosa, uma vez que ao n�o professar, 
particularmente, qualquer religi�o, o Estado tem a obriga��o de defender todas as outras. O 
presente artigo prop�e-se, portanto, ao estudo da implica��o puramente legal de liberdade 
religiosa, garantia presente n�o apenas na Constitui��o Federal, mas tamb�m em leis 
infraconstitucionais, resultante do princ�pio da laicidade do Estado que, por sua vez, � 
fundamental para a prote��o das minorias religiosas. A an�lise dessa legisla��o demonstra o 
esfor�o do Estado brasileiro em coibir a intoler�ncia e a discrimina��o de natureza religiosa, o 
que representa verdadeiro e fundamental exerc�cio do Estado democr�tico fundado nos 
princ�pios da democracia e da pluralidade.

Palavras Chaves: Liberdade religiosa; Estado laico; Minorias religiosas; Intoler�ncia 
religiosa; Prote��o.

Abstract

Since the beginning of civilization religion has been present in the midst of every society. The 
necessity to explain human existence and inescapable death justifies the eternal mankind’s 
preoccupation with religious experiences. Religiosity, a typically human manifestation, can be 
expressed in different forms in the world.  Lack of respect and comprehension of differences 
have been responsible for numerous cases of intolerance and discrimination throughout the 
history. Thus, it is very important, in the present study to expose a few emblematic cases 
involving the subject as well as the historical evolution of onusian and Brazilian legislations 
as far as freedom of religion is concerned. This principle is a fundamental human right that 
supports the freedom of an individual to manifest a religion in public, change religion and 
also not to follow any religion at all. The pure legal aspect of it is only fulfilled through the 
separation of church and state. Laicity of State guarantees freedom of  thought, belief and cult 
to all humans without any exception and consequently the right to freedom of religion. A 
country without a state religion is obliged to defend every single religion. The present article 



proposes a study on the legal aspects of freedom of religion, a right granted by Brazilian 
Constitution and by federal laws as well, as a result of the principle of laicity of state, which is 
fundamental to religious minorities protection. The analysis of the Brazilian legislation 
demonstrates an effort to cohibit intolerance and discrimination of religious, which represents 
a true and fundamental enterprise of building a democratic state of law based on freedom and
plurality. 

Key words: Freedom of religion; Laicity of state; Religious minorities; Religious intolerance; 
Protection

Introdução 

A religião é manifestação humana e como tal está presente no seio de toda sociedade. A 
necessidade de explicar a existência e a morte justifica a eterna preocupação do homem com 
os fenômenos religiosos. Entretanto, o sentimento religioso não se manifesta de maneira igual 
para todas as pessoas. A falta de compreensão e de respeito a essa diversidade têm gerado 
casos de intolerância e discriminação através dos tempos.
A liberdade religiosa é, por isso, direito humano fundamental, que implica a liberdade de 
possuir uma religião, de manifestar essa religião em local privado ou público, de mudar de 
religião e de também não possuir qualquer religião. Seu aspecto puramente legal se dá através 
da separação entre o Estado e a Igreja. Um Estado com postura crítica e separada das 
interferências da Igreja em suas relações jurídicas e políticas é chamado Estado laico.
A laicidade do Estado garante a liberdade de consciência, de crença e de culto a todas as 
pessoas, sem restrição e, conseqüentemente o direito à liberdade religiosa, uma vez que ao 
não professar, particularmente, qualquer religião, o Estado tem a obrigação de defender todas 
as outras.
Esse princípio deve ser garantido por meio legais. O Estado brasileiro o faz não apenas em 
sua Constituição Federal, mas também em diversas outras leis. Todo esse aparato legal é 
tentativa de acabar com a intolerância e a discriminação religiosa e, portanto, configura 
verdadeira ferramenta de proteção às minorias.

Religiões e Minorias no Brasil e no Mundo

Segundo o Censo 2000, o último divulgado no Brasil, cujos resultados relativos à religião 
foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2002, 73,8% 
da população é formada por católicos, 15,5% por evangélicos das mais diversas 
denominações, 7,3% por pessoas que dizem não ter qualquer religião e 3,4% por cidadãos 
pertencentes a outras religiões (candomblé, espiritismo, judaísmo, islamismo, umbanda, etc.).
Esses dados e de outros 140 países, aproximadamente, foram compilados pela Divisão de 
Estatística da Organização das Nações Unidas (UNSD), durante a década passada, e se 
transformaram em um banco de dados sobre grupos étnicos, língua e religião, o que permitiu a 
divulgação dos seguintes resultados mundiais: mais de 2 bilhões de habitantes são adeptos do 
cristianismo, 1,5 bilhão do islamismo, 900 milhões do hinduísmo, 376 milhões do budismo, 
100 milhões de religiões africanas e 14 milhões do judaísmo.



Em uma primeira análise, levando-se em conta critérios quantitativos, apenas, não poderíamos 
considerar minorias religiosas, nem cristãos, nem islâmicos. Entretanto, a existência de 
minorias cristãs e islâmicas em todo o mundo é uma situação que não se pode negar haja vista 
as perseguições e violências sofridas por esses grupos em diferentes localidades do globo
Tal análise, portanto, só faz crescer a, aparentemente, eterna discussão sobre o conceito de 
minorias, cuja polêmica não conseguiu ser diminuída nem mesmo pela Organização das 
Nações Unidas que se mostrou incapaz de formalizar uma definição do termo que fosse aceito 
mundialmente. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, apesar de ser o 
primeiro a tratar, de modo particular, dos direitos das minorias, o que não havia ocorrido na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, quase vinte anos antes, não forneceu, contudo, 
uma definição precisa do conceito.

Art. 27: Nos estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as 
pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, 
conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de 
professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua.68

Em seu prefácio sobre estudo das minorias, em 1977, Francisco Copotorti, assinala os 
motivos para a hesitação da comunidade mundial sobre o assunto, baseados na afirmação de 
que qualquer regime internacional para a proteção dos direitos das minorias provoca medo e 
desconfianças. Primeiramente, porque pode representar um pretexto para a interferência em 
assuntos internos, especialmente quando as minorias têm, com outros Estados, qualquer tipo 
de vínculo étnico ou nacional. Em segundo lugar, porque existe um ceticismo corrente em 
relação à possibilidade de abordagem da questão em instrumento jurídico de alcance 
internacional, uma vez que as minorias se encontram em situações muito diferentes nos mais 
distintos Estados. Ademais, alguns Estados encaram como uma ameaça à sua estabilidade e à 
sua unidade doméstica, a preservação, em seu território, da identidade das minorias. E, 
finalmente, porque, segundo argumento equivocado, que ainda hoje é utilizado para impedir 
qualquer tipo de proteção aos grupos minoritárias da sociedade, a adoção de medidas 
especiais de proteção a um grupo poderia ser considerado uma discriminação às avessas.69

O próprio Copotorti comandou, a pedido da Subcomissão para a Prevenção da Discriminação 
e a Proteção das Minorias, criada pela ONU, um estudo sobre o assunto e que resultou na 
seguinte definição de minoria: 

Um grupo numericamente inferior ao resto da população de um Estado, em posição 
não-dominante, cujos membros - sendo nacionais desse Estado - possuem 
características étnicas, religiosas ou lingüísticas diferentes das do resto da população 
e demonstre, pelo menos de maneira implícita, um sentido de solidariedade, dirigido 
à preservação de sua cultura, de suas tradições, religião ou língua.70

Tal definição mostra-se, entretanto, insuficiente por seu aspecto eminentemente quantitativo, 
uma vez que define como minoria os grupos que se encontram em menor número na 
população, sem levar em conta as questões qualitativas, referentes ao tratamento desses 
grupos. É preciso, para o desenvolvimento do tema, considerar fatores como dominação e 
subordinação e, principalmente, aqueles que levam ao tratamento desigual entre pessoas, 
conduta que é responsável por ações discriminatórias dos grupos sociais e sua conseqüente 
exclusão do rol de direitos fundamentais que são garantidos aos demais membros da 
sociedade. 

68 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos. Promulgação. Disponível em <http://portal.mj.gov.br>. Acesso em 18. Mar. 2010.
69 A Declaração Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e 
Lingüísticas. Disponível em <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em 12 mar. 2010.
70 MONTEIRO, Adriana Carneiro. et al. Minorias Étnicas , Lingüísticas e Religiosas. Disponível em 
<http://www.dhnet.org.br>. Acesso em 12 mar. 2010.



Assim, adotaremos como minorias os grupos que se encontram em situação de exclusão e 
inferiorização pela falta de acesso aos direitos de cidadania reconhecidos a todas as pessoas e 
que permitem a participação ativa da vida e do governo do seu povo.
Essa definição nos permite uma análise do caso brasileiro, cuja maioria da população é 
formada por católicos. Segundo o próprio IBGE, entretanto, esse número pode não 
corresponder à realidade. Baseados na constatação, também durante o Censo 2000, de que 
25% da população admite participar de mais de uma religião, o medo de sofrer preconceito e 
intolerância são considerados como fatores que impediram declarações verdadeiras quanto às 
práticas religiosas no país. O número de pessoas que se declararam praticantes de religiões 
africanas, principalmente, parece infinitamente inferior à realidade observada no dia-a-dia de 
nossas comunidades.
Parece que décadas depois, os esforços realizados pela comunidade internacional, através da 
ONU, e também pela legislação brasileira se mostram insuficientes para a garantia da 
liberdade religiosa, fundamental para a construção de um Estado laico, fundado em princípios 
de democracia e diversidade.

Intolerância religiosa

A religião é uma manifestação tipicamente humana e, por isso, ela é encontrada em todos os 
tempos e em todos os lugares.71 Os historiadores consideram que a primeira manifestação de 
um sentimento religioso humano foi expressa através do vínculo deles com a Terra, com a 
Natureza e seus ciclos, principalmente, os de fertilidade. A necessidade de explicar o mundo 
eo sentido da vida e de driblar a temporalidade de sua existência e conseqüente desejo de 
eternidade constituem a raiz da religiosidade humana.

A raiz da religiosidade é a abertura do homem para o infinito. O homem é um ser 
insaciável, não havendo realidade concreta fora de Deus que satisfaça seus anseios 
de infinitude e eternidade. Mas esta vastidão interior do homem pode ser preenchida 
tanto por fantasmas tenebrosos, como por sonhos de felicidade. Esse mundo do 
mistério é tão grandioso e maravilhoso que se prestou, muitas vezes, a sérias 
deformações. Mas é graças a ele que a humanidade tem conseguido viver e dar 
sentido a seus sofrimentos e lutas.72

As deformações a que se submeteram as religiões através do tempo foram responsáveis por 
dominações, perseguições, injustiças, em sua maioria situações derivadas de um sentimento 
de intolerância religiosa. Ela deriva da falta de conhecimento e da capacidade de reconhecer e 
respeitar diferenças. Por esse motivo a intolerância religiosa é incompatível com Estados 
pluralistas e democráticos.
A história do mundo é recheada de casos de intolerância e perseguições religiosas. Todas as 
religiões, em um tempo ou outro, figuraram como vítimas. A perseguição aos judeus pelos 
povos pagãos permeia toda a Bíblia Sagrada. Mais tarde, esses mesmos judeus se unem aos 
pagãos na perseguição aos seguidores do cristianismo. Na Idade Média e Moderna, a 
conversão forçada de judeus ao cristianismo era comum na Península Ibérica. A perseguição 
aos mórmons, nos EUA do século XIX e o holocausto (de judeus, majoritariamente, mas 
também de alguns Testemunhas de Jeová e católicos) ocorrido durante a Segunda Guerra 
Mundial marcaram a Idade Contemporânea, assim como a perseguição dos regimes 
comunistas às mais diversas práticas religiosas. Alguns casos são considerados símbolos da 
intolerância religiosa, entre eles os casos de Jean Calas e Jean-François de La Barre, no século 
XVIII, e de Alfred Dreyfuss, no século XIX.
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Jean Calas, um mercador francês de fé protestante, foi sentenciado à morte acusado de matar 
o seu filho porque esse desejava converter-se ao catolicismo. Considerado um fanático anti-
católico só foi declarado inocente postumamente, ainda que tenha tido Voltaire como um de 
seus mais ferrenhos defensores. Jean-François de la Barre, um nobre francês, foi torturado, 
decapitado e queimado na fogueira simplesmente por não ter feito reverência a uma procissão 
católica. Já Alfred Dreyfuss, um oficial judeu do exército francês, foi condenado por alta 
traição e sentenciado à prisão perpétua. As suspeitas de que havia um oficial francês que 
trabalhava como espião para os alemães recaíram sobre Dreyfuss simplesmente porque ele era 
o único de religião judaica. Ele ficou cinco anos presos até que o verdadeiro culpado fosse 
descoberto e teve entre seus defensores Émile Zola e Theodor Herzl, este último um jornalista 
austríaco, judeu, fundador do sionismo. 
No Brasil, cuja predominância da religião católica se deve ao domínio português no país e foi 
reforçada pela vinda dos jesuítas que constituíam verdadeira arma da Igreja Católica contra a 
Reforma Protestante, as religiões de origem africanas, principalmente, sofreram importantes 
perseguições. A intolerância foi responsável por um sincretismo religioso nascido da 
necessidade de disfarçar as manifestações religiosas contrárias à fé católica.
A umbanda, surgida no século passado, por volta da década de 1930, é um exemplo do 

encontro entre as religiões africanas, o catolicismo e o espiritismo. Dez anos depois ela foi 
incluída no rol dos inimigos do catolicismo e até a década de 1960, suas práticas, assim como 
as práticas de outras religiões africanas, foram duramente perseguidas pelas chamadas 
Delegacias de Costume.
A legislação brasileira, a exemplo do que ocorre no âmbito da ONU, tratou de tentar inibir, 
nas últimas décadas, as práticas intolerantes e conseqüentes perseguições de natureza 
religiosa. Entretanto, casos recentes violência contra grupos religiosos distintos têm se 
tornado cada vez mais freqüentes.
Tal cenário levou à criação no Rio de Janeiro, em janeiro de 2009, de uma cartilha contra a 
intolerância. Líderes religiosos de diferentes denominações que integram a Comissão de 
Combate à Intolerância Religiosa, a produziram com o intuito de, entre outras coisas, ajudar 
os policiais civis no registro das queixas que chegam às delegacias. No ano anterior, a 
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro já havia criado o Disque-Denúncia Intolerância, 
responsável por registrar casos de discriminação ou ameaças contra qualquer religião. A 
maioria das denúncias, entretanto, segundo dados da Polícia Militar daquele Estado, foi de 
seguidores de grupos de religiões afro-brasileiras.73

Contudo, outros grupos religiosos também são vítimas de intolerância. Segundo dados 
reveladores de um estudo conduzido pela Embaixada Americana no Brasil sobre liberdade 
religiosa no país, o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, localizado em São 
Bernardo do Campo e que conta com uma numerosa população xiita, informa a ocorrência de 
assedio verbal freqüente contra muçulmanas que usam véu em público.
Se até aqui explicitamos a intolerância sofrida por grupos religiosos minoritários, por outro 
lado, podemos dizer que o Brasil tem hoje uma legislação forte no sentido de garantir a esses 
grupos a liberdade religiosa, considerada um direito fundamental do homem.

Liberdade religiosa

73 BUREAU DE DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO (EUA). Relatório de Liberdade 
Religiosa -2009: Brasil. Disponível em <http://www.state.gov>.



A liberdade religiosa encontra-se no rol dos direitos humanos fundamentais e � derivada da 
liberdade de pensamento que, por sua vez “se caracteriza como exterioriza��o do pensamento 
no seu sentido mais abrangente”.74

No �mbito da ONU, a Declara��o Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU, em 
1948, disp�e sobre o assunto, em seu artigo 18: 

Art. 18: Toda a pessoa tem direito � liberdade de pensamento, de consci�ncia e de 
religi�o; este direito implica a liberdade de mudar de religi�o ou de convic��o, assim 
como a liberdade de manifestar a religi�o ou convic��o, sozinho ou em comum, 
tanto em p�blico como em privado, pelo ensino, pela pr�tica, pelo culto e pelos 
ritos.75

Em 1981, adotou-se a Declara��o sobre a Elimina��o de Todas as Formas de Intoler�ncia e 
Discrimina��o fundadas na Religi�o, que em seu artigo 1�, item 3, garante que a liberdade de 
manifestar a pr�pria religi�o ou as pr�prias convic��es apenas estar� sujeita �s limita��es na 
lei e unicamente aquelas necess�rias para proteger a seguran�a, a ordem, a sa�de ou a moral 
p�blica ou os direitos e liberdades fundamentais dos demais.
Em 1995, uma Resolu��o da ONU instituiu o Dia Internacional para a Toler�ncia como sendo 
o dia 16 de novembro de cada ano. Neste mesmo ano, a Declara��o dos Direitos das Pessoas 
que pertencem a Na��es ou Minorias �tnicas, Religiosas e Ling��sticas, em seu artigo 2�, item 
1, estabelece que:

as pessoas pertencentes a minorias nacionais ou �tnicas, religiosas e ling��sticas 
(doravante denominadas ‘pessoas pertencentes a minorias’) ter�o direito a desfrutar 
de sua pr�pria religi�o, e a utilizar seu pr�prio idioma, em privado e em p�blico, 
sem inger�ncia nem discrimina��o alguma.76

A Resolu��o 63/171, adotada pela Assembl�ia Geral da institui��o, tem como objetivo o 
combate � discrimina��o das religi�es. Essa preocupa��o surgiu por conta da persegui��o 
sofrida pelos mu�ulmanos em todo o mundo logo ap�s os ataques de 11 de setembro de 2001 
nos Estados Unidos.
No Brasil, a Constitui��o de 1824 adotou o catolicismo como a religi�o oficial do Estado. 
Entretanto, admitia a exist�ncia de outras religi�es e permitia o seu culto dom�stico. 

A Constitui��o do Imp�rio havia aceitado a exist�ncia de uma religi�o de Estado. 
(...) O clero cat�lico era tratado como um ramo do funcionalismo p�blico, e as 
rendas da Igreja eram mat�ria de Estado. Os padres dispunham de enorme influ�ncia 
pol�tica nas localidades, n�o apenas por serem freq�entemente propriet�rios de 
terras, mas tamb�m pelas fun��es p�blicas que exerciam (registros civis e de terras 
que eram confiados �s freguesias ou par�quias)77. 

Ao que parece n�o existia liberdade religiosa nem para os praticantes da f� oficial:
Realmente, a Constitui��o Pol�tica do Imp�rio estabelecia que a Religi�o Cat�lica 
Apost�lica Romana era a Religi�o do Imp�rio (art. 5�), com todas as conseq��ncias 
derivantes dessa qualidade de Estado Confessional, tais como a de que as demais 
religi�es seriam simplesmente toleradas, a de que o Imperador, antes de ser 
aclamado, teria que jurar manter aquela religi�o (art. 103), a de que competia ao 
Poder Executivo nomear os bispos e prover os benef�cios eclesi�sticos (art. 102, II), 
bem como conceder ou negar os benepl�citos a atos da Santa S� (art. 102, XIV), 
quer dizer, tais atos s� teriam vigor e efic�cia no Brasil se obtivessem aprova��o do 
governo brasileiro. Em verdade, n�o houve no Imp�rio liberdade religiosa, pois, se o 
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culto cat�lico gozava de certo privil�gio e podia realizar-se livremente, muitas 
restri��es existiam quanto � organiza��o e funcionamento da religi�o oficial.78

A Constitui��o de 1891, a primeira da Rep�blica, introduz, j� em seu primeiro artigo, a 
separa��o do Estado e da Igreja e o catolicismo deixa de ser a religi�o oficial do pa�s. Al�m 
disso, veda a cria��o de qualquer diferen�a entre os habitantes do Brasil, por motivo de 
cren�as, opini�es filos�ficas ou religiosas. Os cultos p�blicos s�o permitidos para todas as 
religi�es.
Em 1934, a nova Constitui��o declara a inviolabilidade da liberdade de consci�ncia e de 
cren�a e mant�m o exerc�cio livre dos cultos religiosos. Contudo, imp�e uma restri��o: eles 
n�o poderiam ser contr�rios � ordem p�blica e aos bons costumes. Nesse contexto, podemos 
afirmar que tamb�m nessa �poca a liberdade religiosa n�o existia, uma vez que os cultos afro-
brasileiros eram considerados pr�ticas contr�rias � ordem p�blica e aos bons costumes. Ainda 
que em 1945, a pr�tica da Umbanda tenha sido legalizada pelo Congresso Nacional, as 
persegui��es a ela e outros cultos dessa natureza continuaram a ser realizadas pela Delegacia 
de Costumes at� a d�cada de 1960. Essa Constitui��o tamb�m determina que nos termos da 
lei civil, as associa��es religiosas adquirem personalidade jur�dica. 
A Constitui��o de 1967 e a Emenda de 1969 n�o previam a liberdade de cren�a, mas t�o 
somente a liberdade de consci�ncia. Entretanto, assegurava, tamb�m em artigo 153, £5�, o 
exerc�cio dos cultos religiosos.
A Constitui��o de 1988 volta a falar em liberdade de cren�a e consci�ncia e mant�m a 
separa��o entre Estado e Igreja, sem que, contudo, esta ocorra em termos r�gidos. A 
imunidade tribut�ria, a colabora��o de interesse p�blico de que fala o artigo 19, I, a 
assist�ncia religiosa, o ensino religioso nas escolas p�blicas e o casamento religioso s�o 
exemplos dessa da nova rela��o Estado-Igreja imposta pela nossa Carta Magna.
A liberdade religiosa compreende tr�s outras liberdades: a liberdade de cren�a, a liberdade de 
culto e a liberdade de organiza��o religiosa. 
A liberdade de cren�a abrange n�o somente a liberdade de ter uma religi�o, mas tamb�m a 
liberdade de mudar de religi�o e a liberdade de n�o possuir nenhuma religi�o. A Constitui��o 
de 1988, em seu artigo 5�, VI, declara inviol�vel a liberdade de consci�ncia e de cren�a. Da 
mesma forma, seu inciso VIII preconiza que “ningu�m ser� privado de seus direitos por 
motivo de cren�a religiosa”. 
A liberdade de culto � a pr�pria express�o religiosa. A caracter�stica b�sica da religi�o “se 
exterioriza na pr�tica dos ritos, no culto, com suas cerim�nias, manifesta��es religiosas, 
fidelidades aos h�bitos, �s tradi��es, na forma indicada pela religi�o escolhida”.79 Essa 
liberdade � garantida no artigo 5�, VI da Constitui��o Federal de 1988 que assegura “o livre 
exerc�cio dos cultos religiosos” e garante “na forma da lei, a prote��o aos locais de culto e a 
suas liturgias”. Seu artigo 19, I, impede que a Uni�o, os Estados, o Distrito Federal e os 
Munic�pios embaracem o funcionamento de cultos religiosos ou igrejas. J� seu artigo 150, 
inciso VI, al�nea b, veda a institui��o impostos sobre os templos de qualquer culto.
A liberdade de organiza��o religiosa, por sua vez, diz respeito ao estabelecimento e � 
organiza��o das igrejas e � rela��o destas com o Estado, onde tr�s sistemas s�o observados: a 
confus�o, a uni�o e a separa��o. A Constitui��o de 88, a exemplo de todas as constitui��es 
republicanas, estatuiu a liberdade religiosa com a separa��o da Igreja do Estado. Contudo, tal 
separa��o foi ajustada, no entendimento de Jos� Afonso da Silva, passando de uma separa��o 
mais r�gida para um sistema que admite certos contatos.
O artigo 19, I, da Carta Magna estabelece uma veda��o � Uni�o, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Munic�pios de estabelecer e/ou subvencionar cultos religiosos e igrejas, assim 
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como de embara�ar-lhes o exerc�cio ou de manter com eles ou seus representantes rela��es de 
depend�ncia ou alian�a ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Tal 
colabora��o deve ser geral e n�o pode ocorrer no campo religioso “a fim de n�o discriminar 
entre as v�rias religi�es”.80 Figuram como exemplo, a j� citada imunidade tribut�ria prevista 
no artigo 150, VI, b, e a possibilidade de dirigir recursos p�blicos para escolas confessionais, 
ambos na Constitui��o Federal.
A assist�ncia religiosa a ser prestada nas entidades civis e militares de interna��o coletiva, 
como as For�as Armadas, as penitenci�rias, as casas de interna��o de menores, entre outras, 
assegurada, nos termos da lei, constitui outro exemplo de uma separa��o Estado-Igreja menos 
r�gida. Da mesma forma, o ensino religioso, que constitui disciplina dos hor�rios normais das 
escolas p�blicas de ensino fundamental (art. 210, £1�) e o casamento religioso com efeitos 
civis, na forma da lei (art. 226, £2�).
A liberdade religiosa � fundamental para a manuten��o do Estado Democr�tico de Direito, 
pois constitui verdadeira ferramenta de toler�ncia que nos permite viver em um Estado plural 
em que as diferen�as s�o respeitadas.

A abrang�ncia do preceito constitucional � ampla, pois sendo a religi�o o complexo 
de princ�pios que dirigem os pensamentos, a��es e adora��o do homem para com 
Deus, acaba por compreender a cren�a, o dogma, a moral, a liturgia e o culto. O 
constrangimento � pessoa humana de forma a renunciar sua f� representa o 
desrespeito � diversidade democr�tica de id�ias, filosofias e a pr�pria diversidade 
espiritual.81

Estado laico e Proteção às minorias religiosas no Brasil

� justamente na separa��o entre o Estado e a Igreja que a liberdade religiosa toma seu aspecto 
puramente legal. Um Estado separado da Igreja que respeita a livre escolha de seus cidad�os 
no que tange a religi�o � chamado Estado laico. O Estado brasileiro � um Estado laico ainda 
que inexista na Constitui��o Federal qualquer disposi��o expressa sobre sua laicidade. 
A refer�ncia ao nome de Deus, presente no Pre�mbulo de nossa Carta Magna, assim como as 
quest�es envolvendo, principalmente, o ensino religioso nas escolas p�blicas, o direito � 
assist�ncia religiosa e o grande n�mero de feriados religiosos, p�em em discuss�o a separa��o 
entre o Estado brasileiro e a Igreja. Segundo entendimento de Alexandre de Moraes “o Estado 
brasileiro, embora laico, n�o � ateu”.82

O princ�pio da laicidade �, justamente, o respons�vel por garantir a liberdade de consci�ncia, 
de cren�a e de culto a todas as pessoas, sem restri��o. Somente o Estado laico � capaz de 
garantir direito � liberdade religiosa, pois ao n�o professar qualquer religi�o em particular tem 
a obriga��o de defender a todas as outras na mesma medida, da mesma forma que deve 
igualmente defender o direito de s�o se professar nenhuma delas em particular.
Tal princ�pio deve ser garantido atrav�s de meios legais, assim como ocorre no Estado 
brasileiro que, al�m das previs�es constitucionais j� vistas, conta ainda com um aparato legal 
infraconstitucional. Esta se traduz em uma tentativa de frear a intoler�ncia e discrimina��o de 
natureza religiosa o que, conseq�entemente, se configura em prote��o �s minorias religiosas.
O C�digo Penal, em seu artigo 140, £3�, estabelece pena de reclus�o de um a tr�s anos e multa 
para um tipo qualificado de inj�ria cometida com a utiliza��o de elementos referentes � 

80 Ibid., p. 255
81 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13� ed. S�o Paulo: Atlas, 2003, p. 73.
82 Ibid., p. 76.



religi�o, entre outros. O artigo 208, da mesma lei, estabelece que deve ser punido com pena 
de deten��o o indiv�duo que “escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou 
função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou pratica de culto religioso; vilipendiar 
publicamente ato ou objeto de culto religioso”.
A Lei 7.716/89, modificada pela Lei 9.459/97, prev� puni��o para os crimes resultantes de 
discrimina��o ou preconceito de ra�a, cor, etnia, proced�ncia nacional ou religi�o. Tipifica 
como crime a fabrica��o, a comercializa��o, a distribui��o ou a veicula��o de s�mbolos, 
emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz gamada ou su�stica, 
com a finalidade de divulgar o nazismo. O �pice da preocupa��o com a quest�o da 
intoler�ncia e da discrimina��o religiosa ocorreu em 2007, com a promulga��o da Lei 11.635 
que instituiu o dia 21 de janeiro de cada ano como o Dia Nacional de Combate � Intoler�ncia 
Religiosa.
O reconhecimento do direito � diferen�a e do direito � igualdade constitui condi��o 
fundamental para a institui��o do Estado laico que se funda nos princ�pios da diversidade e da 
democracia Desse modo, o Brasil, pa�s claramente marcado pela pluralidade de consci�ncia e 
religiosa, tem na laicidade a rela��o entre a maioria e suas minorias. � dessa rela��o 
harm�nica, que visa � constru��o de uma sociedade fraterna e sem preconceitos, que se 
vislumbra a constru��o do verdadeiro Estado Democr�tico de Direito. Para que este se efetive 
� necess�ria a prote��o do direito das minorias.

Considerações Finais 

A intoler�ncia e a discrimina��o religiosa foram e s�o respons�veis pelas mais diversas 
barb�ries durante toda a hist�ria da humanidade. Para coibi-las a legisla��o mundial e tamb�m 
a legisla��o brasileira contemplaram o chamado princ�pio da liberdade religiosa.
Trata-se de um direito humano fundamental que implica na liberdade de ter uma religi�o e 
pratic�-la publicamente, mas tamb�m no direito de n�o ter qualquer religi�o. Sua express�o 
legal se d� atrav�s da separa��o entre o Estado e a Igreja.
O Estado laico, ou seja, aquele que n�o tem suas rela��es vinculadas a uma religi�o espec�fica 
� respons�vel pela prote��o de todas as religi�es. Dessa forma, da laicidade do estado decorre 
uma rela��o entres sua maioria e suas minorias.
A prote��o das minorias constitui exerc�cio fundamental do Estado democr�tico fundado nos 
princ�pios da democracia e da pluralidade.  Ela s� � poss�vel gra�as a um sistema jur�dico 
preocupado em punir e, assim, coibir os casos de intoler�ncia e discrimina��o.
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Ética, moral e ensino do direito na pós-modernidade. 
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Eixo temático: Ética, Direito e Educação

Resumo

O presente trabalho científico procura detalhar alguns dos percalços por que passa o ensino do 
direito e da ética nas faculdades e universidades do Brasil e do mundo. Os modelos clássicos 
de educação precisam ser revistos à luz das mudanças históricas e sociológicas que 
influenciaram a alteração do direito, das necessidades dos discentes e da correta avaliação da 
capacitação dos docentes. Nesse contexto, analisa-se a ética e a moral, bem como sua concreta 
caracterização estrutural. Faz-se menção aos valores morais comuns às pessoas em função da 
massificação do conhecimento e do método de vida capitalista e a confusão entre estes e o 
conhecimento e desenvolvimento de parâmetros éticos teóricos e críticos. O desinteresse 
sobre a ética nas salas de aula é debatido em face da relação entre alunos e professores: como 
melhorar o ensino se não há incentivos práticos ao estudo da ética? Trabalha-se, também, a 
relação entre ética e direito e a necessidade de estudo concomitante de ambos os institutos em 
virtude da forma como se desenvolve o pensamento pós-moderno, marcado pela realidade do 
neopositivismo e pela reinserção dos valores éticos meio social e, necessariamente, nas 
universidades. O discurso ético da pós-modernidade, calcado em valores pluralistas próprios 
deste momento de busca de identidade pelo qual passa a sociedade globalizada, combina bem 
com a reintrodução das discussões filosóficas no meio universitário. Finalmente, faz um breve 
comentário acerca da evolução do Estado constitucional de direito, suas etapas históricas, a 
ascensão do neoconstitucionalismo e demais elementos de caracterizam o direito e o ensino 
jurídico no séc. XXI.

Palavras-chave
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Resumen 

Este trabajo científico demanda detalle en algunos contratiempos existentes en la enseñanza 
de lo derecho y la ética en escuelas y universidades de Brasil y del mundo. Hay que revisar las 
pautas tradicionales de la enseñanza a la luz de los cambios históricos y sociológicos que han 
influido en la modificación del derecho, las necesidades de los educandos y la evaluación 
correcta de la formación de los profesores. En este contexto analiza la ética y la moral, así 
como sus caracterizaciones estructurales concretas. Mencionase los valores morales comunes 
a las personas a la luz de la masificación del conocimiento y del método de la vida capitalista, 
la confusión entre estos y los conocimientos de la ética en parámetros teóricos y críticos. El 
desinterés sobre ética en el aula es discutido delante a la relación entre estudiantes y 
profesores: ¿cómo mejorar la educación si no hay incentivos a conocimientos prácticos de 
ética? Trabajo-, también, la relación entre la ética y lo derecho y la necesidad de estudio 
concomitante entre ambos institutos en virtud de la forma en que desarrolla los pensamientos 
post-moderno, marcado por la realidad de neo-positivismo y la reintegración de los valores 
éticos en la sociedad y, necesariamente, en las universidades. El discurso ético de post-
modernidad, fundado en los valores de pluralista propios de su tiempo búsqueda la identidad 
social, que convierte en la sociedad globalizada, y combina bien con la reintroducción de los 
debates filosóficos en las universidades. Por último, hace un breve comentario sobre la 



evolución del estado de derecho, sus hitos, la ascensión de neo-constitucionalismo y otros 
elementos que caracterizan lo derecho y la formación jurídica en el siglo XXI.

Palabras-clave

Ética; Formación jurídica; Derecho; Post-modernidad; Neo-positivismo.

Sumário: Introdução. 1. A ética. 1.1 Assunção de valores morais. 1.2 O estudo da ética e a 
relação docente e discente. 2. Ética e direito. 2.1 Discurso ético da pós-modernidade. 2.2 
Neopositivismo, ética e valores educacionais no sec. xxi. Conclusão

Introdução

Trata-se de ensaio que busca a atenção da comunidade científica a respeito de três 

temas que são hoje de grande relevância no contexto das universidades do Brasil e do mundo 

todo: a ética, o ensino jurídico e o assim denominado pós-positivismo.

Para tanto, começa-se discutindo o conteúdo das palavras ética e moral, bem como a 

maneira pela qual as pessoas, em especial os estudantes, compreendem tais conceitos. Empós, 

comenta-se a respeito da confusão entre os valores morais de grupo e o estudo da ética, 

enquanto disciplina metafísica, as consequências desse equívoco comum e suas influências no 

relacionamento entre professor e aluno.

A relação entre docente e alunado é também avaliada sobre o prisma da ética que 

deve pautar o ensino responsável do direito e, de outra banda, pelo respeito que o discente 

deve dispor aos mestres e às disciplinas de base do currículo universitário. O ensino jurídico 

está tornando-se cada vez mais voltado aos concursos públicos, esquecendo-se de seu papel 

formador de novas ideias.

As afinidades necessárias entre ética e direito e a importância daquela no discurso 

filosófico da pós-modernidade são as instâncias finais deste ensaio. Neste último momento, 

ressalta-se a convivência harmônica e necessária entre o direito e a ética, única forma de se 

atingir uma prestação jurisdicional concretamente imbuída de justiça. 

Finaliza-se o estudo com o exame de alguns dos valores da pós-modernidade, 

especialmente o pós-positivismo e o movimento neoconstitucionalista, que invadem 

gradativamente o ambiente acadêmico e exigem postura independente e crítica dos futuros 

juristas. Para isso, é preciso neófitos abertos ao diálogo e professores dispostos a abandonar 



boa parte dos dogmas do passado, assumindo postura cr�tica no que concerne ao direito posto 

e, principalmente, n�o se omitindo de sua fun��o de condutor do saber.

1.A ética

As pessoas costumam perguntar-se, rotineiramente, o que � �tica? V�rias s�o as 

respostas que os meios de comunica��o, os atores da m�dia massificada, alguns professores 

mais destemidos e mesmo os familiares se prop�em a afirmar, todas tendo por base a busca de 

um preceito de regulamenta��o da ordem pessoal e da vida em sociedade.

Percebe-se, com isso, que a no��o de �tica est� vinculada � a��o humana, 

normalmente desenhada para um objeto maior, de elevado conte�do altru�stico: um bem 

maior. Essa percep��o b�sica � vista e desenvolvida com grande aptid�o e beleza por 

Arist�teles, para quem a �tica � a busca da maior e melhor virtude, a a��o boa em si mesma, 

finalidade �ltima de todas as coisas83.

Outro elemento bastante comum e difundido no trato da mat�ria � a interpreta��o 

sinon�mica das palavras “�tica” e “moral”. Realmente, � poss�vel fazer uso cotidiano de 

ambos os voc�bulos sem preju�zo maior, como se tratassem de id�ntico objeto. No entanto, �s 

raias cient�ficas, a �tica identifica-se, de modo mais apropriado, com o estudo do(s) 

comportamento(s) moral(is), conquanto a moral expressa o pragmatismo romano no posto de 

a��o �tica aplicada, algo como um costume social. Explicamos, a moral volta-se �quilo que � 

praticado nas rela��es sociais e n�o apenas � fundamenta��o te�rica e metaf�sica do conte�do 

do agir moral mais adequado, campo da �tica. A �tica tem por fim o estudo da moral84.

A valora��o moral �, assim, o grande objeto de an�lise da �tica e � poss�vel dizer que 

a assun��o de valores morais pelas pessoas costuma variar de �poca para �poca, de religi�o 

para religi�o, de povo para povo. Ou seja, os costumes morais se alteram conforme o grau de 

avan�o social e a percep��o dos problemas �ticos est�o difundidos na mente das pessoas. A 

�tica, contudo, tem o seu desenho mais delimitado e preciso, pode-se dizer que avan�a mais 

lentamente.

83 Cf. Ética a nicômaco. S�o Paulo: Martin Claret, 2007, p. 25. 
84 BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: �tica geral e profissional. 6. ed. S�o Paulo: Saraiva, 2009, p. 
31.



A partir do pensamento refletido (�tica) pode-se chegar a um comportamento moral 

mais adequado �s pessoas, que conduza o indiv�duo e a coletividade � plenitude de exerc�cio 

de sua liberdade85:
E quando se trata de falar de liberdade, cuida-se de dizer que, ante as investidas da 
moral e do poder, ante as determina��es e coa��es externas, o compromisso da 
filosofia � com a �tica e n�o com a moralidade social. De fato, em nome da moral 
muitas atrocidades j� se cometeram: linchamentos, torturas, julgamentos por heresia, 
mart�rios, castigos, traumas, limpezas �tnicas, discrimina��es de todos os g�neros 
(econ�mica, sexual, social, �tnica...), guerras fratricidas, genoc�dios, condena��es 
criminais, julgamentos arbitr�rios etc.

O assunto � de extrema relev�ncia no ambiente acad�mico, mormente porque os 

ne�fitos, ao depararem-se com temas de direito que envolvam certo conhecimento �tico, 

costumam confundir ambas as palavras e, consequentemente, exp�em seus valores morais 

pessoais no seu comportamento intraclasse como se fossem m�ximas �ticas, entrela�ando a 

moral individual com as metas �ticas que a pessoa justa, em especial o jurista, deve perseguir.

1.1 Assunção de valores morais

Conforme dissemos, os jovens estudantes corriqueiramente transportam os modelos 

comportamentais que lhes s�o comuns em seu meio social ou familiar, algo que at� podemos 

chamar de moral particular de um grupo, para o ambiente escolar em que est� inserto, 

assumindo posturas extremistas, incompat�veis com o pensamento livre e cr�tico que deve ser 

base do estudo e desenvolvimento do direito.

Como a realidade triste � que a grande maioria das pessoas n�o possui forma��o 

filos�fica alguma, a �tica � cada vez mais compreendida como um comportamento destinado 

a um fim lucrativo espec�fico, normalmente voltado para conseguir uma meta ou alcan�ar 

alguma vantagem. 

O pior desse comportamento � que o agente n�o percebe que est� tomando uma 

atitude de cunho ego�stico e de valor apenas moral: pensa que essa � a realidade �tica de seu 

tempo, faz quest�o de bradar seu direito de ser inst�vel e vol�vel e toma o conhecimento do 

direito como sendo mero caminho para o sucesso econ�mico p�s-universidade86:
Freq�entemente utilizam-se os conceitos de �tica e de moral como pr�ximos. [...] 
Ambos est�o ligados � id�ia de modo de agir determinados pelo uso. Mas a �tica se 
esfor�a por desconstruir as regras de conduta que formam a moral, os ju�zos de bem 
e de mal que se re�nem no seio dessa �ltima. O que designa �tica seria uma 
“metamoral” e n�o um conjunto de regras pr�prias de uma cultura.

85 Ibid. p. 23.
86 DUPAS, Gilberto. Ética e poder na sociedade da informação. 2. ed. S�o Paulo: UNESP, 2001, p. 76.



Os valores educacionais dos professores também são afetados pela necessidade dos 

alunos. Nesse ponto, deve o professor compreender que seu papel é estreitar o caminho entre 

o conhecimento teórico e as necessidades práticas dos alunos, sem perda de conteúdo ou de 

juízos. Os valores morais devem ser cotejados com as correntes éticas relevantes em busca de 

formação ética mais completa possível. 

Para esse desiderato, deve o professor assumir postura ativa na sala de aula, 

estimulando o aluno a participar das ponderações éticas que envolvem o direito, única 

maneira de se perceber e aquilatar o teor de nossos valores morais pessoais em razão da ética 

universal.

1.2 O estudo da ética e a relação docente e discente

A esfera de atuação de um professor de direito é, hoje, demasiadamente diversificada 

e forçosamente mais difícil do que há cem anos atrás. No passado, o curso atendia à demanda 

inferior de pessoas que buscava, na nobre arte jurídica, um complemento de vida, uma forma 

de ministrar e administrar os problemas que a convivência social trazia aos indivíduos que a 

compõem. Eram, sim, jovens e adultos com formação mais dogmática, contudo, mais bem 

experimentados no pensamento histórico-filosófico e, assim, reconhecidamente dotados de 

maior capacidade em certos aspectos de sua forma de pensar, o que facilita o processo de 

aprendizado.

Na sociedade contemporânea os valores morais são diversificados e quase sempre 

estão mesclados com os fundamentos do pensamento neoliberal. Isso corresponde dizer que a 

moral presente é bastante heterogênea e, ao invés de ser lastreada no pensamento ético crítico, 

está pautada nos valores econômicos e contingenciais do sistema político dominante. 

Nessa ótica, ao ministrar as aulas de direito, o professor é levado a ensinar com vistas 

apenas à formação técnica do profissional, olvidando, ou não conseguindo fornecer, conteúdo 

que não tenha aplicabilidade prática imediata, isto é, nada de pensamento crítico é exposto aos 

alunos. 

Esse comportamento expõe o nível da relação entre professor e aluno nas classes de 

aula. Atualmente, o professor de direito é, antes de tudo, um mediador entre a graduação e o 

concurso público que tanto almeja a vasta maioria dos discentes. O aluno de hoje não quer o 

saber pela preciosidade do conhecimento, mas a apreensão da tecnologia conforme as 

necessidades práticas de seus intentos futuros: ou busca uma boa noção de técnicas e rotinas 



de trabalhos para, assim, bem desempenhar sua fun��o, ou um conte�do direcionado aos 

principais concursos da carreira jur�dica.

Esse dirigismo pretendido pelo discente reproduz o empobrecimento intelectual que 

a aliena��o filos�fica e �tica lhes proporciona e, por outro lado, acentua o pensamento 

individualista nos futuros profissionais87:
Para tudo isso, tamb�m contribuiu a perda de influ�ncia da filosofia na formula��o 
das ci�ncias sociais, cuja interdisciplinaridade acaba por buscar inspira��o na 
economia. Da� o empobrecimento das ci�ncias humanas e a consequente dificuldade 
para interpretar o que vai pelo mundo, j� que a ci�ncia econ�mica se torna, cada vez 
mais, uma disciplina da administra��o das coisas ao servi�o de um sistema 
ideol�gico. � assim que se implantam novas concep��es sobre o valor a atribuir a 
cada objeto, a cada indiv�duo, a cada rela��o, a cada lugar, legitimando novas e 
novas regras da produ��o e do consumo.

� bom afirmar que n�o nos colocamos radicalmente contra esses objetivos. N�o 

assentimos, de modo algum, que essas metas devam estar de fora do ensino do direito. S�o 

necess�rias e tiram da aliena��o te�rica o estudioso, despertam o interesse pr�tico e visam � 

solu��o equitativa dos problemas sociais e pessoais. T�m grande import�ncia no contexto de 

estudo e de forma��o do profissional do direito. Entretanto, o ensino do direito n�o pode 

resumir-se apenas aos seus lindes pr�ticos. 

A taxa de aprendizado da disciplina do direito n�o passa somente pelo conhecimento 

de leis e bases normativas diversas e meramente positivadas. Envolve o conhecimento da 

justi�a, da �tica e do desenvolvimento filos�fico dessas premissas em fun��o do crescimento e 

aperfei�oamento constante do pensamento cr�tico.

� comum o aluno, atualmente, perguntar-se e perguntar ao seu professor: “por que 

devo estudar tal e tal disciplina se ambas n�o s�o cobradas no exame de ordem?”. E o 

professor interioriza esse processo e, tamb�m para projetar-se como profissional de seu 

tempo, cede � facilidade do estudo sistematizado pela l�gica dos concursos, abandonando 

gradativamente os temas mais te�ricos, como � o caso da moral, da �tica e das bases do 

direito.

Essa rela��o entre aluno e professor � do mesmo modo uma decorr�ncia dos valores 

morais de nossa �poca, mas certamente n�o est� de acordo com o que se espera em termos 

�ticos de um profissional e de seus pupilos. Confunde-se, mais uma vez, moral com �tica...

2. Ética e direito

87 SANTOS, Milton. Por uma outra globaliza��o: do pensamento �nico � consci�ncia universal. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2006, p. 47.



O relacionamento entre direito e ética é deveras antigo e constitui, certamente, uma 

das grandes celeumas do pensamento jurídico de todas as eras.

Trazendo o problema ao nosso tempo, é comum verificar no antro de nossos 

corredores escolásticos a famosa definição positivista de direito como conjunto de normas, 

impostas coativamente pelo Estado, que regem a vida em sociedade88. Será essa concepção de 

direito apta a açambarcar os valores éticos que hoje precisam estar inclinados na norma 

jurídica, principalmente em face do aumento da estima dada à interpretação principiológica,

própria do pós-positivismo?

Onde está a ética e a busca pela justiça? A importância cega à normatividade conduz 

ao império da lei e, em regra, da interpretação exegética simples, do fato à norma, o que, 

comprovadamente, já nos causou tantos males no século passado. A solução separatista 

kelseniana induz uma norma jurídica desprovida de apelo ético e, portanto, pouco preocupada 

com a justiça, como se pode observar:89

Quando uma teoria do Direito positivo se propõe distinguir Direito e Moral em geral 
e Direito e Justiça em particular, para os não confundir entre si, ela volta-se contra a 
concepção tradicional, tida como indiscutível pela maioria dos juristas, que 
pressupõe que apenas existe uma única Moral válida - que é, portanto, absoluta - da 
qual resulta uma Justiça absoluta. A exigência de uma separação entre Direito e 
Moral, Direito e Justiça, significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é 
independente desta Moral absoluta, única válida, da Moral por excelência, de a 
Moral.

Ocorre que essa concepção não mais se coaduna com o conteúdo da chamada pós-

modernidade. A espécie humana clama por mais interesse no apelo social, na difusão da 

igualdade material entre pessoas, povos, nações, do que exclusivamente na imposição 

artificial de normas coativas. Necessitamos de uma ética para um mundo solidário90, um 

modelo que reflita no direito e nas demais instituições sociais a razão de ser humanista e o 

valor da dignidade das pessoas e dos demais seres que coabitam com o homem o planeta.

De outra feita, o progresso incessante tem nos despertado para outras questões, 

desfocadas do cunho econômico, mas de singular importância à nossa sobrevivência futura, 

que são o uso de nossos recursos naturais, o respeito inter-racial, a tolerância religiosa, dentre 

outros temas de cunho social e humanístico. De fato,91

88 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, passim.
89 Ibid. p. 47.
90 COMPARATO, Fábio Konder. Direito, moral e religião no mundo moderno. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006, p. 407.
91 DUPAS, 2001, pp. 16-17.



Na pós-modernidade, a utopia dos mercados livres e da globalização tornam-se 
referência. Mas o vazio e a crise pairam no ar. [...] A capacidade de produzir mais e 
melhor não cessa de crescer. Mas esta ciência vencedora começa a admitir que seus 
efeitos possam ser perversos. Ela é simultaneamente hegemônica e precária. Nesse 
mundo de poder, produção e mercadoria, o progresso traz consigo desemprego, 
exclusão, concentração de renda e subdesenvolvimento.

Como haveremos de lidar com esses novos problemas? Quais as repercussões ou 

respostas que a ética e o direito podem dar para essa realidade pós-moderna? São esses os 

importantes desafios que haveremos de ter pela frente nesse final de década.

2.1 Discurso ético da pós-modernidade

O discurso pós-moderno envolve a questão da multiplicidade de conhecimento e de 

informação que a sociedade digital impõe a todos nos dias atuais. A saída de modelos 

econômicos estáticos em seus moldes primevos, como o liberal e o social, para formas 

híbridas, com especial atenção ao neoliberalismo intervencionista, é também um dos 

paradigmas da modernidade que se busca deslocar em favor de uma preleção nova. 

No campo da ética não é diferente, as pessoas buscam um conceito pessoal de bem 

viver diferente do imposto por sistemas econômicos ou políticos. Um modo de pensar que 

seja compatível com seus anseios pessoais e que, a um só tempo, possa preservar a 

multiplicidade de diferenças que caracterizam a sociedade pós-moderna.

O pós-modernismo pode ser compreendido como sendo92

[...]um desencanto exasperado frente à modernidade, frente ao caráter 
universalizante do pensamento moderno. [...] Os pós-modernistas têm uma grande 
incredulidade frente às teorias comuns, frente ao pensamento generalizante: a teoria, 
para ser admissível, tem de deixar de ser universal e anistórica. No pós-modernismo 
há uma rebelião contra a razão demasiadamente rígida e totalizante, que tudo 
simplifica e que constrói sistemas fechados que buscam a explicação de tudo.

A barreira separatista kelseniana do direito e da ética deve ser substituída, então, por 

um relacionamento comum, onde cada instituto busca apoio e desenvolvimento no outro. Por 

demais, não há como negar que a organização política mundial não esteja hoje assentada em 

92 GRANDA, Fernando de Trazegnies. Postmodernidad y derecho. Bogotá: Temis, 1993, p. 92. 
Tradução do autor: “El postmodernismo es, en realidad, ante todo un desencanto exasperado frente a la 
modernidad, frente al car�cter universalizante del pensamiento moderno.[…]Los postmodernistas tienen una 
gran incredulidad frente a las teor�as comunes, frente al pensamiento generalizante: la teor�a, para ser 
admisible, tiene que dejar de ser universal y ahist�rica. En el postmodernismo hay una rebeli�n contra una 
raz�n demasiado r�gida y totalizante, que todo lo simplifica y que construye sistemas cerrados que todo lo 
explican.



bases extremamente complexas e diversificadas, vale dizer, os grupos sociais participantes da 

do Estado clamam por maior atenção por parte do profissional do direito. 

A sociedade contemporânea constitui-se em um organismo complexo, dotado de 

legítimas esferas particulares93 de poder que, gradativamente, conquistaram capacidade

suficiente para deixar de serem minorias e se prostrarem na condição de centros autônomos, 

dotados de força para impor a oitiva de seus interesses. Vivemos em uma sociedade pluralista 

que busca novas alternativas para seus dilemas comuns.

Isso não quer dizer que a desordem de ideias deva prosperar. Mas que as soluções 

buscadas pela relação entre direito e ética, entre aluno e professor, entre tutela e interesse, 

devem sempre passar pela esfera discursiva. Pela mediação do razoável tendo em vista uma 

coletividade que é naturalmente díspar.

A ética no discurso pós-moderno vale-se desses valores para descobrir-se universal 

na deferência às desigualdades. Busca valores que espelhem a essência do supremo bem, que 

apenas pode estar legitimamente considerado no respeito ao próximo. É a ética que busca o 

consenso não pela igualdade formal, mas pela múltipla concessão, pelo conhecimento do 

próximo, tudo em virtude do bem-estar comum e do enaltecimento do princípio da dignidade 

da pessoa humana.

Como ressalta Comparato, a consideração à condição humana passa pelas esferas da 

verdade, da justiça e do amor. Sem esse programa não há como erigir um relacionamento 

correto entre partes que ensinam e que aprendem o direito, a ética e a justiça. Em razão disso94

O respeito à dignidade da pessoa humana deve abrangê-la em todas as suas 
dimensões: em cada indivíduo, com a sua característica irredutível de unicidade; em 
cada grupo social; no interior dos povos politicamente organizados; em cada povo 
ou nação independente, nas relações internacionais; na reunião de todos os povos do 
mundo numa unidade política suprema em construção.

Em resumo, as relações sociais transmutaram-se para abranger a população do 

mundo, os povos se tornaram um só. As barreiras étnicas tendem a deixar de existir e o 

próximo passo é a correta edificação do conhecimento jurídico através de princípios de 

responsabilidade que envolvem tanto o professor como o alunado.

2.2 Neopositivismo, ética e valores educacionais no sec. xxi

93 Cfr. HEGEL apud BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. 4. ed. Brasília: Universidade de 
Brasília, 1999, p. 15.
94 COMPARATO, 2006,  p. 520.



O movimento constitucionalista que, na Europa continental, assume expressividade 

ao terminar da segunda Guerra Mundial, tem por foco a rediscuss�o de dois temas bastante 

pol�micos e aparentemente inconcili�veis: o jus-positivismo e o jusnaturalismo.

Em verdade, conforme nos aponta Barroso95, podemos certificar que a forma��o do 

Estado contempor�neo passou por tr�s momentos distintos que envolvem o direito natural, o 

direito positivo e, agora, o p�s-positivismo. Tratam-se do Estado pr�-moderno, de fontes de 

direito diversas; o Estado legislativo, marcado pelo positivismo jur�dico, pela supremacia da 

lei e pelo modelo pol�tico da constitui��o; e o Estado Constitucional, abalizado pelo que se 

convenciona chamar p�s-positivismo e pela hegemonia da Constitui��o como norma jur�dica 

fundamental, irradiante, observ�vel e aplic�vel a todo o ordenamento jur�dico.

Na constante neopositivista, pr�pria do novo movimento constitucional, busca-se 

interpretar o sistema jur�dico infraconstitucional com base nos valores maiores da 

Constitui��o, principalmente nos direitos humanos e fundamentais nela presentes. A 

valora��o principiol�gica toma relev�ncia maior do que a exegese corriqueira da lei. Sai a 

singela subsun��o do fato � norma e entra a pondera��o entre interesses e normas 

aparentemente conflitantes.

Nesse sistema novel, a antinomia legal � uma constante que, de maneira alguma, 

representa a fal�ncia do direito ou da �tica aplicada ao direito. Pelo contr�rio, as normas 

constitucionais s�o imbu�das de subst�ncia valorativa maior (isto �, de valores �ticos), raz�o 

pela qual cresce a import�ncia sobre o �rg�o competente pelos julgamentos e, logicamente, 

sobre a interpreta��o das normas jur�dicas constitucionais e infraconstitucionais96:
A exist�ncia de colis�es de normas constitucionais, tanto as de princ�pios como as 
de direitos fundamentais, passou a ser percebida como um fen�meno natural – at� 
porque inevit�vel – no constitucionalismo contempor�neo. As Constitui��es 
modernas s�o  documentos dial�ticos, que consagram bens jur�dicos que se 
contrap�em. H� choques potenciais entre a promo��o do desenvolvimento e a 
prote��o ambiental, entre a livre-iniciativa e a prote��o do consumidor. No plano 
dos direitos fundamentais, a liberdade religiosa de um indiv�duo pode conflitar-se 
com a de outro, o direito de privacidade e a liberdade de express�o vivem em tens�o 
cont�nua, a liberdade de reuni�o de alguns pode interferir com o direito de ir e vir 
dos demais. Quando duas normas de igual hierarquia colidem em abstrato, � 
intuitivo que n�o possam fornecer, pelo seu relato, a solu��o do problema. Nestes 
casos, a atua��o do int�rprete criar� o Direito aplic�vel ao caso concreto.

A rela��o pessoal e profissional de aprendizado, por outro lado, recebe igualmente 

profundas altera��es, conquanto aluno e professor tamb�m precisem estar preparados para 

95 BARROSO, Lu�s Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionaliza��o do direito: o triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil. Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado. Porto Alegre, v. 9, n. 24, jul/dez 
2004, pp. 28-29.
96 Ibid. p. 37.



essa maior independência de julgamento. Não há como se ensinar apenas nas bases exegéticas 

do passado. O singelo estudo de leis, embora interessante para as várias provas objetivas pelas 

quais o aluno deva passar, não revela a real importância do ensino jurídico, consciente na 

formação de juristas visando à construção e desenvolvimento do próprio direito. Professores e 

alunos precisam estar conscientes desse papel maior do Direito e da Ética!

Conclusão

Em virtude das mudanças paradigmáticas de nossa época, pode-se vislumbrar que o 

relacionamento entre professor e aluno, assim como a distanciamento entre ética e direito não 

passam de estereótipos do passado que precisam ser revistos e readequados às nossas 

necessidades presentes.

Tanto a finalidade do estudo do direito, na visão simplista do aluno que apenas 

almeja, nas cátedras universitárias, um modo de ganhar a vida, como os procedimentos do 

professor junto ao corpo discente, devem passam por readequações de conteúdo e de metas. O 

educando deve ser despertado para as questões de importância vital para o desenvolvimento 

do direito que são exatamente aquelas apontadas para o reconhecimento da dignidade da 

pessoa.

Isso importa reconhecer que, mais do que nunca, o Direito está hoje fortemente 

empenhado em reconquistar a sua função de guardião da Justiça. Direito e Justiça são 

realidades que precisam se tocar e, consequentemente, nova importância à ética deve ser 

dispensada aos alunos.

Não aquela ética de concursos, ética de leis (como se a ética pudesse ser aprisionada 

em estatutos e regulamentos), mas o estudo reflexivo do comportamento moral de ontem e de 

hoje, das correntes éticas que tentaram relegar ao homem uma resposta ao nosso dilema 

existencial, enfim, a ética que é a busca pelo aprimoramento de nossa essência humana.

Em conclusão, esse papel antigo do direito como instrumento da Justiça, resgatado 

pelo movimento neoconstitucionalismo, deve ser o foco principal das aulas em quaisquer das 

disciplinas jurídicas. O professor precisa estar consciente do fato que direito sem ética é um 

direito injusto, e o aluno precisa abrir seus olhos à realidade crítica que é característica secular 

do jurista. Não somos técnicos, somos pensadores!
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LA EDUCACIÓN ANTE LOS RETOS Y DESAFÍOS DEL SIGLO XXI: VIOLENCIAS 
Y PATOLOGÍAS

Autor: Guillermo Ariel Magi UNISAL/Argentina                                                                                 
guillermo.magi@unisal.org.ar

Eixo: viol�ncias e conviv�ncia na escola: manifesta��es e rela��es sociais

No es novedoso afirmar o percatarse que la educaci�n ante el advenimiento del siglo 
XXI afronta una serie de retos y desaf�os, entre ellos la presencia de distintos tipos de 
violencias entrelazadas con nuevas patolog�as sociales.

Me gustar�a entonces hacer un aporte a esta reflexi�n y hacerlo desde la comprensi�n 
de nosotros como seres vivos y particularmente como seres humanos.

Somos seres vivos y entre ellos, somos seres humanos.

En la escuela, en la ense�anza de a�os atr�s se acostumbraba a tomar como definici�n 
del ser vivo a todo aquel “que nac�a, crec�a, se reproduc�a y mor�a”.

Una definici�n que durante muchas d�cadas acompa�� nuestra formaci�n e 
integraci�n social, pero que escond�a falencias ante los nuevos escenarios sociales de fines del 
siglo XX y mucho m�s a�n principios del presente siglo XXI.

Se�alo tan solo el aspecto de la reproducci�n como una condici�n tal para ser 
reconocido como ser vivo, como si quien no se reproduc�a no lo fuera; y por otro lado la 
ausencia de las diferencias y las enfermedades, como si s�lo se fuera ser vivo si se manten�a 
el supuesto equilibrio evaluado y reconocido socialmente como el “estar sano”.

Asimismo se ha tomado durante mucho tiempo tambi�n al ser humano como “animal 
racional”, destacando que lo distintivo de nuestra especie es la racionalidad y s�lo ella.

Quiero por tanto aportar dos miradas, en primer lugar el ser vivo es una unidad vital 
que act�a con clausura operacional y con acoplamiento estructural. Vamos a este punto.

Por clausura operacional se entiende o define que un ser vivo en tanto que unidad 
operativa es cerrada en si misma, lo que le sucede tiene que ver con ella y no con el entorno, 
lo que le sucede le ocurre en cuanto unidad independiente y por tanto impacta en cada unidad 
de manera diferenciada, si el ser vivo no tuviera esta condici�n, el medio deber�a producir o 
provocar en todos las mismas reacciones.

Por  acoplamiento estructural se entiende que aquellas unidades definidas en el 
p�rrafo anterior lo son o se desarrollan en contextos en los cuales establecen v�nculos y 
relaciones, llegando a formar incluso sociedades complejas como lo hemos hecho los 
humanos. Vivimos como seres vivos nuestra clausura operacional acoplados como estructuras 
en estrechos, profundos y permanentes v�nculos que nos relacionan, nos desarrollan, nos 
impactan de distintas maneras, en fin vivimos en sociedades que a su vez tambi�n est�n 
conformadas por sociedades m�s peque�as como la vida familiar o la vida en las instituciones 
por las cuales transitamos.  

Existe un hecho paradigm�tico que nos aporta luz para estas reflexiones. Se trata “del 
caso dram�tico, de dos ni�as hind�es, que en 1922 en una aldea bengal�, al norte de la India, 
fueron rescatadas (o arrancadas) del seno de una familia de lobos que las hab�a criado en 
completa aislaci�n de todo contacto humano.” (MATURANA;VARELA, 1990): “El �rbol del 
conocimiento”. Editorial Universitaria. Chile, Cap. VI), sigue la cita: “Las ni�as ten�an, una 
unos ocho a�os, la otra cinco, la menor falleci� al poco tiempo de ser encontrada, en tanto que 
la mayor sobrevivi� por unos diez a�os junto a otros hu�rfanos con quienes fue criada. Al ser 



encontradas, las ni�as no sab�an caminar en dos pies, y se mov�an con rapidez en cuatro. 
Desde luego no hablaban y ten�an rostros inexpresivos. Solo quer�an comer carne cruda y eran 
de h�bitos nocturnos, rechazaban el contacto humano y prefer�an la compa��a de perros o 
lobos. Al ser rescatadas estaban perfectamente sanas, y no presentaban ning�n s�ntoma de 
debilidad mental o idiocia por desnutrici�n y su separaci�n del seno de la familia loba produjo 
en ellas una profunda depresi�n que las llev� al borde de la muerte con el fallecimiento de una 
de ellas.

La ni�a que sobrevivi� diez a�os cambi� eventualmente sus h�bitos alimenticios y sus 
ciclos de actividad, y aprendi� a caminar en dos pies, aunque, siempre recurr�a a correr en 
cuatro pies cuando estaba movida por la urgencia. Nunca lleg� a hablar propiamente, aunque 
si a usar unas pocas palabras. La familia del misionero anglicano que la rescat� y cuid� de 
ella, lo mismo que las otras personas que la conocieron en alguna intimidad, nunca la 
sintieron verdaderamente humana.

Este caso –y no es el �nico- nos muestra que aunque en su constituci�n gen�tica y en 
su anatom�a y fisiolog�a eran humanas, estas dos ni�as nunca llegaron a acoplarse al contexto 
humano”, hasta aqu� la cita.

Reflexionar sobre este hecho puede convertirse en reiterativo dado que el mismo es de por 
si muy claro, pero vale remarcar o matizar algunos detalles.

 El cambio de contextos, o dir�amos de acoplamiento estructural, produjo en las ni�as 
una profunda depresi�n, es decir que nuestra clausura operacional es tal pero 
entendida la misma en la capacidad que como estructuras tenemos de acoplarnos. No 
podemos por el hecho de definirnos como seres vivos con determinaci�n estructural 
prescindir del medio

 Los distintos contextos a los cuales una unidad puede acoplarse, son simplemente eso: 
distintos contextos!. Nuestra cultura a veces nos hace pensar que hay “contextos 
buenos, que suelen ser los nuestros, y contextos malos, que suelen ser los de los 
otros”. Hay si contextos m�s favorables o menos favorables para el desarrollo de una 
unidad, pero la unidad como tal se acoplar� por necesidad a su contexto o en su 
defecto caer� en depresi�n profunda hasta causarle posiblemente la muerte.

 La conformaci�n gen�tica de una unidad no es determinante para definir su 
acoplamiento. As� sucedi� con estas ni�as, y se trata de un caso extremo, pero las 
caracter�sticas de la sociedad humana actual con el desarrollo de las tecnolog�as y con 
la vivencia de la aldea global que mas que acortar las distancias las ha anulado ya 
directamente, nos ponen cotidianamente ante estas situaciones en las cuales 
convivimos en una sociedad que nos obliga a un permanente y continuo acoplamiento 
con el otro dado que las diferencias no son ya cosa extra�a sino cotidianas.

Vamos ahora al punto que somos “animales racionales” y por tanto lo distintivo en 
nosotros es la racionalidad, la inteligencia. Debemos reconocer que los distintos estudios 
cient�ficos en el �rea de la etolog�a nos hacen poner en duda en primer lugar esta certeza de 
ser los �nicos seres con inteligencia, pero mucho m�s a�n, la experiencia cotidiana con 
nuestros animales dom�sticos nos hace afirmar con ejemplos muy concretos que ellos “son 
muy inteligentes”. 

Seguir pensando que lo racional es lo que caracteriza a lo humano es una falacia porque 
requiere desconocer el papel de las emociones.



Ahora bien, las emociones desde las cuales actuamos no son entendidas desde lo espiritual 
o meramente psicologista. Asumo la concepci�n del bi�logo chileno Humberto Maturana, que 
afirma: 

“Las emociones no son lo que corrientemente llamamos sentimientos. Desde el 
punto de vista biol�gico lo que connotamos cuando hablamos de emociones son 
disposiciones corporales din�micas que definen los distintos dominios de acci�n en 
que nos movemos. Cuando uno cambia de emoci�n, cambia de dominio de acci�n. 
En verdad, todos sabemos esto en la praxis de la vida cotidiana, pero lo negamos, 
porque insistimos en que lo que define nuestras conductas como humanas es su ser 
racional. Al mismo tiempo, todos sabemos que cuando estamos en una cierta 
emoci�n hay cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, y que 
aceptamos como v�lidos ciertos argumentos que no aceptar�amos bajo otra 
emoci�n” (MATURANA, Humberto,1994).

En definitiva, considero que como seres humanos vivimos en la trampa de seguir 
“diciendo” que lo que nos caracteriza como tales es nuestro ser racional, cuando nuestra 
especie se define por el entrecruzamiento que tenemos entre nuestras emociones y nuestra 
raz�n.

Nuestros argumentos racionales, o como se dir�a en pol�tica, los fundamentos del 
debate no son m�s que esos, simples argumentos racionales que est�n por tanto en el plano de 
la l�gica y que no pueden concluir en desacuerdos porque el plano de la l�gica no lo permite.

Y no se trata principalmente de sostener que somos esencialmente racionales, sino de 
“movernos” en nuestra vida cotidiana como tales, en la certidumbre que todo podemos 
descifrarlo por medio de la raz�n y por tanto la met�fora del mundo es aquella que nos hace 
creer que efectivamente el mundo es tal cual como nosotros podemos pensarlo, la met�fora 
representacionista!. Vivimos en la seguridad que tenemos internamente una representaci�n del 
mundo que no es creada por nosotros sino que es copia e imagen real del mundo objetivo tal 
cual como todos lo perciben.

Siguiendo con la cita de Humberto Maturana, en el mismo texto dice:
“Hay discusiones, desacuerdos, que se resuelven sin que uno vaya m�s all� de ponerse 

colorado. Si yo digo que dos por dos es igual a cinco y ustedes me dicen: no hombre, no es 
asi!. Mira la multiplicaci�n se hace de esta manera, mostr�ndome como se constituye la 
multiplicaci�n, yo a lo mas digo, “ah, de veras, tienes toda la raz�n, disculpa!”. Si esto ocurre, 
lo peor que puede pasar es que me ponga colorado y tenga un poco de verg�enza. Tambi�n 
puede ser que no importe nada porque el desacuerdo no tiene m�s que un fundamento l�gico 
ya que s�lo hubo un error al aplicar ciertas premisas o ciertas reglas operacionales que yo y el 
otro acept�bamos. Nuestro desacuerdo era trivial: pertenec�a a la l�gica.

Nunca nos enojamos cuando el desacuerdo es s�lo l�gico, es decir, cuando el 
desacuerdo surge de un error al aplicar las coherencias operacionales derivadas de premisas 
fundamentales aceptadas por todas las personas en desacuerdo. Pero hay otras discusiones en 
las cuales nos enojamos (es el caso de todas las discusiones ideol�gicas); esto ocurre cuando 
la diferencia est� en las premisas fundamentales que cada uno tiene. Esos desacuerdos 
siempre traen consigo un remez�n emocional, porque los participantes en el desacuerdo viven 
su desacuerdo como amenazas existenciales rec�procas. Desacuerdos en las premisas 
fundamentales son situaciones que amenazan la vida ya que el otro le niega a uno los 
fundamentos de su pensar y la coherencia racional de su existencia” (MATURANA, 
Humberto, 1994).

El surgimiento en la escena de an�lisis de nuestras emociones como disposiciones 
corporales que especifican nuestros dominios de acci�n nos permiten otro �ngulo distinto de 
an�lisis.



Cuando, como dice el autor mencionado, nuestros desacuerdos est�n en el plano de la 
l�gica, no deber�an enojarnos ni requerirnos discusiones airadas pero nuestra dificultad radica 
en estigmatizar nuestros desacuerdos emocionales como discusiones l�gicas y racionales, 
viendo al otro como una amenaza a mi posici�n y por tanto necesito negar los fundamentos de 
su pensar para poder imponer los m�os.

Desconocer este aspecto del ser humano considero que nos lleva en nuestro 
acoplamiento estructural a desarrollar acciones y sobre todo actitudes que generan violencias 
y patolog�as.

Estas violencias tiene por causa manejarnos con aquella met�fora representacionista 
que nos ciega ante el hecho que la percepci�n del mundo no es solamente y ni siquiera 
principalmente racional. Si as�, fuera ser�a sencillo puesto que todos percibir�amos el mismo 
mundo. La percepci�n alimenta nuestra creaci�n interna, pero la misma esta indudablemente 
cruzada con nuestras emociones, especialmente aquellas m�s profundas que nos constituyen 
como seres vivos y a nosotros en particular como seres humanos.

La experiencia cotidiana nos muestra escuelas cada d�a m�s estigmatizadas por la 
violencia y las patolog�as sociales de los contextos en los cuales est�n insertadas, tanto sean 
barrios de periferia como barrios m�s desarrollados econ�micamente.

“Corrientemente vivimos nuestros argumentos racionales sin hacer referencia a las 
emociones en que se fundan, porque no sabemos que ellos y que todas nuestras acciones 
tienen un fundamento emocional, y creemos que tal condici�n ser�a una limitaci�n a nuestro 
ser racional”

Si podemos reconocer que como seres humanos estamos estrechamente entrelazados 
entre lo emocional y lo racional podremos encauzar nuestras conversaciones y diferenciar 
nuestros desacuerdos.

Cuando los desacuerdos est�n en el plano de la l�gica simplemente requerir�n de un 
esfuerzo racional de nuestra parte por buscar la verdad, pero cuando el desacuerdo se funde en 
premisas que hemos aceptado a priori y que implican vivenciar al otro como una amenaza
estaremos ante la alternativa de actuar desde una din�mica emocional que nos impedir� llegar 
al acuerdo o podremos reconocer nuestro estado emocional y desde �l analizar cu�les son 
aquellas premisas que hemos aceptado sin cuestionarlas para poder modificar nuestra 
conversaci�n y crear en ella acuerdos que impliquen aceptar y asumir nuestras diferencias 
como tales y no como amenazas a las cuales hay que destruir y negar.

Conclusión.

La educaci�n, que es algo m�s que la vida en la escuela, deber� tener presente que 
somos seres vivos y por tanto tenemos nuestra propia determinaci�n estructural; y como seres 
humanos aceptarnos como una interrelaci�n de lo racional con lo emocional.

No se erradica la violencia o las patolog�as sumando las igualdades y alejando las 
diferencias, simplemente porque tanto una –la violencia- como las otras –las patolog�as- est�n 
en cada uno de nosotros y pasa por nuestro operar como seres independientes modificarlas, 
dando lugar a la emoci�n b�sica que nos constituy� en la deriva natural de nuestra especie 
como seres humanos y esa emoci�n b�sica es el amor, el amor como emoci�n y por tanto 
entendida como disposici�n corporal de aceptaci�n del otro.
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Resumo 

O presente trabalho cient�fico tem como tema o acesso ao ensino superior brasileiro. Para 
tanto, focar-se-� nos programas desenvolvidos atrav�s das pol�ticas p�blicas (Programa 
Universidade Para Todos – ProUni) e da sociedade civil (Curso Inclusivo Pr�-Vestibular no
Munic�pio de Lorena/SP), que t�m como objetivos a inclus�o de alunos oriundos de escolas 
p�blicas, tidos como hipossuficientes em recursos socioecon�micos e, portanto, minorias. O 
objetivo, pois, � analisar, � luz do princ�pio constitucional da isonomia, a ideia dessas a��es 
afirmativas, visto que a problem�tica � o preceito de discriminar para incluir, a fim de garantir 
o tratamento igualit�rio e o direito � educa��o previstos na Constitui��o da Rep�blica 
Federativa do Brasil. Autores como Canotilho, F�bio Konder Comparatto e Ingo Wolfgang 
Sarlet, combinados com julgados dos Tribunais Superiores e com o trabalho de campo 
formaram o alicerce desenvolvido durante a pesquisa. Quanto � metodologia, foram utilizadas 
doutrinas, jurisprud�ncias e ement�rios relacionados ao direito constitucional, aos direitos 
humanos e aos projetos governamentais, al�m da pesquisa de campo a ser realizada no Curso 
Pr�-Vestibular Inclusivo oferecido no Munic�pio de Lorena/SP e da entrevista com uma 
bolsista do ProUni. As conclus�es parciais ressaltam as qualidades positivas das A��es 
Afirmativas, principalmente no sentido de contribuir com o aumento do n�mero de 
ingressantes provenientes de escolas p�blicas no ensino superior do Brasil. Salientar-se-�, 
inclusive, os resultados desses alunos em compara��o com os demais, desmistificando as 
opini�es contr�rias de alguns que constroem a base de argumento nos preconceitos vinculados 
quanto aos estudantes de escolas p�blicas, ora pela qualidade e metodologia de ensino, ora 
pelo n�vel social e econ�mico dos alunos, quando relacionados �s escolas particulares, 
evidenciando as disparidades, por�m destacando tamb�m as semelhan�as quanto ao n�vel 
intelectual, dados demonstrados atrav�s das estat�sticas. 
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Abstract

This scientific work is about the access to higher education in Brazil. For this, focus will be 
on the programs developed through public policies (University for All Program - ProUni) and 
civil society (Comprehensive Course Pre-Vestibular the city of Lorena / SP), which have as 
objective the inclusion of pupils from public schools, taken as inapt in socioeconomic 
resources and therefore minorities. The aim therefore is to examine in light of the 
constitutional principle of equality, the idea of such affirmative action, since the problem is to 
include provision to discriminate in order to ensure equal treatment and the right to education 
under the Constitution of the Republic Federative Republic of Brazil. Authors like Canotilho, 
Fabio Konder Comparatto and Ingo Wolfgang Sarlet, combined with the superior courts and 
judged with the field work formed the foundation developed during the search. As for the 
methodology were used doctrines, jurisprudence and syllabus related to constitutional law, 



human rights and governmental projects, and field research to be held in pre-university 
courses offered in the city of Lorena / SP and the interview with a Fellow ProUni. The partial 
conclusions highlight the positive qualities of Affirmative Action, especially in helping with 
the increased number of freshmen from public schools in higher education in Brazil. Stress 
will be inclusive, the results of these students compared with others, demystifying the 
opposing views of some that build the basis of the argument as to prejudice bound public 
school students, sometimes by the quality and methodology of teaching, either by economic 
and social levels of students, if they relate to private schools, showing the disparities, but also 
highlighting the similarities in the intellectual level, data, demonstrated by the statistics.

Key-words

Affirmative action; Higher education; Brazil.

1. Introdução

O presente artigo cient�fico ter� como abordagem o acesso ao ensino superior 

brasileiro, tendo como foco os projetos governamentais (Programa Universidade Para Todos –

ProUni) e, tamb�m, aqueles desenvolvidos pela sociedade civil, sobretudo o Curso Pr�-

Vestibular Inclusivo do Munic�pio de Lorena/SP. A an�lise partir� dos princ�pios 

constitucionais, principalmente no que diz respeito ao direito � educa��o. Em seguida, 

analisar-se-�, especificamente, o papel dessas a��es afirmativas na inclus�o de alunos 

provenientes de escolas p�blicas. Ao final, ser�o apresentados alguns dados que evidenciam o 

resultado pr�tico da implementa��o desses projetos, j� que o objetivo a ser almejado � um 

estudo in concreto da realidade vivenciada e comparada ao texto legal, a fim de confirmar o 

respeito �s normas ent�o existentes.

Sendo assim, a relev�ncia dessas discuss�es desemboca no ordenamento jur�dico 

como produto do contexto social e econ�mico no decorrer da hist�ria, o que ajuda nas 

defini��es de novos horizontes que poder�o ser introduzidos na pr�tica cotidiana, a fim de 

melhorar a educa��o no pa�s e de aumentar a acessibilidade de alunos carentes nas 

universidades. 

Os m�todos utilizados ser�o a revis�o bibliogr�fica, a an�lise sistem�tica e o estudo 

de campo no Curso Pr�-Vestibular Inclusivo implementado no Munic�pio de Lorena/SP. 

2. Justificativa

O trabalho de pesquisa surgiu mediante discuss�es acerca das pol�ticas p�blicas de 

acesso ao ensino superior no Brasil, al�m das iniciativas da sociedade civil no sentido de 



auxiliar alunos carentes atrav�s de curso pr�-vestibular comunit�rio. Dessa forma, a 

abordagem de tal problem�tica ser� realizada em torno das a��es afirmativas � luz da 

isonomia ou da chamada igualdade real, consagrada pela Constitui��o da Rep�blica 

Federativa do Brasil de 1988, ou seja, a pesquisa ter� como �nfase a an�lise do Programa 

Universidade para Todos (ProUni), projeto governamental para egresso no ensino superior 

privado.

Quanto � iniciativa da sociedade civil, salientar-se-� a concretiza��o dos Cursos 

Inclusivos (integralmente gratuitos e exclusivos para alunos provenientes de escolas p�blicas) 

– Pr�-Vestibular e preparat�rio para o ingresso nos Cursos T�cnicos de Engenharia do 

Col�gio T�cnico de Guaratinguet�/SP (COTEC/UNESP) e do Col�gio T�cnico de Lorena/SP 

(COTEL/USP) – em parceria com a Secretaria da Educa��o e da Prefeitura Municipal de 

Lorena/SP, a fim de garantir ou, ao menos, aumentar o acesso de alunos carentes no ensino 

superior brasileiro, sobretudo daqueles com baixa renda per capita familiar, visto que essas 

alternativas s�o exemplos concretos do cumprimento do preceito constitucional de que a 

educa��o � direito de todos (CRFB 1988, art. 205).

Sendo assim, esse assunto tem import�ncia crucial nas searas jur�dica, social e 

econ�mica, pois a problem�tica abrange aspectos que diferenciam uma pessoa da outra no 

�mbito da sociedade como um todo em fun��o do grau de escolaridade e da condi��o 

financeira, da� a preocupa��o socioecon�mica que desemboca no ordenamento jur�dico em 

raz�o do princ�pio maior, qual seja, o da dignidade da pessoa humana, tido como fundamento 

do Estado Democr�tico de Direito (art. 1� da CRFB 1988) e, especificamente, engloba o 

princ�pio da isonomia, o fato de tratar desigualmente os desiguais na medida de suas 

desigualdades.

O alcance social do presente trabalho envolve profissionais de diversas �reas, 

principalmente das Sociais Aplicadas e da Educa��o, o que viabiliza a pesquisa devido aos 

questionamentos que o assunto “acesso ao ensino superior e igualdade” imp�e, da� a 

relev�ncia.

3. Objetivos

3.1. Objetivos Gerais

Discutir diante do problema proposto, “O acesso ao Ensino Superior no Brasil: 

an�lise � luz do Princ�pio Constitucional da Isonomia e das A��es Afirmativas”, pol�ticas 



públicas de inclusão no ensino superior brasileiro, além das opiniões e participações 

contributivas da sociedade civil acerca de tal problemática, visto que o assunto é de interesse 

da população como um todo.

3.2. Objetivos Específicos

Demonstrar que, apesar das deficiências e discordâncias quanto às políticas de ações 

afirmativas, estas são necessárias para a inclusão no acesso ao ensino superior de pessoas com 

baixa renda e/ou estudantes de escolas públicas, a fim de garantir, ao menos, a diminuição das 

desigualdades, pois, sem dúvida, a solução é melhorar o nível do ensino básico no Brasil, 

mas, para isso, é preciso investimentos maciços na educação a longo prazo, o que significa 

dizer que, além da contribuição econômica do Estado, são necessárias, também, as mudanças 

na sociedade e nos paradigmas de ensino traçados pelas escolas, o que inclui modificações nas 

metodologias educacionais e no projeto pedagógico, principalmente em relação à 

conscientização das famílias, dos professores e dos alunos dos cursos de licenciatura no 

sentido de visualizar a educação como prioridade, e não no aspecto meramente 

mercadológico.

4. Metodologia

Primeiramente, far-se-á uma pesquisa doutrinária e jurisprudencial. Em seguida, 

destacar-se-ão os programas de inclusão no acesso ao ensino superior brasileiro, 

principalmente o Programa Universidade para Todos (ProUni) e, de modo especial e com 

pesquisa de campo, o Curso Pré-Vestibular gratuito, oferecido na cidade de Lorena/SP e uma 

entrevista com uma bolsista do ProUni. Por fim, serão analisadas estatísticas relacionadas ao 

acesso dessas minorias no ensino superior brasileiro.

4.1. Pesquisa doutrinária

Far-se-á um levantamento bibliográfico nas áreas do Direito Constitucional, dos 

Direitos Humanos e dos Direito das Minorias, além de textos que abordam diretamente a 

temática então discutida, o que serviu de arcabouço para o referencial teórico, bem como para 

averiguar posicionamentos favoráveis e contrários às políticas de ações afirmativas de acesso 



ao ensino superior, com o propósito de avaliar o que é prevalecente na realidade fática, a fim 

de determinar os aspectos positivos de tais projetos.

4.2. Pesquisa de campo

Após as observações doutrinárias e jurisprudenciais, estudar-se-á o caso de ações 

afirmativas realizado no Município de Lorena/SP, qual seja, a implementação do Curso Pré-

Vestibular Inclusivo direcionado aos alunos provenientes de escolas públicas. Realizar-se-á, 

também, entrevista com uma aluna bolsista do ProUni, a fim de verificar a opinião sobre o 

programa.  

5. Desenvolvimento

5.1. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o direito à educação

O direito à educação está consagrado nos planos interno e externo, pois tanto a 

Constituição brasileira97 quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos98 o colocam 

como direito de todas as pessoas. A importância dessas previsões legais advém da realidade 

fática que, infelizmente, nem sempre se harmoniza aos preceitos constitucionais.

Inicialmente, cabe salientar que o termo educação, disposto no artigo 205, da CRFB, 

pode ser interpretado em dois aspectos: a) educação formal, entendida como aquela adquirida 

nos bancos escolares; e b) educação informal, em sentido amplo, é adquirida por meios 

diversos, desde a alfabetização até as formas de convivência entre as pessoas, incluindo as 

trocas de saberes da vida.

97 CRFB/1988, art. 205: A educação, direito de todas as pessoas e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
98 Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26º - I) Toda a pessoa tem direito à educação. A educação 
deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é 
obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar
aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito. II) A educação deve visar à plena expansão da 
personalidade humana e ao reforço dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e deve favorecer a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o 
desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. III) Aos pais pertence a 
prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos.



Al�m disso, ressaltam-se os pilares que definem a educa��o99: a) disponibilidade, ou 

seja, a educa��o gratuita estar � disposi��o de todas as pessoas; b) acessibilidade, que se 

refere � garantia de acesso � educa��o p�blica, independente das caracter�sticas de cor, ra�a, 

religi�o, sexo ou defici�ncia do ingressante; c) aceitabilidade, isto �, a garantia da qualidade 

m�nima da educa��o, dentro do patamar aceit�vel; e d) adaptabilidade, que estabelece 

correspond�ncia da escola � realidade dos alunos, baseando-se no respeito �s diferen�as 

culturais e socioecon�micas. 

Acontece que os pilares ent�o referidos, na maioria das vezes, s�o cumpridos 

parcialmente, deixando, pois, a educa��o num desn�vel destitu�do de bom senso quando 

comparamos, por exemplo, o ensino das escolas p�blicas e o ensino das escolas privadas, o 

�ndice de ingressantes provenientes de escolas particulares e p�blicas no ensino superior e os 

aspectos sociais e econ�micos, sobretudo da fam�lia com sua respectiva interfer�ncia no 

�mbito educacional, o que traduz nas disparidades dos �ndices escolares – fam�lia estruturada, 

geralmente, � sin�nimo de boa educa��o.

Com o prop�sito de diminuir essas desigualdades, abre-se a possibilidade de projetos 

de a��es afirmativas, tanto de iniciativa p�blica, quanto de iniciativa da sociedade civil, a fim 

de estabelecer pol�ticas capazes de garantir maior acesso das minorias vulner�veis ao ensino 

superior brasileiro. 

5.2. Ações afirmativas: conceituação e experiências práticas

As a��es afirmativas j� n�o visam ao reconhecimento da igualdade de tratamento, 
mas aos meios necess�rios para torn�-la efetiva. (BARROS, 2006, p. 1133) 

Com o prop�sito de neutralizar as diferen�as e de garantir a justi�a distributiva, t�m-

se adotado pol�ticas de a��es afirmativas, pois os seres humanos s�o, via de regra, iguais em 

direitos e dignidade, por�m vivem em situa��es desiguais materialmente. Conforme a 

defini��o de Gomes:

As a��es afirmativas s�o pol�ticas p�blicas (e privadas) voltadas � concretiza��o do 
princ�pio constitucional da igualdade material e � neutraliza��o dos efeitos de 
discrimina��o racial, de g�nero, de idade, de origem nacional e de complei��o f�sica 
(...) elas visam n�o somente combater as manifesta��es flagrantes de discrimina��o, 
mas tamb�m a discrimina��o de fato, de fundo cultural, estrutural, enraizada na 
sociedade. (GOMES, 2003, p.22)

99 Curso de Direitos Humanos e Media��o de Conflitos. M�dulo V. Dispon�vel em: 
http://cursos.educacaoadistancia.org.br/



A jurisprud�ncia dos Tribunais Superiores j� se manifestou quanto � utiliza��o do 

sistema de cotas nas universidades, inclusive o Supremo Tribunal Federal em Audi�ncia 

P�blica. Entretanto, o tema requer maiores considera��es e estudos, tendo em vista as 

diverg�ncias de opini�es e os pormenores de cada caso em particular100. 

Quanto ao acesso no ensino superior, destacam-se dois exemplos de a��es 

afirmativas: o Programa Universidade Para Todos (ProUni), do Governo Federal, e o Curso 

Pr�-Vestibular Inclusivo implantado no Munic�pio de Lorena/SP, iniciativa da sociedade civil 

com a parceria da Prefeitura.

O ProUni � um programa do Minist�rio da Educa��o, institu�do pela Medida 

Provis�ria 213/2004 e institucionalizado pela Lei 11.096/2005, cujo objetivo � inserir 

estudantes de baixa renda na educa��o superior brasileira, atrav�s da concess�o de bolsas de 

estudo integrais e parciais (50% ou 25%) para cursos de gradua��o em institui��es privadas 

de ensino superior, em troca de incentivos fiscais. 

Em 2005, primeiro ano de exist�ncia do ProUni, foram criadas 112.275 vagas 

(71.905 para bolsas integrais e 40.370 para bolsas parciais), quase igual ao n�mero total de 

vagas oferecido por todas as institui��es federais de ensino superior do pa�s – foram cerca de 

133 mil vagas em 2005( 4.646 em gradua��es a dist�ncia e 127.334 nas gradua��es 

presenciais), o que fez de fato crescerem em 84,4% as chances para os estudantes que 

pretendiam ingressar em cursos superiores no Pa�s sem precisarem de pagar para estudar101.  

100 Para maiores esclarecimentos, interessante a leitura dos seguintes coment�rios e ementas no que diz respeito 
ao sistema de cotas no ensino superior, tipo de a��o afirmativa com o objetivo de garantir o acesso da popula��o 
afrodescendente nas universidades:
I) BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Argui��o de Descumprimento de Preceito Fundamental n�mero 186. 20 
de julho de 2009.
ADPF ajuizada pelo Democratas (DEM), partido pol�tico, visando a declara��o de inconstitucionalidade de atos 
do Poder P�blico que resultaram na institui��o das cotas raciais na Universidade de Bras�lia.
II) BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercuss�o Geral em Recurso Extraordin�rio 597.285-2 – Rio Grande 
do Sul. 17 de setembro de 2009.
Ementa: Constitucional. Ensino Superior. Sistema de reserva de vagas (“cotas”). A��es Afirmativas. Relev�ncia 
Jur�dica e Social da Quest�o Constitucional. Exist�ncia de Repercuss�o Geral.
III) BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordin�rio  591.956-1 – Bahia. 07 
de abril de 2009.
Ementa: Agravo Regimental no Recurso Extraordin�rio. Ensino Superior. Sistema de Cotas. Preenchimento de 
requisitos. Aus�ncia de comprova��o de que a aluna optou por concorrer como cotista. Impossibilidade de 
interpreta��o do edital do vestibular e do reexame de provas (s�mula 279). Agravo Regimental ao qual se nega 
provimento. Imposi��o de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplica��o do art. 557, £ 2�, c/c arts. 14, inc. 
II e III, e 17, inc. VII, do C�digo de Processo Civil.
IV) BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Audi�ncia P�blica sobre Pol�ticas de A��o Afirmativa de Reserva de 
Vagas no Ensino Superior. A��o de Descumprimento de Preceito Fundamental 186 e Recurso Extraordin�rio 
597.285/RS.
101 Informa��es consultadas em: ANDR�S, Aparecida. O Programa Universidade Para Todos (PROUNI). 
Bras�lia: C�mara dos Deputados, janeiro de 2008. Dispon�vel em: 



Os crit�rios utilizados para a sele��o dos alunos baseiam-se na renda per capita

familiar mensal (at� um sal�rio m�nimo e meio, para bolsas integrais; at� tr�s sal�rios 

m�nimos, para bolsas parciais), na nota obtida no Exame Nacional do Ensino M�dio (ENEM) 

(quanto maior a nota, maior a prioridade na conquista da bolsa), e na satisfa��o de uma das 

seguintes condi��es: ter cursado o ensino m�dio completo em escola p�blica; ou ter cursado o 

ensino m�dio completo em escola privada com bolsa integral; ou ser portador de defici�ncia; 

ou ter cursado o ensino m�dio parcialmente em escola da rede p�blica e parcialmente em 

institui��o privada, na condi��o de bolsista integral da respectiva institui��o; ou ser professor 

da rede p�blica de ensino b�sico, em efetivo exerc�cio, integrando o quadro permanente da 

institui��o e concorrendo a vagas em cursos de licenciatura, normal superior ou pedagogia 

(Neste caso, a renda familiar por pessoa n�o � considerada). Se for deficiente ou se declarar 

preto, parto ou �ndio, o candidato tamb�m gozar� de condi��o especial no Programa. Os 

cidad�os com defici�ncia e os autodeclarados pretos, pardos ou �ndios t�m reserva de cotas 

equivalente ao percentual de ocorr�ncia destes grupos nas respectivas Unidades da Federa��o 

em que residem, segundo o �ltimo censo do IBGE. Os candidatos-cotistas tamb�m devem se 

enquadrar nos demais crit�rios de sele��o do programa102. 

Como condi��o para a perman�ncia do bolsista ProUni, � necess�rio um rendimento 

acad�mico m�nimo de 75% das disciplinas cursadas, em cada semestre, o que garante a 

qualidade da forma��o discente em n�vel universit�rio103.

Quanto � iniciativa da sociedade civil, destaca-se o Curso Pr�-Vestibular Inclusivo 

implementado no Munic�pio de Lorena/SP em parceria com a Prefeitura. Os crit�rios para o 

ingresso nesse curso s�o: ter estudado o ensino m�dio integralmente em escola da rede 

p�blica; e ter sido aprovado no processo seletivo (“vestibulinho”) elaborado pelos docentes 

que ministram as disciplinas de portugu�s e matem�tica no referido curso. S�o oferecidas, 

aproximadamente, 100 vagas por turma, sendo que a rela��o candidato/vaga no vestibulinho 

fica em torno de 20, a procura � muito grande (informa��o verbal)104.  

http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/publicacoes/estnottec/tema11/2008_124.pdf.
Acesso em 02 de abril de 2010.
102 Informa��es consultadas em: ANDR�S, Aparecida. O Programa Universidade Para Todos (PROUNI). 
Bras�lia: C�mara dos Deputados, janeiro de 2008. Dispon�vel em: 
http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/publicacoes/estnottec/tema11/2008_124.pdf. 
Acesso em 02 de abril de 2010.
103 Informa��es consultadas em: ANDR�S, Aparecida. O Programa Universidade Para Todos (PROUNI). 
Bras�lia: C�mara dos Deputados, janeiro de 2008. Dispon�vel em: 
http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/publicacoes/estnottec/tema11/2008_124.pdf. 
Acesso em 02 de abril de 2010.
104 Entrevista realizada com o coordenador do curso, professor Carlos Eduardo R. de Holanda, em Cruzeiro/SP, 
no dia 13 de agosto de 2010.



6. Resultados

Embora haja discord�ncias e preconceitos quanto �s a��es afirmativas concernentes 

ao acesso das minorias vulner�veis no ensino superior, os dados estat�sticos demonstram 

entendimentos diversos, confirmando que as ideias ent�o colocadas em pr�tica atrav�s do 

ProUni e de cursos comunit�rios s�o necess�rias na contribui��o do aumento de ingressantes 

no n�vel universit�rio e, tamb�m, na qualidade da educa��o dos alunos participantes desses 

programas, tendo em vista que s�o considerados hipossuficientes, ou seja, desprovidos de 

recursos suficientes para arcar com os gastos de um curso superior, sob pena de comprometer 

suas necessidades mais b�sicas.

De acordo com o Minist�rio da Educa��o, as avalia��es j� realizadas demonstram 

que um n�mero significativo de estudantes-bolsistas do ProUni t�m alcan�ado m�dias iguais 

ou maiores que os estudantes que ingressaram nas faculdades privadas por outros meios, 

inclusive o vestibular. At� o final do 1� semestre de 2006, a an�lise das tr�s etapas de 

inscri��o do ProUni mostrou que a m�dia de nota do Exame Nacional do Ensino M�dio 

(Enem) auferida pelos estudantes inscritos no ProUni foi 13% mais alta do que a m�dia 

nacional dos alunos matriculados nas escolas particulares. Em 2006, os estudantes do ProUni 

alcan�aram m�dias iguais ou superiores �s de seus colegas nas 14 especialidades das �reas de 

Ci�ncias Humanas e Sociais Aplicadas, avaliadas pelo INEP no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade)105. 

Os bons resultados tanto no ingresso, quanto no decorrer dos cursos s�o fatores que 

rompem com os preconceitos daqueles que argumentam que o ProUni contribui para baixar a 

qualidade do ensino das escolas, em decorr�ncia da m� forma��o dos alunos bolsistas como 

integrantes do corpo discente. Vale, aqui, registrar trechos da entrevista realizada com uma 

aluna bolsista do ProUni106:

(Pergunta – O que voc� acha do programa? Voc� acredita na afirma��o de que o 
ProUni contribui na desqualifica��o do ensino?)
Resposta – Acho o programa interessante, porque, no momento, esse � o jeito de 
garantir a educa��o a um custo menor para o Estado. N�o acho que os alunos 
bolsistas tornam o curso menos qualificado, pelo contr�rio, a maioria dos bolsistas 
s�o mais esfor�ados do que os demais, at� mesmo pela exig�ncia da nota, para n�o 

105 Informa��es consultadas em: ANDR�S, Aparecida. O Programa Universidade Para Todos (PROUNI). 
Bras�lia: C�mara dos Deputados, janeiro de 2008. Dispon�vel em: 
http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/publicacoes/estnottec/tema11/2008_124.pdf. 
Acesso em 02 de abril de 2010.
106 Entrevista realizada em Cruzeiro/SP, no dia 13 de agosto de 2010. A aluna preferiu n�o ser identificada. 



perder a bolsa. Por mim, estudei a vida toda na escola p�blica e tirei m�dia maior 
que 90% no Enem. Foi pelo esfor�o e dedica��o, at� porque, se n�o fosse pelo 
ProUni, eu n�o teria condi��es financeiras para ingressar numa universidade. 
(MAM, 22 anos, bolsista no Curso de Gradua��o em Direito, do UNISAL)

Quanto ao Curso Pr�-Vestibular Inclusivo do Munic�pio de Lorena/SP, conforme o 

coordenador, a aprova��o dos estudantes no exame vestibular cresce a cada ano. O curso � 

totalmente gratuito (inclusive o material did�tico) e aprova alunos na Universidade de S�o 

Paulo (USP), na Universidade Estadual Paulista “Professor J�lio de Mesquita Filho” (Unesp), 

na Faculdade de Tecnologia do Estado de S�o Paulo (Fatec), no Centro Universit�rio 

Salesiano de S�o Paulo (UNISAL), entre outras universidades, sobretudo na �rea de 

engenharia (informa��o verbal)107.

7. Considerações parciais

Diante do exposto, podemos inferir que o direito � educa��o estampado na Carta 

Magna est� em processo de cumprimento atrav�s das a��es afirmativas, como o ProUni e os 

cursos comunit�rios gratuitos. 

Apesar das diverg�ncias demonstradas anteriormente em rela��o ao acesso no ensino 

superior, as a��es afirmativas s�o necess�rias, ao menos, para diminuir as diferen�as e, assim, 

garantir um patamar equ�nime, independente do n�vel socioecon�mico, consoante podemos 

observar nas palavras de Paulo Freire:

N�o � poss�vel refazer este Pa�s, democratiz�-lo, humaniz�-lo, torn�-lo s�rio, com 
adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, 
inviabilizando o amor. Se a educa��o sozinha n�o transforma a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda. Se a nossa op��o � progressista, se estamos a favor da 
vida e n�o da morte, da equidade e n�o da injusti�a, do direito e n�o do arb�trio, da 
conviv�ncia com o diferente e n�o de sua nega��o, n�o temos outro caminho sen�o 
viver plenamente a nossa op��o. Encarn�-la, diminuindo assim a dist�ncia entre o 
que dizemos e o que fazemos... (FREIRE, 1979)108

A Declara��o Mundial de Educa��o para Todos (1990), a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educa��o Nacional (1996) e o Plano Nacional de Educa��o (2001) prop�em que se amplie 

o processo de educa��o inclusiva, dando visibilidade a grupos socialmente vulner�veis, como 

pessoas de baixa renda, negros, �ndios, homossexuais e pessoas com defici�ncia, al�m de 

107 Entrevista realizada com o coordenador do curso, professor Carlos Eduardo R. de Holanda, em Cruzeiro/SP, 
no dia 13 de agosto de 2010.
108 Trecho retirado do Curso de Direitos Humanos e Media��o de Conflitos. M�dulo V. Dispon�vel em: 
http://cursos.educacaoadistancia.org.br/



proporcionar o investimento na forma��o de educadores e projetos pedag�gicos voltados para 

o incentivo de uma cultura cidad�109.

� exatamente o que o renomado pedagogo enfatizou: “o diminuir a dist�ncia entre o 

que dizemos e o que fazemos”, porque n�o adianta falar que a escola p�blica, bem como os 

seus alunos n�o tem qualidade, se n�o h� evid�ncias no sentido de transformar esse panorama 

tr�gico da educa��o, a come�ar pela base familiar como sustent�culo e incentivo ao estudo. � 

nesse aspecto que a necessidade das a��es afirmativas torna-se evidente, visto que os 

melhores alunos dessa mesma escola p�blica de m� qualidade s�o, em geral, aqueles que 

buscam por um futuro melhor, s�o aqueles que conseguem ingressar em uma universidade 

como bolsista do ProUni por meio de seus pr�prios esfor�os, j� que o estudante origin�rio de 

uma fam�lia desestruturada e de uma escola aqu�m do n�vel aceit�vel � obrigado a intensificar 

o empenho, ainda que sem elogios ou subs�dios que o fa�a sentir-se num ambiente mais 

acolhedor.
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Eixo: Direito das Minorias
Resumo

O direito como uma ci�ncia, e especificamente o Estatuto do idoso, protege e cria normas para 
as rela��es e a vida dos idosos na sociedade, promovendo a sua tutela jur�dica e tudo o que 
necessitam para uma boa qualidade de vida. S�o consideradas idosas as pessoas de idade igual 
ou superior a sessenta anos, sendo, portanto, protegidas pelo Estatuto do Idoso. Cresce na 
sociedade, a preocupa��o com a popula��o idosa, gerando nos juristas a necessidade de 
repensar as maneiras de tutelar e proporcionar condi��es de vida digna aos idosos, para que 
esses possam alcan�ar a igualdade real de seu grupo na sociedade. A legisla��o sobre o tema � 
farta, e o assunto � discutido em todo pa�s, mas somente o estudo dos direitos dos idosos e da 
legisla��o, n�o � suficiente. � preciso inserir o direito dos idosos no contexto da comunidade 
local, e observar os reais problemas enfrentados por eles. � preciso observar tamb�m as 
pol�ticas p�blicas municipais que est�o sendo desenvolvidas, e a atua��o dos demais �rg�os 
da sociedade na prote��o dos direitos dos idosos, de modo a encontrar uma solu��o que seja 
efetiva no que tange aos problemas enfrentados por esse grupo minorit�rio. � imperioso 
promover a democracia participativa com base na concretiza��o dos direitos fundamentais dos 
idosos, como meio eficaz e adequado � prote��o dos interesses desse grupo social. Para tanto, 
� preciso que a sociedade civil se organize, pois � a direta interessada, o que a torna a maior 
legitimada � defesa dos interesses dos grupos minorit�rios, em especial, a popula��o idosa, e, 
por conseguinte, fundamental para a realiza��o dos direitos humanos e a igualdade social.

Palavras-chave

Idoso; Direitos fundamentais; Medidas de prote��o; Comunidade.

Abstract

Law as a science, and specifically the old people’s statute, protects and creates rules for the 
old people’s relationships and life in society, promoting their juridical guard, protection and 
all they need to have a good quality of life. People who are sixty years old, or over sixty, are 
considered old, and then, covered for the aged statute. The worry with the aged population 
grows in society, increasing the need by the jurist to create a new way to think about their 
protection and life conditions, so they can reach the real equality for their group in the 
community. There are plentiful laws about the theme, and this subject is discussed in the 
whole country, but it’s not enough only to study laws that protect old people. It’s necessary to 
introduce law in the context of the local community and its relationship with the old people. 



It’s also necessary to observe the real problems faced by them, the local public politics that 
are developed, also the procedure from the members of society with the old people, in order to 
find an effective solution for the problems that old people find in their living. It’s imperative 
to promote the participatory democracy based in the effectiveness of the fundamental rights of 
the aged, as a proper way to guard and preserve the interests of this important group. 
Therefore, it’s imperious to promote the old people’s right, the achievement of the defense of 
minority group interests, and to disseminate the idea of the human rights and social equality.

Key-words

Old people; Fundamental rights; preventive measures; Community.

1. Introdução

A prote��o ao idoso tem car�ter constitucional, e devem ser promovidos todos os 

instrumentos h�beis a assegurar a cidadania e a dignidade humana, sem distin��o. Um dos 

objetivos fundamentais da Rep�blica, expressos na Constitui��o Federal, � o de promover o 

bem de todos, sem preconceito em face da idade do cidad�o, de origem, ra�a, sexo, cor e 

quaisquer outras formas de discrimina��o110.

O Direito como um todo, e mais especificamente, o Estatuto do Idoso, protege, 

conscientiza e normatiza as rela��es do idoso na sociedade, proporcionando a sua tutela 

jur�dica e o amparo necess�rio. S�o consideradas idosas as pessoas com idade igual ou 

superior a sessenta anos.

Os idosos possuem todos os direitos fundamentais inerentes � pessoa humana, e lhes 

s�o asseguradas todas as oportunidades e facilidades, para preserva��o de sua sa�de f�sica e 

mental e seu aperfei�oamento moral, intelectual, espiritual e social, em condi��es de liberdade 

e dignidade. � obriga��o da fam�lia, da comunidade, da sociedade e do Poder P�blico 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetiva��o do direito � vida, � sa�de, � 

alimenta��o, � educa��o, � cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, � cidadania, � liberdade, � 

dignidade, ao respeito e � conviv�ncia familiar e comunit�ria111. Dessa forma, pode-se afirmar 

que quatro agentes s�o respons�veis pela efetiva��o dos direitos dos idosos: fam�lia, 

comunidade, sociedade e Poder P�blico.

Destaca-se tamb�m, no regime jur�dico de tutela dos idosos, a garantia de prioridade: 

os �rg�os p�blicos, institui��es e estabelecimentos privados devem dar prefer�ncia ao 

atendimento do idoso. Al�m disso, � vedada qualquer viola��o aos direitos do idoso, podendo, 

110 Conforme disposto no art. 3�, inciso IV da CF.
111 Consoante disposto nos artigos 2� e 3� do Estatuto do Idoso.



inclusive, o responsável ser punido na seara penal. A inobservância das regras de prevenção 

ocasionará responsabilidade civil e penal (em se tratando de pessoa física) e civil (tratando-se 

de pessoa jurídica). 

2. Justificativa

A preocupação com a população idosa na comunidade, no estado e no país é 

crescente, e gera a necessidade, por parte dos juristas, de repensar maneiras de tutelar e 

proporcionar condições para que seja alcançada a igualdade real do grupo com a sociedade.

A problemática da situação atual de grande parte dos idosos envolve questões como 

o envelhecimento, aposentadoria, diminuição da condição financeira, dificuldade de inserção 

no competitivo mercado de trabalho, entre outras.

A legislação sobre o tema é farta, e o assunto é discutido em todo país; todavia, 

somente o estudo dos direitos dos idosos não é suficiente. É preciso inserir o direito desse 

grupo no contexto da sociedade, da comunidade local, observar os problemas reais 

enfrentados, as políticas públicas municipais, bem como a atuação dos demais órgãos da 

sociedade civil, de modo a efetivar os direitos dos idosos, preconizados na Constituição 

Federal.

É imperioso promover a democracia participativa com base na concretização dos 

direitos fundamentais dos idosos, como meio eficaz e adequado à proteção dos interesses 

desse grupo social. Para tanto, é preciso que a sociedade civil se organize, pois é a direta 

interessada, o que a torna a maior legitimada à defesa dos interesses dos grupos minoritários, 

em especial, a população idosa, e, por conseguinte, fundamental para a realização dos direitos 

humanos e a igualdade social.

3. Objetivos

3.1 Objetivos Gerais

Conscientizar a coletividade e desenvolver, perante o Poder Público, o seu dever de 

responsabilidade através do desempenho de tarefas e políticas públicas eficazes dirigidas aos 

idosos, adequando seus direitos a um regime diferenciado de tutela do Estado e do município, 

já que todos têm o dever de responsabilidade na prestação plena da cidadania.

Promover, no âmbito universitário, as ferramentas necessárias para a defesa dos 

direitos dos idosos no município. Tais ferramentas incluem não só o estudo aprofundado 



acerca do tema, mas envolve também comportamentos pró-ativos direcionados à efetivação 

da tutela dos idosos. 

3.2 Objetivos Específicos

A presente pesquisa tem como escopo demonstrar a experiência que está em 

desenvolvimento no Centro Universitário Salesiano de Lorena, juntamente com o Poder 

Público Municipal de Lorena, oportunidade viabilizada a partir da inserção dos alunos do 

curso de Direito nos diversos setores da comunidade local do Município de Lorena/SP.

A partir da pesquisa teórica e in loco dos estudantes de Direito do Centro 

Unisal/Lorena, em áreas de diversos setores do Município, tais como Prefeitura, asilos, 

Ministério Público, entidades de assistência, busca-se estudar a realidade vivenciada pelos 

idosos no Município, bem como propor soluções para garantir a efetividade de seus direitos. 

Intenciona-se, num primeiro momento, problematizar a questão dos direitos 

fundamentais dos idosos, apresentando as legislações específicas, e o embasamento 

constitucional, infraconstitucional e doutrinário sobre o tema. 

Pretende-se compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que envolvem a 

população idosa de Lorena/SP, que, por sua vez, são depositárias de valores, atitudes e 

hábitos, enfim, a situação social do idoso em suas inúmeras dimensões. 

Ao se verificar os problemas reais e potenciais dos idosos, pretende-se propor ações 

factíveis de intervenção na realidade, seja na proposição de processos de trabalho, de planos 

de ação que possibilitem alcançar os objetivos desejados e preconizados no Estatuto do Idoso. 

Para garantir a efetividade dos direitos dos idosos, pretende-se utilizar instrumentos como 

Planos de ação, Audiências Públicas, Fóruns, Conferências, debates, parcerias com o Poder 

Público e instituições privadas. 

Por fim, serão apresentados os resultados adquiridos a partir da mobilização de 

diversos atores sociais, sociedade civil, Poder Público e universidade, de modo a obter 

mudanças qualitativas e significativas no tangente às políticas públicas do idoso no município 

de Lorena/SP. 

4. O alcance da máxima efetividade dos direitos fundamentais dos idosos

O Direito como um todo, e mais especificamente, o Estatuto do Idoso, protege, 

conscientiza e normatiza as relações do idoso na sociedade, proporcionando a sua tutela 



jurídica e o amparo necessário. São consideradas idosas as pessoas com idade igual ou 

superior a sessenta anos.

A norma constitucional possui caráter de imperatividade, ou seja, contém comandos, 

mandamentos, ordens, possui força jurídica, e não apenas força moral. Dessa forma, diante de 

sua inobservância, inicia-se um mecanismo de cumprimento forçado da norma constitucional, 

e o estabelecimento das consequências da insubmissão112. E outro apontamento a ser feito, é 

que as normas constitucionais não são apenas normas jurídicas, como têm, também, caráter 

hierarquicamente superior.

Deseja-se ressaltar que a força normativa da Constituição se conforma com o 

contexto social e político em que está inserida. Existe, assim, uma tensão permanente entre a 

norma e a realidade, de onde se originam as possibilidades e os limites do direito 

constitucional, como forma de atuação social. Quanto ao conceito de efetividade, tem-se que 

esta significa a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social, o 

cumprimento de uma norma113.

Segundo Luís Roberto Barroso, a efetividade da Constituição há de se assentar sobre 

alguns pressupostos indispensáveis, quais sejam: senso de realidade e boa técnica legislativa 

por parte do constituinte, vontade política do Poder Público, e o consciente exercício de 

cidadania114.

No presente trabalho são identificados os direitos fundamentais de um grupo especial 

de pessoas, no caso, os idosos, e a partir daí, demonstram-se os mecanismos para que seja 

alcançada a efetividade da Constituição e desses direitos. Tem-se que os atuais instrumentos 

de controle são insuficientes para resolver o problema da efetividade dos direitos dos grupos 

minoritários, por isso, a sua proteção deve ter um caráter permanente e a comunidade deve 

contribuir para essa garantia.

O Estatuto do Idoso115, com os seus 118 artigos, garante direitos das pessoas com 

mais de sessenta anos no Brasil com o fito de melhorar a qualidade de vida, bem como 

promover a igualdade real entre esse grupo e a sociedade, além de mudanças sociais, 

culturais, econômicas e políticas, atingindo um equilíbrio social.

Primeiramente, em seu artigo 8°, o Estatuto do Idoso prevê o Direito fundamental à 

vida, consoante ao artigo 5°, caput, da Constituição Federal. É principal direito, surgindo 

como pré-requisito da existência dos demais direitos consagrados constitucionalmente. Ele 

112 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
113 Ibid.
114 Ibid.
115 Lei n° 10.741 de 1° de outubro de 2003.



assume duas vertentes: a primeira consistente no direito de permanecer existente, e a segunda 

no direito a um nível adequado de vida116.

Dessa forma, deve ser assegurado ao idoso não somente o direito de simplesmente 

continuar vivo, mas também um nível de vida que seja compatível com a dignidade humana. 

Isso inclui o direito à alimentação adequada, à moradia, vestuário, saúde, educação, cultura, 

trabalho, lazer, entre outros. E nesse caso, o direito à vida deve ser garantido também aos 

idosos que não dispõem de recursos aptos a seu sustento, por meio de aparatos estatais que 

lhes ofereçam amparo, propiciando-lhes uma vida saudável e digna.

Sobre a dignidade da pessoa humana, e em específico, do idoso, tem-se que esta é 

uma qualidade tida como inerente a todo e qualquer ser humano. Não se cuida de aspectos 

mais ou menos específicos da existência humana, mas sim de valor próprio que identifica o 

ser humano como tal117. É fundamental considerar a conceituação da dignidade humana do 

idoso a partir da observância de seus direitos fundamentais e do alcance de condições básicas 

para que possua uma vida autônoma e saudável. É dever do Estado editar leis e efetuar 

políticas públicas visando à satisfação das necessidades vitais do idoso, velando por sua 

existência digna. E é dever da coletividade agir conjuntamente para que haja a efetivação das 

leis e de tais políticas públicas, conforme artigos 3°, 9° e 10 do Estatuto do Idoso. Ainda sobre 

o dever de proteção imposto ao Estado, tem-se que o respeito à dignidade humana exige que 

as ações estatais sejam voltadas para a preservação das condições de dignidade existentes e 

das futuras, de modo a criar condições para a promoção e pleno exercício da dignidade para o 

maior número possível de idosos, pois, muitas vezes, esses isoladamente não conseguem 

obter as condições para a realização de suas necessidades existenciais básicas, sendo forçoso 

o concurso de ações do Estado e da comunidade.

Com relação ao direito à liberdade do idoso118, este compreende a faculdade de ir e 

vir, o direito à opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esportes, participação 

política, direito ao refúgio, entre outros. Ressalte-se, dentre esses, a prática de esportes, que 

traz benefícios não só para a saúde física como também para a saúde mental do idoso, sendo 

certo que tanto o Estado quanto a coletividade deverão proporcionar tais atividades. Além 

disso, é essencial respeito e empenho por parte dos familiares, para que seja promovida uma 

rotina saudável e útil para o mesmo se ocupar. No tocante aos direitos políticos, é facultado ao 

idoso maior de 70 (setenta) anos exercer seu direito de voto. Caso ele opte por exercê-lo não 

116 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.
117 SARLET, Ingo Wolfang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. 3. 
ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
118 Artigo 10, § 1° da Lei n° 10.741/2003.



poder� haver nenhum �bice jur�dico em seu pedido de alistamento, posto que o exerc�cio dos 

direitos pol�ticos corresponde a um direito fundamental, alcan�ando a todos. Sobre o direito 

ao ref�gio119, este dever� ser fornecido pelo Pode P�blico. Trata-se, na verdade, de “n�cleos 

de prote��o” que o governo municipal implementar� em bairros pequenos; todavia, n�o 

prescindir� do ref�gio familiar, que se reveste de extrema import�ncia.

Sobre o direito ao respeito, tem-se que s�o direitos de car�ter personal�ssimo 

assegurados a todas as faixas et�rias.  No caso dos idosos, no entanto, por estes terem idade 

avan�ada, tais prerrogativas se fazem ainda mais prementes, cabendo ao Poder P�blico e aos 

familiares zelarem pela prote��o devida aos idosos no que concerne a esses direitos.

Os idosos t�m tamb�m direito a alimentos, que lhes s�o prestados na forma da lei 

civil. O idoso poder� escolher o parente que possui maiores recursos para suprir suas 

necessidades. Este poder�, consequentemente, intentar a��o regressiva aos demais para que 

participem solidariamente da obriga��o. Tal transa��o ser� celebrada pelo membro do 

Minist�rio P�blico, seja Estadual ou Federal. Caso os familiares n�o possuam recursos para 

prover os alimentos, n�o cumpre ao Poder P�blico prov�-los subsidiariamente. Cabe a este, no 

entanto, cumprir fielmente com as premissas constitucionais de tutela ao idoso, que se fossem 

observadas de forma eficaz, n�o haveria tanto atraso e sofrimento.

� assegurado ao idoso tamb�m, o direito fundamental à saúde, por meio do Sistema 

�nico de Sa�de (SUS), de modo que esse tenha acesso universal e igualit�rio, para preven��o, 

promo��o, prote��o e recupera��o de sua sa�de120. O idoso possui direito à educação, cultura, 

esporte e lazer. Possui direito � profissionalização e ao trabalho. Todo idoso tem direito ao 

trabalho digno, todavia, para que isso se concretize, � preciso que o Poder P�blico crie 

programas de conscientiza��o da popula��o, e tamb�m incentive a sua contrata��o, e invista 

em educa��o para a terceira idade. N�o bastam somente medidas do Estado, � importante que 

a sociedade aprenda a valorizar a experi�ncia dos trabalhadores idosos. A inclus�o dos idosos 

no mercado de trabalho reflete no aumento da parcela da popula��o economicamente ativa. 

Um dos aspectos positivos da inclus�o de idosos aposentados � o aumento da longevidade 

destes, combinado com melhores condi��es de sa�de que permitem que uma pessoa, ao 

atingir os sessenta anos possa, com facilidade, exercer uma atividade econ�mica e auferir 

acr�scimo em sua renda. Por fim, destaca-se que � garantido ao idoso o direito à previdência 

social, assistência social, habitação e transporte.

119 Artigo 10, £ 1�, VII da Lei n� 10.741/2003.
120 Artigo 15 e seguintes da Lei n� 10.741/2003.



Diante do exposto, a sociedade precisa oferecer a tutela do idoso decorrente da 

dignidade da pessoa humana, e da efetividade de seus direitos fundamentais, de modo que “o 

direito � velhice � uma decorr�ncia da pr�pria dignidade da pessoa humana, levada a tutela da 

vida at� o �ltimo dia de exist�ncia do ser humano121”.

Sabe-se que o envelhecimento � um direito personal�ssimo, e que a sua prote��o � 

um direito social122. Dessa forma, � preciso deixar de analisar o lado negativo do 

envelhecimento como sendo um processo prejudicial � sociedade e ao Estado, e compreend�-

lo como um grau de evolu��o humana, um grau de sabedoria e experi�ncia, que permite que 

muito seja agregado �queles que ainda n�o o atingiram. � dever da sociedade e do Estado 

promover um envelhecimento ativo a todos, de modo que seja garantida e respeitada a 

dignidade da pessoa humana em todos os est�gios de sua vida.

5. Metodologia

A quest�o que gerou este projeto foi a import�ncia de efetivar os direitos 

fundamentais de grupos minorit�rios no �mbito do munic�pio de Lorena/SP, contando com a 

participa��o de alunos da gradua��o do curso de Direito, do Centro UNISAL. Foram 

realizadas reuni�es e estudos sobre direito das minorias e os diversos grupos minorit�rios, e 

em seguida, decidiu-se que seria aprofundado o estudo de um grupo espec�fico: os idosos. 

Dessa forma, primeiramente, estudou-se a parte te�rica, para, em seguida, iniciar-se a 

pesquisa de campo nos diversos setores da sociedade civil, bem como junto ao Poder P�blico 

Municipal. Assim, foi delineado como universo de pesquisa a realidade do idoso no 

munic�pio de Lorena/SP.

O projeto est� sendo desenvolvido atrav�s de pesquisa doutrin�ria com bases te�ricas 

contempor�neas, jurisprud�ncias, assim como pesquisa documental com a an�lise da realidade 

social vivenciada pelos idosos no munic�pio de Lorena/SP, que servir� de fundamento para a 

investiga��o jur�dica, e proporcionar� melhor conhecimento dos valores sociais locais desse 

grupo.

5.1 Pesquisa doutrinária

121 TAVARES, Andr� Ramos. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. rev. e atual. S�o Paulo: Saraiva, 2006. p. 
515.
122 Artigo 8� da Lei n� 10.741/2003.



Conforme será exposto nas referências, foi feito um levantamento doutrinário 

(referencial teórico) de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito das Minorias e 

doutrinas específicas sobre os idosos. Sua pertinência reside no fato da necessidade de 

fundamentos teóricos e posicionamentos diversos acerca das questões que envolvem a 

discussão sobre os direitos dos idosos, suas normas de proteção, a efetividade dos direitos 

fundamentais, o direito à dignidade da pessoa humana e aspectos sobre minorias e grupos 

vulneráveis. 

Dada a transdisciplinariedade do tema, pretende-se estudar, além dos aspectos 

jurídicos, as questões sociais que envolvem a realidade dos idosos no município de 

Lorena/SP, para se entender melhor a forma de organização e o funcionamento da vida social 

e econômica desse grupo minoritário, bem como sua interação com a sociedade, e as políticas 

públicas destinadas à concretização de seus direitos.

5.2 Estudo da legislação e confecção do Estatuto do Idoso comentado por alunos 

do curso de Direito do Centro Unisal

Para abordar os direitos dos idosos, bem como a efetividade dos direitos 

fundamentais, utilizar-se-á, além da atual Constituição Federal Brasileira, o Estatuto do Idoso 

(Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003). 

Realizou-se, com o apoio de alunos da graduação do curso de Direito, o comentário 

do Estatuto do Idoso, sob uma perspectiva Constitucional, bem como analisando os demais 

diplomas legais no que concerne à aplicação de cada direito fundamental do idoso.

5.3 Entrevistas e Questionários ao Poder Público Municipal, Ministério Público 

e órgãos da sociedade civil

Estão sendo realizadas entrevistas em cada segmento de atuação do Poder Público 

Municipal, como por exemplo, assistência social, saúde, transporte, educação, esporte, para se 

verificar quais medidas são adotadas no que tange à implementação das políticas aos idosos 

de Lorena. Além disso, serão buscadas informações junto a representantes do Ministério 

Público de São Paulo, bem como a órgãos que prestam serviços de assistência social para a 

comunidade local. Pretende-se analisar as informações, tendo como referencial a ótica dos 

administradores e dos demais entrevistados. Montar uma metodologia de coleta de dados, 



acompanhamento e monitoramento das informações, sistematização e análise. Explicar os 

fundamentos que embasam o resultado obtido, bem como propor soluções para os problemas 

observados.

6. Resultados

A situação em que se encontra a maioria dos idosos no Brasil, e na comunidade local, 

não se deve à falta de legislação, mas sim, ao seu descumprimento. Faz-se imperiosa a 

mobilização social para o devido respeito ao idoso, determinando, principalmente, o Poder 

Público a implementação da Política Nacional do Idoso. E, para tanto, é fundamental a 

existência de recursos humanos capacitados para atendê-los de forma digna.

A observação feita pelos alunos da graduação do curso de Direito do Centro Unisal 

da realidade enfrentada pelos idosos de Lorena/SP deu evidência ao processo investigativo, 

buscando captar o comportamento social e o pensamento, ações, percepções, representações e 

valores desse grupo. 

Observou-se, no decorrer da pesquisa, que para ocorrer a implementação da Política 

Nacional do Idoso é preciso que a estrutura do Poder Público trabalhe em conjunto com a 

comunidade local, e que conte com o apoio de instituições privadas, de modo a prestar 

assistência integral aos idosos. 

Além disso, verifica-se que cada segmento de atuação do Poder Público Municipal, 

como por exemplo, assistência social, saúde, transporte, educação, esporte, não podem 

continuar adotando medidas isoladas no que tange ao implemento das políticas dos idosos, 

pois esses segmentos devem atuar em conjunto para proporcionar uma maior efetividade dos 

direitos desse grupo minoritário.

Com relação aos direitos dos idosos, o cuidado e o atendimento às suas necessidades, 

geraram novos desafios para a sociedade atual, que irão exigir uma maior atenção por parte 

dos governantes na formulação, bem como na execução de políticas públicas.

Os direitos dos idosos, o cuidado e o atendimento às suas necessidades, além das 

responsabilidades das famílias e da sociedade com a questão, são os novos desafios que 

exigem uma maior atuação do Poder Público na formulação e execução de políticas públicas 

inseridas nessa realidade, com o propósito de efetivar o cumprimento das diretrizes 

estabelecidas no Estatuto do Idoso. 
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O continuísmo da exploração do trabalho infantil: reflexo de uma sociedade 

brasileira desordenada 
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Eixo: Direito - Crian�a e Adolescente

Resumo

Do ponto de vista herm�tico, literal e sob o escopo de uma defesa pela igualdade social, 

muitos povos aproveitaram de per�odos hist�ricos para defender os interesses de suas fam�lias 

em vender, escravizar ou at� mesmo impor a necessidade do trabalho ao filho menor de idade. 

Da mesma forma, nos dias de hoje se depreende condutas de empregadores que se aproveitam 

da hipossufici�ncia f�sica e intelectual de um jovem, contrariando, portanto, a legisla��o 

vigente. A convic��o de que todos os serem humanos t�m direito a ser igualmente 

respeitados, nasce vinculada a uma institui��o social de capital import�ncia, qual seja, a lei 

escrita, como regra geral e uniforme, igualmente aplic�vel a todos os indiv�duos que vivem 

numa sociedade organizada. A par disso, questiona-se, de um lado, a necessidade de uma 

igualdade ampla e irrestrita entre os seres humanos, at� mesmo quando se trata do trabalho 

infantil, e do outro, se realmente ser� melhor proteger em raz�o das adversidades f�sicas, 

ps�quicas, ideol�gicas e sociais em detrimentos dos interesses particulares de um cidad�o, 

mesmo que ainda forma��o, mas que deseja auxiliar sua fam�lia no aumento da renda? Assim, 

por meio de uma cronologia hist�rica, do envolvimento doutrin�rio e de uma an�lise 

atualizada dos �ndices do Instituto Brasileiro de Geografia e Estat�stica – IBGE, t�m-se como 

objetivo principal deste estudo, a constru��o de id�ias e assertivas justificadoras a propiciar 

aos leitores operadores do direito e demais interessados, uma vis�o do pormenorizada do 

continu�smo jur�dico e social envolvendo o trabalho infantil no Brasil e sua sociedade 

desordenada.

Palavras-chaves: Prote��o; Explora��o; Trabalho infantil; Continu�smo; Sociedade brasileira

Resumen

Desde el punto de vista herm�tico, literal y en el �mbito de la defensa por la igualdad social, 

muchas personas se aprovecharon de los per�odos hist�ricos para defender los intereses de sus 



familias a vender, esclavizar o incluso imponen la necesidad del trabajo a menor de edad. Del 

mismo modo, hoy se desprende de la conducta de los empleadores que se aprovechan de 

hipossuficiência físico e intelectual de un joven, contradiciendo así la ley. La convicción de 

que todos los seres humanos tienen derecho a ser respetadas por igual, nacido ligada a una 

institución social de suma importancia, a saber, la ley escrita, como un general y uniforme, se 

aplica también a todas las personas que viven en la sociedad organizada. Además, las 

preguntas son, por un lado, la necesidad de una igualdad amplia e irrestricta entre los seres 

humanos, incluso cuando se trata de trabajo infantil, y otros, si realmente estarán mejor 

protegidos debido a la adversidad física, psíquica , perjuicios ideológicos y sociales de los 

intereses particulares de un ciudadano, sin dejar de formación, pero quería ayudar a su familia 

en el aumento de la renta? Así, a través de una línea de tiempo histórico de la participación de 

la doctrina y un análisis actualizado de los contenidos del Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística - IBGE, han sido el principal objetivo de este estudio, la construcción de ideas y 

afirmaciones justificados operadores lectores la ley y otras partes interesadas, una visión 

detallada de la continuidad de las cuestiones jurídicas y sociales relacionadas con el trabajo 

infantil en Brasil y su sociedad desordenada.

Palabras-chave: Protección; Exploración; El trabajo infantil; La Continuidad; La Sociedad 
Brasileña

Introdução

Permeada por inúmeras análises doutrinárias e pela tormentosa temática sub examine

que, se por um lado, até então retórica, é peremptoriamente protegia pela Lex Legis123. Em 

contrapartida, mutila os ideais dessas crianças, violentando-as moralmente, sonegando-lhes 

esperanças e apadrinhando os implacáveis desígnios do tempo que decretam, para esses 

tantos, a junção do efêmero com o eterno no seio de suas malfadadas existências.        

Assim, de início, importante mensurar que a criança e o adolescente, desde sempre, 

encontraram no trabalho uma modalidade de exploração que macula a sua integridade e 

intelectualidade, frustrando e pervertendo a sua efetiva profissionalização, ocorrendo uma 

precoce castração dos sonhos e tornando-se, em análise última, um adulto sucateado124. 

123 B�blia Sagrada, Mateus, 18-6: “Qualquer, por�m, que fizer trope�ar a um destes pequeninos que cr�em em mim, melhor lhe fora que lhe 
prendesse ao pesco�o uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar”.
124 As jornadas intensivas e excessivas de trabalho causam prejuízos cuja reversibilidade não é possível: relação peso/altura inferior aos 
padrões de normalidade, conformando um quadro de nanismo; graves alterações osteomusculares e retardo na desenvoltura mental, entro 
outros.



Neste �nterim, mister tamb�m asseverar que entre as conseq��ncias do trabalho 

infantil est�o a dificuldade de crescimento, problemas de sa�de, a exclus�o educacional, a 

perda da pr�pria vida, sendo muitas vezes v�tima de abusos morais e sexuais, 

(NASCIMENTO, 2004).

Algu�m j� se perguntou o porqu� de tantas normas de prote��o ao trabalho infantil 

sem uma verdadeira efetividade jur�dica ou social?

Seria importante enfocar o per�odo axial da hist�ria, onde despontou a id�ia de uma 

igualdade essencial entre todos os homens, neste caso, tamb�m para a igualdade no trabalho 

independente da idade do cidad�o?

No caso do trabalho infantil, ser� melhor proteger em raz�o das adversidades f�sicas, 

ps�quicas, ideol�gicas e sociais em detrimentos dos interesses particulares de um cidad�o, 

mesmo que ainda forma��o, mas que deseja auxiliar sua fam�lia no aumento da renda?

Para estas e tantas outras perguntas, o objeto do presente trabalho visa demonstrar e 

comprovar o continu�smo da explora��o do trabalho infantil pela sociedade brasileira, 

contrastado com os diversos sistemas de prote��o que pro�be e ao mesmo tempo consagra � 

prote��o integral perante rela��o de trabalho e emprego.

Trata-se de um pequeno, por�m importante trabalho que abordar� o tema proposto, 

sem, contudo, almejar a pretens�o de tocar em todas as suas nuan�as. 

Diante dos entraves que imp�e ao enfrentamento desse fen�meno, buscar-se-�, 

tamb�m, entender melhor as raz�es das dificuldades sociais, pol�ticas e familiares quanto ao 

efetivo cumprimento da norma jur�dica, eis que almalgamadas ao texto da Carta Pol�tica de 

1988, nas normas internacionais oriundas da OIT, na Lei n� 8.069/1990, na Consolida��o das 

Leis do Trabalho e no C�digo Civil.

1. Da terminologia

O termo utilizado pela Consolida��o das Leis do Trabalho � “menor”, conforme se 

depreende por meio do artigo 402.

J� a Constitui��o Federal de 1988, por sua vez, adota a terminologia “crian�a e 

adolescente”, nos termos dos artigos 203, II e 227, o que � seguido pelo Estatuto da Crian�a e 

do Adolescente.

Nestes termos e considerando in�meros trabalhos, artigos e entendimentos 

cient�ficos, al�m de diversos posicionamentos doutrin�rios e jurisprudenciais, reconhece-se 

que a express�o crian�a e adolescente revela-se a mais atual, espec�fica e adequada, em 

detrimento da utiliza��o isolada do termo “menor” ou mesmo do trabalho “precoce”.



Exarada a presente ressalva terminológica, quaisquer dos termos acima referidos 

indicarão o mesmo significado, pois já resguardados no atual ordenamento jurídico. 

2. Noções históricas sobre o tema

Segundo notícia histórica de alguns eméritos doutrinadores, talvez seja o Código de 

Hamurabi, que data de mais de dois mil anos antes de Cristo, o primeiro diploma legislativo 

no qual encontram-se medidas de cunho protetivo aos menores que laboravam como 

aprendizes, (SUSSEKIND, 2005).

Previa o referido diploma, se um artesão tomasse algum menor para criar como filho 

adotivo, deveria ensinar-lhe seu ofício. Se lho ensinasse, o filho adotivo não poderia mais ser 

reclamado por seus pais de sangue. Mas se não lhe ensinasse o ofício, o adotivo poderia voltar 

livremente para a cada de seu pai biológico125. 

Volvendo a um histórico menos longínquo, a Revolução Industrial, levada a efeito no 

século XVIII, com a invenção da máquina de tecer e a vapor de James Watt, trouxe consigo o 

forçoso aproveitamento de toda mão-de-obra disponível, sendo as crianças e os adolescentes 

empregados indiscriminadamente em trabalhos de natureza penosa e em atividades deveras 

lastimosas, perfazendo jornadas diárias de trabalho semelhantes às dos adultos.

No Brasil, aos escravos de maior ou menor idade não era assegurado proteção legal, 

e seus senhores empregavam os menores não somente em atividades domésticas, como nas 

indústrias rudimentares então existentes, como a da olaria, sendo habitual seu trabalho nos 

campos desde pequena idade.

Por isso, já no século XIX, tem início o surgimento da legislação de proteção ao 

trabalho do menor.

Na Inglaterra, em 1802, esse movimento teve início com a redução da jornada de 

trabalho para 12 horas, seguindo-se com a proibição do trabalho de menores de 9 anos.

No mesmo ano foi editado o Moral and Health Act, considerando o primeiro ato 

legislativo proibitivo ao trabalho do menor por mais de 10 horas diárias, (ORLANDO 

GOMES & ELSON GOTTSCHALK apud NASCIMENTO, 2004).

A França, em 1813, deu-se a proibição terminativa do trabalho dos menores em 

minas e, em momento seguinte, em 1841 e 1948, sobrevieram leis que emergiam a fim de 

vedar quaisquer modalidades de emprego para menores de 8 anos, fixando, também, jornada 

diária máxima de 8 horas para menores de 12 anos e de 12 horas para menores de 16 anos. 

125 § 188 e §189 do Código de Hamurabi



Ainda não França, em 1874, houve a salvaguarda dos trabalhadores menores, estabelecendo a 

Lei de 19 de março daquele ano a idade mínima de admissão ao emprego e a proibição do 

trabalho do menor em minas subterrâneas, (GARCIA, 2007).  

Em 1886, na Itália, promulgou-se uma lei que abalizou em 9 anos a idade mínima 

para o emprego e que afastou certos tipos de trabalho para o menor.

Vários outros países registraram expedientes normativos que implementaram o 

evolucionismo da proteção do trabalho do menor, quais sejam, a Suíça, em 1877; Portugal, 

em 1882; Áustria, em 1885; Bélgica, em 1888, e Holanda, em 1889.

Apenas para evidenciar o momento histórico e o próprio direito comparado, no Brasil 

ainda tratava-se da luta pelo fim da escravidão126 e por normas que estabeleciam medidas de 

proteção aos menores que nunca foram regulamentadas127.

3. Proteção internacional do trabalho infantil 

Antes de qualquer demonstração atinente ao trabalho infantil protegido pela 

Organização Internacional do Trabalho, mister asseverar que nos termos da Convenção sobre 

Direitos da Criança, adotada pela ONU em 1989 e vigente desde 1990, a criança é definida 

como todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, pela legislação 

aplicável, a maioridade seja atingida mais cedo, (PIOVESAN, 2003).

Porém, a definição de criança e os respectivos limites de idade para o trabalho 

variam de acordo com a evolução histórica das normas internacionais, especialmente aquelas 

voltadas à proteção biopsicossocial do menor.

Assim, desde a Conferência de Berlim, de março de 1890, já se estudavam as bases 

para a regulamentação internacional do trabalho do menor, deixando clara a necessidade de 

intervenção estatal nesta área. 

Neste sentido, a legislação sobre o trabalho do menor sofreu influência da ação 

internacional, recebendo um tratamento nitidamente tutelar, mais ou menos semelhante à 

proteção conferida à mulher. Com a evolução do Direito do Trabalho, as normas alusivas ao 

menor foram sendo revistas, com o objetivo de intensificar a tutela, (BARROS, 2008).

A par disso, importante esclarecer que fundada pelo Tratado de Versalhes no ano de 

1919, com sede em Genebra e com o objetivo de realizar a Justiça Social entre os povos, 

condição básica para a manutenção da paz internacional é que surge a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT).

126 Lei Áurea - Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888.
127 Decreto nº 1.313, de 17 de janeiro de 1890.



No tocante ao tema proposto e norteando as definições de menor, entende a OIT por 

trabalho infantil o trabalho executado por criança menor de quinze anos, com o objetivo de 

prover seu sustento e o sustento de sua família.

Porém, é cediço que as primeiras Convenções da OIT a respeito da idade mínima 

para ingresso no mercado de trabalho tinham aplicação restrita a determinados setores de 

produção, (NASCIMENTO, 2004).

Neste diapasão, têm estado entre as principais preocupações desta entidade a 

adequação e retificação das diversas normas estatais neste sentido, a fim de que um dia 

possam ser ratificadas globalmente. 

Para tanto, a OIT tem adotado como prioridade desde suas primeiras assembléias a 

legitimação de Convenções e Recomendações Internacionais sobre o trabalho do menor, 

voltadas para a limitação da idade mínima para o trabalho, na proibição ao labor em 

determinados horários e locais nocivos, além da exigência de exames de saúde periódicos128. 

Há, ainda, documentos importantes editados pela ONU sobre o assunto. Trata-se da 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, e da Convenção sobre Direitos da 

Criança, de 1989, ratificada pelo Brasil.

Por mais que tenhamos leis escritas que certificam a proteção do trabalho infantil, há 

também de se considerar que segundo estatísticas disponíveis em TALAVERA, 2006, p. 94, 

em cada seis crianças da população mundial infantil uma trabalha. Seriam, portanto, cerca de 

cem milhões de crianças trabalhadoras, mas há quem, sem ser pessimista, estime o dobro.

O fato de maior gravidade é que, por força da atual recessão econômica mundial,

esse mal vem crescendo e se expandindo, tomando proporções outrora inimagináveis.

Vezes por outras, as leis são positivas, mas carece o país de um sistema efetivo e 

eficiente para aplicá-las ou para acompanhar e fiscalizar sua aplicação.

Neste diapasão tem-se mais um antagonismo, ou seja, de um lado a existência de 

dezenas ou centenas de regras dispondo sobre a proteção do trabalho da criança e do 

adolescente, e do outro da nítida exploração destes cidadãos pelo mercado de trabalho.  

4. Trabalho infantil no Brasil

Sopesados os argumentos e demais asperações atinentes a proteção ao trabalho 

infantil no âmbito internacional, mister salientar que no caso da sociedade brasileira, as 

128 Convenções de números 05, 06, 07, 16, 58, 138, 142 e 182, além das de números 04, 14, 41, 45, 52, 57, 60, 77, 79, 80, 87, 96, 101, 117, 
146 e 190.



relevantes transformações internas tiveram acentuada repercussão no plano internacional. 

Vale dizer, o equacionamento dos direitos humanos no âmbito da ordem jurídica interna, aqui 

também no sentido de se proteger a juventude com o trabalho irregular, serviu como medida 

de reforço para que a questão dos direitos humanos se impusesse como tema fundamental na 

agenda internacional do País (PIOVESAN, 2007).

Num passado pouco distante, notava-se que desde a colonização, crianças e 

adolescentes encontravam-se em situações de extrema exploração e aviltamento de sua 

dignidade. Embarcavam em navios portugueses trabalhando como grumetes129 e pajens130 e, 

nessas condições, se submetiam a inadiáveis abusos, desde a exploração exaustiva de suas 

forças físicas na realização dos piores e mais perigosos trabalhos nas embarcações, até 

privações alimentares e abusos sexuais (PIOVESAN; CARVALHO, 2010).

Mas para entender as premissas anteriores, necessário apresentar que a proteção a 

estas adversidades foi referendada por expedientes legais desde 1882, ano em que se procedeu 

à regulamentação do ensino profissional e da aprendizagem laboral do menor, seguido do 

Decreto nº 1.313, de 1890, expedido pelo governo provisório, que regia as disposições sobre a 

presteza laborativa de menores nas atividades de fabrico do Distrito Federal, destarte, sem 

jamais lograrem êxito em sua efetiva salvaguarda jurídico-social. 

Houve empreendimentos parlamentares vários, como o que ensejava harmonizar o 

trabalho de natureza industrial, dispondo sobre a proibição do trabalho para menores de 10 

anos e, assinalando, para os menores com idade entre 10 e 15 anos, a jornada diária máxima 

de 6 horas e, ainda, condicionando a possibilidade de admissão a exames médicos e à 

apresentação de atestado e certificação de freqüência anterior em escola de nível primário131.

Em 1923, o Decreto nº 16.300 sancionou a aprovação do Regulamento Nacional de 

Saúde Pública e, no dispositivo contido em seu art. 534, elucidou que, a cada lapso diário, os 

menores de 18 anos trabalhariam o máximo de 6 horas.

Vislumbrando os menores como o anteparo do futuro progresso pátrio, o Decreto nº 

17.943-A, era, afinal, sancionada e ratificada a aprovação do Código de Menores que, em seu 

Capítulo IX, versava acerca do trabalho dos menores, proibindo o trabalho para menores de 

12 anos e reiterando o elemento proibitivo que restringia o trabalho noturno aos menores de 

18 anos de idade. 

129 Marinheiro que tem na armada a graduação mais inferior
130 Aquele que trata da limpeza em navios de guerra
131 Projeto nº 4, datado de 1912



O Decreto-Lei nº 220.242, de 1932, aumentou a proteção aos menores, assentando 

condições especiais para o desenvolvimento de atividades na indústria e estatuindo a idade 

mínima de admissão em 14 anos para trabalho na indústria.

Não obstante as disposições que se seguiram, é sobretudo com o irromper do 

Decreto-Lei nº 3.616, de 1941, que se aprimoraram as disposições de proteção aos menores e, 

ainda desta feita, instituiu-se a carteira de trabalho para o menor. A Consolidação das Leis do 

Trabalho, sobrevinda em 1943, fixou-se, também, ao fato da proteção da menoridade, 

dispondo em seu Capítulo IV, arts. 402 a 441, acerca dessa vexata quaestio.

A Constituição Federal de 1946, na norma constante do seu art. 157, II e IX, proibiu 

as dessemelhanças remuneratórias e salariais entre menores trabalhadores e adultos.

No entanto, a Carta Magna de 1967, na contramão da história, representou um 

demarché, uma verdadeira retrogradação, pois, em seu art. 158, X, fixou em 12 anos a idade 

para admissão ao trabalho e restabeleceu as disparidades salariais entre trabalhadores adultos 

e jovens ou adolescentes. 

A Emenda Constitucional nº 1, de 1969, conservou as disposições da Constituição 

Federal de 1967, alocando tais normas em seu art. 165, III e X.

Dentro dessa abastada seara legislativa, é de relevo ímpar o Decreto nº 31.546, de 

1952, e a Portaria nº 43, de 1953, que versavam sobre o sistema SENAI e SENAC, 

estabelecendo permissivo para que o aprendiz que cursasse tais programas tivesse vínculo de 

emprego, embora tal disposição normativa já encontrasse morada nos arts. 80, 429 e 433 da 

CLT.

A Lei nº 6.494, de 1977, extinguiu a possibilidade de liame empregatício, a fim de 

inferir maior amplitude à complementação do ensino e da aprendizagem que, até então e em 

face desses expedientes, abarcava uma população ínfima, composta por estudantes de nível 

superior e de alunos de nível médio. O Código de Menores, Lei nº 6.697, de 1979, acenava 

timidamente acerca da questão trabalhista, apregoando que a proteção ao trabalho do menor 

seria normatizada por legislação extravagante.

Em momento seguinte, em 1986, com o Decreto nº 2.318 institui-se o Programa do 

Bom Menino, que, por seu art. 4º, posteriormente regulamentado por meio do Decreto nº 

94.338, de 1987, permitia a inserção no mercado de trabalho de crianças e adolescentes com 

idade entre 12 e 18 anos. 



A Constitui��o Federal de 1988, na disposi��o contida na norma de seu art. 7�, XXX 

e XXXIII, e no seu art. 227132, pro�be quaisquer dessemelhan�as salariais entre trabalhadores 

adultos e menores18, estabelece proibitivo para o trabalho noturno133, perigoso ou insalubre 

para os menores e pro�be, ainda, quaisquer modalidades de trabalho para os menores que 

contem com menos de 14 anos de idade134, o que � reiterado expressamente pelo art. 60 da 

Consolida��o das Leis do Trabalho, por�m, fixando o Texto Maior permissivo para aqueles 

que estejam sob a condi��o de aprendiz, tendo sido aniquilado esse permissivo pela Emenda 

Constitucional n� 20.

O Estatuto da Crian�a e do Adolescente, institu�do pela Lei n� 8.069/1990, no 

Cap�tulo V, do T�tulo II, do Livro I, correspondente aos artigos 60 a 69, estabelece regras 

sobre o “direito � profissionaliza��o e � prote��o no trabalho”.

N�o poderia deixar mencionar o Decreto n� 6.481/2008, que regulamenta os artigos 

3�, al�nea d, e 4� da Conven��o 182 da Organiza��o Internacional do Trabalho (OIT) que trata 

da proibi��o das piores formas de trabalho infantil e a��o imediata para sua elimina��o, 

aprovada pelo Decreto Legislativo n� 178, de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo 

Decreto n� 3.597, de 12 de setembro de 2000.

No referido decreto, restou aprovado a lista das piores formas de trabalho infantil 

(TIP), al�m de proibir o trabalho para menor de 18 anos nas atividades descritas na TIP, salvo 

nas hip�teses permitidas no artigo 2� do mesmo diploma legal.

Finalmente, importante mensurar que o Brasil adotou desde 1992, o Programa 

Internacional para a Elimina��o do Trabalho Infantil – IPEC, origin�rio da OIT, com 

objetivos, entre outros, de introduzir a erradica��o do trabalho infantil na agenda das pol�ticas 

nacionais. Al�m deste, outro importante programa de responsabilidade do governo brasileiro � 

o Programa de Erradica��o do Trabalho Infantil - PETI, constituindo um Servi�o 

Socioeducativo do Minist�rio do Desenvolvimento Social e Combate � Fome – MFS, 

destinado a crian�as e adolescentes com idade inferior a 16 anos agastadas do trabalho 

precoce com transfer�ncia de renda para suas fam�lias. 

� por estas e outras que o Brasil � considerado pela comunidade internacional o 

exemplo de estado que cumpre a realiza��o de medidas, mesmo que de forma legislativa, a 

fim de elidir o trabalho infantil. 

132 “� dever da fam�lia, da sociedade e do Estado assegurar � crian�a e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito � vida, � sa�de, � 
alimenta��o, � educa��o, ao lazer, � profissionaliza��o, � cultura, � dignidade, ao respeito, � liberdade e � conviv�ncia familiar e comunit�ria, 
al�m de coloc�-los  a salvo de toda forma de neglig�ncia, discrimina��o, explora��o, viol�ncia, crueldade e opress�o”. 
133 Conven��o OIT n� 6/19 (Decreto n� 423/1955)
134 Conven��o OIT n� 5/19 (Decreto n� 423/1955).



5. Tutela ao trabalho do menor – garantias e proibi��es

H� tamb�m que se questionar a aus�ncia de um adequado sistema educativo e de leis 

que imponham e fiscalizem a escolariza��o, at�, no m�nimo, aos quatorze anos de idade.

A indiferen�a, ignor�ncia, neglig�ncia de autoridades, pais, mestres e do p�blico em 

geral contribuem significativamente, e de forma preponderante, para a perpetua��o e 

dissemina��o dessa chaga social que, al�m de violar os direitos b�sicos e elementares da 

crian�a, agride a consci�ncia e os princ�pios humanit�rios da sociedade.

Se n�o bastassem as tr�gicas seq�elas do desequil�brio social e econ�mico que pune 

nossas crian�as, at� com trabalho escravo, insalubre, penoso ou perigoso, um ex�rcito, cada 

vez mais numeroso de crian�as e adolescentes de todas as idades ocupam as ruas das 

metr�poles, onde se faz presas f�ceis da explora��o, da opress�o, do lenoc�nio e da viol�ncia, 

inclusive por parte do Estado a quem, por princ�pio, incumbe a obriga��o de proteg�-las. Para 

tanto, estes atores sociais t�m direito a prote��o � vida e � sa�de, mediante a efetiva��o de 

pol�ticas sociais p�blicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condi��es dignas de exist�ncia135.

Outros direitos tamb�m se apresentam em favor da prote��o contra o trabalho 

infantil, entre eles:  

 A idade m�nima para o trabalho foi elevada para 16 anos atrav�s da EC n� 20/1998, 

alterando a reda��o trazida pela Constitui��o Federal de 1988 que fixa em 14 anos a 

idade para o ingresso no mercado de trabalho, salvo na condi��o de aprendiz;

 Ao menor de 18 anos � proibido o trabalho noturno, assim considerado aquele 

realizado entre 22 e 5 horas do dia seguinte, no meio urbano, nos termos do artigo 404 

da CLT, e no meio rural, de 20 �s 4 horas, se executado na pecu�ria, ou 21 �s 5 horas, 

se exercidas as atividades na agricultura, este conforme o disposto no artigo 11, 

par�grafo �nico e 12 do Decreto n� 73.626/1974;

 Ao menor de 18 anos � proibido o trabalho em locais perigosos ou insalubres, nos 

termo do artigo art. 405, I, da CLT136. Al�m destas, o inciso II do artigo 67 do ECA, 

tamb�m pro�be o trabalho do menor em atividades penosas137;

135 Artigo 7� da Lei n� 8.069/90 – Estatuto da Crian�a e do Adolescente.
136 ¦ luz da legisla��o brasileira, s�o consideradas perigosas as atividades desenvolvidas de forma n�o eventual com subst�ncias inflam�veis, 
explosivos e com eletricidade e as insalubres pressup�em contato com agentes qu�mico, f�sico ou biol�gico prejudiciais � sa�de.
137 Entende-se por atividade penosa o labor gravoso � sa�de ou � seguran�a.



 A proibição do trabalho do menor em locais prejudiciais ao seu desenvolvimento 

moral138, salvo quando restar autorizado pela autoridade competente em razão da 

inexistência de prejuízos139;

 Nos termos do artigo 405, § 5º da CLT, conjugado com o artigo 390 e parágrafo único, 

amos do mesmo diploma legal, proíbe-se, ainda, o trabalho do menor de 18 anos em 

serviços que demandem o emprego de força muscular superior a 20 quilos, para o 

trabalho contínuo, ou 25 quilos para o trabalho ocasional. Cessa a proibição se a 

remoção do material for feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de 

carros de mão ou aparelho mecânico;

 Por força do artigo 301 da CLT, proíbe-se ainda o trabalho dos menores no subsolo;

 As restrições existem também no trabalho do menor de 18 anos, entre elas: exercer a 

profissão de propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos, nos termo do artigo 

3º da Lei nº 6.224/75;

 A Lei nº 6.354/76, que disciplina o trabalho do atleta de futebol, proíbe a contratação 

de menores de 16 anos. Caso o menor esteja entre 16 e 20 anos, a contratação 

necessita de consentimento expresso do responsável legal, esclarecendo-se que, a 

partir de 18 anos, a falta ou a negativa do consentimento, poderá ser substituída pelo 

suprimento judicial, conforme razão exarada no artigo 5º, parágrafo único da referida 

lei. Sob tais aspectos, o contrato do atleta não foi alterado pela Lei nº 9.615/98140;

 Por força do art. 413 da CLT, proíbe a prorrogação da duração normal diária do 

trabalho do menor, salvo na hipótese de regime de compensação ou, 

excepcionalmente, por motivo de força maior. Além desta proteção, quando o menor 

de 18 anos trabalhar em mais de um estabelecimento, o total das horas trabalhadas não 

poderá exceder a 8 horas diárias; e,

 O menor possui um tratamento especial no tocante às férias, as quais não poderão ser 

fracionadas e, sendo ele estudante, elas devem coincidir com as férias escolares141. 

As normas de proteção ao trabalho infantil que acima elencamos se justificam em 

razão da titularidade de direito fundamentais inerentes à pessoa humana, gerando a chamada 

proteção integral, estabelecida pelo sistema jurídico, de modo a assegurar o pleno 

138 Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho executado em teatros de revista, cinema, boate, cassino, caberes, empresas 
circenses, na produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos e quaisquer outros objetos que possam prejudicar a moral do 
menor, além da venda de bebidas alcoólicas (art. 405, §3º da CLT).
139 Outrossim, mesmo o menor não possuindo a idade mínima para o trabalho, a participação em tais atividades é admitida com o fulcro no 
princípio da razoabilidade, bem como por ser considerada, preponderantemente, uma atividade artística, e não um trabalho ou emprego 
propriamente, (GARCIA, 2007, p. 676).

140 Lei Pelé
141 Artigos 134, § 2º e 136, § 2º, ambos da CLT.



desenvolvimento físico, mental moral, espiritual e social, em condi��es de liberdade e 

dignidade142.

Respeitadas estas coloca��es, tem-se o t�o discutido conflito entre princ�pios ou 

colis�o de direitos, qual seja, a controv�rsia entre dignidade da pessoa humana, imaginando o 

direto ao trabalho do menor a favor da renda familiar, em rela��o aos princ�pios do direito a 

vida e a sa�de.

A solu��o que se aparenta para o caso em comento � delicada e exige muita aten��o. 

Entre outras justificativas, deve-se recorrer ao princ�pio de pertin�ncia que envolve uma 

avalia��o de peso – qual o direito mais “pesado”, mais importante, no caso em discuss�o, pois 

a este se dever� dar prefer�ncia, (FERREIRA FILHO, 2008).

6. Da confirmação do continuísmo do trabalho infantil

Apesar da legisla��o brasileira permitir o trabalho, como aprendiz, apenas a partir 

dos 14 anos de idade, a �ltima Pesquisa Nacional por Amostra de Domic�lios - PNAD, 

realizada pelo IBGE em conv�nio com o Minist�rio de Desenvolvimento Social e Combate � 

Fome (MDS), publicada em 2009, apontou que em 2008, havia 92,5 milh�es de pessoas 

ocupadas. Destas, 4,5 milh�es tinham de 5 a 17 anos de idade. As pessoas ocupadas 

representavam 10,2% da popula��o nesta faixa de idade, 0,7% a menos que em 2007. 

A Regi�o Nordeste foi a que apresentou a maior propor��o, 12,3% (1,7 milh�o), e a 

Sudeste a menor, 7,9% (1,3 milh�o). Dentre os homens, a propor��o de pessoas ocupadas de 5 

a 17 anos de idade (13,1% - 2,9 milh�es de pessoas) foi maior do que entre as mulheres (7,1% 

- 1,5 milh�o), fato percebido em todas as regi�es do Pa�s.

Das pessoas ocupadas de 5 a 17 anos de idade, 35,5% estavam em atividade agr�cola 

e 51,6% eram empregados ou trabalhadores dom�sticos. As pessoas ocupadas de 5 a 17 anos 

de idade trabalhavam em m�dia 26,8 horas habitualmente por semana, em todos os trabalhos,

sendo que as pessoas de 5 a 13 anos de idade trabalhavam em m�dia 16,1 horas, de 14 ou 15 

anos de idade, 24,2 horas e de 16 ou 17 anos de idade, 32,7 horas. 

Com rela��o ao emprego registrado, apenas 9,7% do contingente de empregados ou 

trabalhadores dom�sticos de 14 a 17 anos de idade possu�a carteira de trabalho assinada, e 

para as pessoas de 16 ou 17 anos de idade esse percentual foi de 13,1%.

A propor��o de pessoas de 5 a 9 anos de idade ocupadas foi de 0,9% e dentre as 

pessoas de 10 a 13 anos de idade esse percentual foi de 6,1%. Em 2008, 32,3% das pessoas 

142 Artigo 3� do Estatuto da Crian�a e do Adolescente.



ocupadas de 5 a 17 anos de idade eram trabalhadoras não remuneradas e entre as pessoas de 5 

a 13 anos de idade esse percentual foi de 60,9%. Para as pessoas de 14 ou 15 anos de idade, 

34,0% eram trabalhadoras não remuneradas e, dentre as pessoas ocupadas de 16 ou 17 anos de 

idade, era de 19,1% esse percentual. 

Em relação ao rendimento médio mensal de todos os trabalhos das pessoas de 5 a 17 

anos de idade aumentou de R$ 262,00, em 2007, para R$ 269,00, em 2008. As pessoas de 5 a 

13 anos de idade recebiam em média R$ 100,00, enquanto as de 14 ou 15 anos de idade 

recebiam R$ 190,00 e as de 16 ou 17 anos de idade recebiam R$ 319,00.

No tocante a dupla jornada, verificou-se que 57,1% das pessoas de 5 a 17 anos de 

idade que estavam ocupadas também exerciam afazeres domésticos. As pessoas ocupadas que 

também exerciam afazeres domésticos eram 61,2% entre aqueles de 5 a 13 anos de idade e 

56,0% entre 14 e 17 anos de idade. Entre as mulheres esse percentual foi de 83,3% vis-à-vis 

43,6% dos homens. Das pessoas não ocupadas de 5 a 17 anos de idade, 42,0% exerciam 

afazeres domésticos, e dentre as mulheres 54,6% contra 29,2% dos homens.

Finalmente, 865 mil pessoas de 5 a 17 anos de idade que estavam ocupadas residiam

em domicílios cujo rendimento mensal domiciliar per capita era menor que ¼ do salário 

mínimo ou sem rendimentos, o que representou um percentual de 10,8% das pessoas desse 

grupo de idade nessa classe de rendimento. O rendimento médio mensal domiciliar per capita 

das pessoas de 5 a 9 anos de idade, que estavam ocupadas, era de R$ 186,00, ao passo que das 

pessoas com 16 ou 17 anos de idade era de R$ 394,00.

Estes números demonstram que o trabalho infantil tem diminuído no Brasil, porém a 

passos lentos, uma vez que em 2002, contava-se com cerca de 6,7 milhões de crianças e 

adolescentes trabalhadores (NASCIMENTO, 2004). Em 2006, a PNAD apontou 5,1 milhões 

ocupadas, sendo que 77,9% trabalhavam porque queriam. Em 2008, como acima exposto, este 

número reduziu para 4,5 milhões, ou seja, entre os últimos 7 anos de pesquisa, comprova-se 

que no Brasil houve uma singela redução de 2,2 milhões de crianças e adolescentes 

vinculados ao trabalho infantil. 

7. Considerações finais

Como vimos em linhas volvidas, não basta proteger a relação do trabalho infantil 

apenas com leis escritas, pois o continuísmo do trabalho infantil se denota por meio da 

inexistência de uma efetiva fiscalização do Estado e o emprego de penalidades proporcionais 



ao ato infracional de alguns empres�rios e at� mesmo das pr�prias fam�lias143, a cultura de 

aproveitar crian�as e adolescentes para o trabalho desregrado e sem qualquer controle e 

preven��o poder� aumentar ainda mais os n�meros recentes da presente explora��o.

Apesar das Conven��es e Recomenda��es oriundas da OIT, ratificadas pelo Brasil, 

apesar das in�meras leis que trazem em seu bojo a prote��o legal do trabalho da crian�a e do 

adolescente (ECA, CLT, Lei de Est�gio, etc.), a veda��o do referido trabalho n�o pode se 

constituir numa esp�cie de habeas corpus de alguns empregadores que, eximindo de qualquer 

responsabilidade legal, moral e social, neste tema t�o delicado: as crian�as e os adolescentes 

de hoje, ser�o os homens de amanh�. 

Lado outro, o combate ao trabalho infantil, elogiado por organismos internacionais, 

como a ONU, OIT e UNESCO, tem recebido forte apoio dos �rg�os do Poder Judici�rio e do 

Minist�rio P�blico, dentro e fora do processo, sem que, em casos extremos, nos quais ocorra � 

transgress�o da proibi��o do trabalho do menor, se exclua a rela��o de emprego, prejudicando 

o prestador de servi�os e beneficiando o tomador, uma vez que, al�m da apropria��o indevida 

da for�a de trabalho, ningu�m devolver� ao menor as horas de trabalho por ele prestadas.

Ademais, na mesma vis�o do Judici�rio, quem n�o investe no ser humano, deixa ao 

relento o mais precioso de todos os bens, pois a nulidade do contrato de trabalho do menor, 

com fundamento na teoria geral do Direito Civil, acaba por anular todos os efeitos jur�dicos 

da rela��o de emprego, mesmo quando presentes os pressupostos do art. 3� da CLT144. O 

Direito � uma ci�ncia social, onde nem sempre dois e dois s�o quatro, nem quatro vezes 

quatro dezesseis. Ademais, se houve infring�ncia � lei, esta ocorreu por parte de quem 

contratou o menor que estava proibido de trabalhar e que, por essa raz�o, deveria at� estar 

impedida de suscitar a nulidade, que, diga-se de passagem, n�o est� disposta no texto 

constitucional proibitivo.

Por isso, al�m das ferramentas de prote��o e fiscaliza��o j� informadas neste 

trabalho, � cedi�o que parte de uma futura erradica��o do trabalho infantil o posicionamento 

do Poder Judici�rio, especialmente da Justi�a Especializada, a fim de empregar penas severas 

ou at� mesmo mudan�as de posturas jur�dicas no sentido de albergar a garantia e o direito do 

trabalho do menor, face h� in�meros antagonismos demonstrados. 

143 Utilizando os ensinamentos do professor S�RGIO M ATHEUS GARCEZ, os pais podem perder o poder familiar ou, do mesmo modo, 

serem suspensos, podendo isso acontecer por v�rios motivos. Nos termos dos princ�pios da Declara��o Universal dos Direitos da Crian�a, 

mais precisamente o 6�, o cumprimento dos preceitos de uma paternidade verdadeiramente respons�vel, apesar do problema da defici�ncia 

econ�mica na maioria das fam�lias brasileiras ou de outros problemas de qualquer outra ordem, deve ser o mote a ser seguido, (GARCEZ, 

2008).  
144 (TRT 3� R. – RO 00822-2005-006-03-00-5 – 4� T. – Rel. Juiz Luiz Ot�vio Linhares Renault – DJMG 12.11.2005 – p. 10)



Assim, reafirmando a assertiva de que não se pretendeu aqui exaurir o tema ora 

proposto, tem-se a premente necessidade de maiores estudos das causas da naturalização do 

trabalho para que as ações sejam eficazes, para se quebrar com padrões arraigados e, assim, 

abrir espaços para a consolidação do novo paradigma da proteção integral da criança e do 

adolescente.

Como é de conhecimento geral, o futuro se faz com as ações do presente. Ele só se 

realiza no presente, no agora.

Referências Bibliográficas

BARROS, Alice Monteiro de. Contratos e regulamentos especiais de trabalho: 

peculiaridades, aspectos controvertidos e tendências. 3ª ed. São Paulo : LTr, 2008.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2005.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 10. ed. São Paulo 

:  Saraiva, 2008.

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito do trabalho. São Paulo : Método, 2007.

GARCEZ, Sérgio Matheus. O novo direito da criança e do adolescente. Campinas : Alínea, 
2008.

IBGE. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=1117. 
Acesso em: 20 jun. 2010. 

______. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/default.sht
m. Acesso em 22 de julho. 2010.

NASCIMENTO, Grasiele Augusta Ferreria. A proteção contra as piores formas de trabalho 
infantil. In: ______. (Org.). Direito das Minorias: proteção e discriminação no trabalho. 
Campinas: Alínea, 2004.

______. A educação e o trabalho do adolescente. Curitiba : Juruá, 2004.



PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 2. ed. São Paulo : Max Limonad, 2003.

______. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 8. ed. São Paulo : 

Saraiva, 2007.

PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula Vaz de. Coord. Direitos humanos e 

direito do trabalho. 1. ed. São Paulo : Atlas, 2010. 

TALAVERA, Glauber Moreno, Trabalho do menor. Revista do Tribunal Superior do 

Trabalho, Brasília, vol. 72, nº 1, jan/abr 2006.

SUSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de Direito do Trabalho. 22. ed. São Paulo: LTr, 

Volumes I e II. 2005.



O Fen�meno “Ciberbullying”

Cláudia Eliane da Matta, UNIFEI, claudia.matta@unifei.edu.br
Lígia Maria Teixeira de Faria Brezolin,UNISAL, ligia@lo.unisal.br
Sonia Maria Ferreira Koehler, UNISAL, koehler@guaranet.com.br

Eixo: Violência e convivência na escola: manifestações e relações sociais

Resumo: O advento de novas tecnologias da informação e comunicação proporciona novas e 
rápidas formas de contato, além de permitir que um indivíduo esteja sempre conectado a rede 
mundial de computadores. Uma das conseqüências dessa intensa comunicação é o aumento da 
violência e dos crimes virtuais na Internet.  O objetivo deste artigo é realizar um estudo sobre 
o fenômeno ciberbullying e como este se apresenta no século XXI. O bullying é uma forma de 
violência física ou psicológica que ocorre de forma repetitiva, utilizadas para intimidar a 
vítima, exercidas por um ou mais indivíduos. O ciberbullying, uma forma de bullying, é a 
disponibilização de conteúdo ofensivo sobre indivíduos, utilizando as tecnologias da 
informação e comunicação, tais como: a Internet e os celulares, ultrapassando limites 
geográficos. As vítimas de ataques virtuais podem se deparar com um ou mais tipos de 
material ofensivo, tais como: fotografias montadas, piadas, comentários sexistas ou racistas. 
Foi realizado um levantamento das redes sociais mais utilizadas no mundo e no Brasil. 
Constatou-se que o Orkut é a rede social mais utilizada dos brasileiros, por isso foi objeto 
desta pesquisa. Foram encontradas nessa rede social comunidades que praticam a violência 
psicológica contra um indivíduo. Com o estudo realizado, pode-se entender esse fenômeno e 
como ele ocorre. O entendimento desse fenômeno, bem como sua prevenção constitui-se em 
uma forma de permitir uma convivência social sadia e segura de crianças e adolescentes na 
idade escolar. 

Palavras-chave: Ciberbullying; Comunidades Virtuais; Violência. 

Abstract: The advent of new information and communication technologies offer new and 
faster ways to connect, and allow an individual is always connected to the worldwide 
computer network. One consequence of this intense communication is the increased violence 
and crime in the virtual Internet. The aim of this paper is to perform a study on the 
phenomenon ciberbullying and how it presents itself in the twenty-first century. Bullying is a 
form of physical or psychological violence that occurs repeatedly, used to intimidate the 
victim, performed by one or more individuals. The ciberbullying, a form of bullying, is the 
availability of offensive content on individuals, using information technology and 
communication, such as the Internet and cell phones, beyond geographic boundaries. Victims 
of cyber attacks may encounter one or more types of offensive material, such as mounted 
photographs, jokes, sexist or racist comments. A survey of social networks being used 
worldwide and in Brazil. It was found that Orkut is the most used social network of 
Brazilians, so it was the object of this research. We have found that social networking 
communities practicing psychological violence against an individual. In this study, one can 
understand this phenomenon and how it occurs. The understanding of this phenomenon and 
its prevention is in a way to allow a healthy and safe social coexistence of children and
adolescents at school age.

Keywords: Ciberbullying; Virtual communities; Violence



1. Introdução

Com a Internet, amplia-se a possibilidade de estabelecimento de v�nculos com 

pessoas do mesmo grupo social como, por exemplo, familiares e colegas de escolas e 

trabalho, ou com pessoas desconhecidas e distantes geograficamente.

Segundo o Comit� Gestor da Internet no Brasil (CETIC – 2009, p.90), 25% dos 

domic�lios brasileiros possuem computador e, destes, 71% possuem acesso � Internet. Isso 

corresponde a 14 milh�es de domic�lios com computador e 10 milh�es de domic�lios com 

acesso � Internet.

No ano de 2008, 90% dos acessos � rede, no Brasil, foram realizadas com o objetivo 

de comunica��o. Essas atividades de comunica��o desenvolvidas na Internet, segundo o 

CETIC (2008), s�o: envio e recebimento de e-mail (77%); participa��o em sites de 

relacionamento (69%); envio de mensagens instant�neas (61%), troca de mensagens por voz 

com Skipe ou videoconfer�ncia (18%); cria��o ou atualiza��o de blogs ou p�ginas na Internet 

(17%) e participa��o em listas de discuss�o ou f�runs (15%). A Figura 1 mostra um gr�fico 

desses valores. 

Conforme o Comit� Gestor da Internet no Brasil (2009, p. 145): 
Na pesquisa TIC Domic�lios 2008, verifica-se que 43% dos brasileiros 
entrevistados acessaram a Internet alguma vez na vida, dentre aqueles 
residentes em �rea urbana, com mais de dez anos. J� o percentual de 
usu�rios, ou seja, o percentual daqueles que acessaram a rede nos �ltimos 
tr�s meses, chegou a 38%, registrando um crescimento de quatro pontos 
percentuais em rela��o a 2007, n�mero que representa cerca de 50 milh�es 
de brasileiros em �reas urbanas.

Atividades de comunicação desenvolvidas na Internet

77%
69%

61%

18% 17% 15%

Envio e recebimento de e-mail

Participação em sites de relacionamento

Envio de mensagens instantâneas

Troca de mensagens de voz 

Criação ou atualização de blogs ou páginas na Internet 

Participação em listas de discussão ou fóruns

Figura 1 – Atividades de comunica��o desenvolvidas no Brasil. 
Fonte: CETIC (2008).



Devido � grande dissemina��o das Tecnologias da Informa��o e Comunica��o (TIC), 

surge o ciberbullying, uma das possibilidades de pr�tica do bullying, potencializada pela 

Internet e pelos celulares.

2. Bullying e Ciberbullying

Um dos fen�menos mais preocupantes para aqueles que convivem ou trabalham com 

jovens � o aumento do comportamento agressivo entre os adolescentes.

Na escola, s�o muitos os tipos de viol�ncia que ocorrem. Algumas s�o expl�citas, tais 

como: agress�es f�sicas, furtos, depreda��es, com�rcio e tr�fico de drogas e armas. Outras 

aparecem de uma forma bem mais sutil, causando danos psicol�gicos �s v�timas.

Esse tipo de viol�ncia sutil, chamada por alguns autores de incivilidades, “tem um 

potencial de desorganiza��o da ordem coletiva e das refer�ncias de sentido individuais, 

destruindo la�os sociais, fomentando sentimento de inseguran�a, fragilizando institui��es, 

afetando a experi�ncia e a confian�a no outro”, conforme Abramovay (2006, p.50).

Dentre essas formas de viol�ncia, que se apresentam como incivilidades, pode-se 

citar: a xenofobia, a homofobia, o racismo, a discrimina��o por desigualdade econ�mica, a 

discrimina��o religiosa, a discrimina��o por defici�ncia ou por caracter�sticas f�sicas que 

podem vir acompanhadas do bullying. 

O bullying � uma palavra de origem inglesa utilizada “para definir o desejo 

consciente e deliberado de maltratar uma outra pessoa e coloc�-la sob tens�o”, de acordo com 

Fante (2005, p. 27). 

Para Lopes Neto (2005), “o bullying diz respeito a uma forma de afirma��o de poder 

interpessoal atrav�s da agress�o” com “conseq��ncias negativas imediatas e tardias sobre 

todos os envolvidos: agressores, v�timas e observadores”.

O bullying � uma forma de viol�ncia cruel, torna suas v�timas ref�ns da ansiedade e 

de emo��es que interferem negativamente nos seus processos de aprendizagem e conv�vio 

social, devido � excessiva mobiliza��o de medo, ang�stia e raiva reprimida. Isso pode ser 

decisivo no incentivo � evas�o escolar e ao ingresso no mundo das drogas e do crime; ou 

ent�o na gera��o de pessoas psicologicamente desestruturadas, que poder�o vir a cometer 

viol�ncia dom�stica e adotar caracter�sticas antissociais, de acordo com Colovini e Costa 

(2006).

Segundo Murata (2004, p.68), no bullying, ocorrem “atos de intimida��o 

preconcebidos, amea�as, que, sistematicamente, com viol�ncia f�sica e psicol�gica, s�o 

repetidamente impostos a indiv�duos particularmente mais vulner�veis e incapazes de se 



defenderem”. Tais atos acarretam �s v�timas sofrimento psicol�gico, isolamento e 

marginaliza��o.

H� uma nova forma de bullying que surge com o crescimento do acesso �s TICs por 

grande parcela da popula��o: o ciberbullying. � a disponibiliza��o de conte�do ofensivo ou 

difamat�rio de um indiv�duo, de forma mais r�pida e para uma quantidade maior de 

indiv�duos. O ciberbullying utiliza particularmente a Internet e os celulares, com dois 

agravantes: ultrapassa os limites da escola e pode ser feito de forma an�nima, pois � poss�vel 

ao agressor criar um falso usu�rio.

De acordo com Willard (apud Ortega, 2007), o ciberbullying consiste em “ser cruel 

com outra pessoa mediante o envio ou publica��o de material ofensivo ou participa��o em 

alguma outra forma de agress�o social usando a Internet ou outras formas de tecnologias 

digitais”. 

Conforme a atitude diante da situa��o de ciberbullying, os envolvidos nessa forma de 

viol�ncia podem ser classificados como: ciberagressores, v�timas e espectadores.

Os ciberagressores s�o jovens, normalmente entre 10 e 20 anos, que pertencem a 

comunidades virtuais e criam seus pr�prios espa�os personalizados na rede, como blogs, wiks, 

correio eletr�nico, entre outros. Utilizam tamb�m comunica��o s�ncrona, como bate-papo e 

videoconfer�ncia, garantido, assim, um elo de comunica��o com os demais usu�rios da rede, 

de acordo com Prados e Fern�ndez (2007).

Os espectadores s�o aqueles que n�o praticam nem sofrem esse tipo de viol�ncia, 

mas que est�o inseridos em um ambiente onde o ciberbullying ocorre. Eles presenciam a 

viol�ncia, mas n�o tomam partido devido ao medo de repres�lias do agressor.

H� duas modalidades de ciberbullying, segundo Prados e Fern�ndez (2007): 

a) o que atua como refor�o do bullying que j� ocorre presencialmente com a v�tima;

b) o que ocorre na rela��o entre iguais atrav�s das TICs, mas sem precedentes de 

bullying.

A primeira modalidade pode ser considerada como uma forma de bullying mais 

sofisticada, geralmente aplicada quando as formas tradicionais deixam de ser satisfat�rias. 

Nesse caso, o agressor � facilmente identificado e corresponde ao mesmo hostilizador 

presencial. Os efeitos dessa modalidade s�o somados aos que j� precedem a v�tima: 

amplificam e incrementam os danos, dada a abertura mundial e generaliza��o do bullying

atrav�s das p�ginas da Web.



Em rela��o a segunda modalidade, pode-se dizer que s�o formas de bullying entre 

iguais que n�o possuem antecessores, ou seja, sem motivo aparente a v�tima come�a a receber 

agress�es atrav�s das TICs.

3. Comunidades Virtuais e ciberbullying

O termo “comunidades virtuais” foi criado em 1993, com o seguinte significado: 

"agrega��es sociais que surgem da Internet, quando pessoas suficientes mant�m suficientes 

debates p�blicos, com suficiente sentimento humano, para formar teias de relacionamento no 

ciberespa�o", conforme Tajra (2002, p.37). 

Como diz Santaella (2003, p. 121), “as comunidades virtuais re�nem um grupo de 

pessoas globalmente conectadas na base de interesses e afinidades, em lugar de conex�es 

acidentais ou geogr�ficas”. Nas comunidades virtuais, “fazemos o que fazem as pessoas 

quando se encontram, mas o fazemos com palavras e na tela do computador, deixando nossos 

corpos para tr�s”, conforme afirma a autora.

Muitas comunidades virtuais ou redes sociais, como tamb�m s�o chamadas, 

permitem que usu�rios de computadores com pouco conhecimento nesse tipo de tecnologia 

consigam acessar todo o conte�do que est� dispon�vel.

Nas comunidades virtuais, as mensagens s�o publicadas por qualquer membro da 

comunidade, em sequ�ncia, alinhadas cronologicamente. A participa��o em uma comunidade 

virtual pode ser controlada por seu criador ou ser aberta a todas as pessoas que queiram 

publicar ou ler uma mensagem.  Algumas comunidades possuem o recurso de publicar 

mensagens de forma an�nima.

H� um elevado n�mero de comunidades sociais encontradas na rede. Dentre elas, 

podem ser citadas: Facebook, QZone, Haboo, MySpace, Orkut e Vkontakte. Essas s�o as 

redes sociais mais utilizadas no mundo, conforme o site Many Eyes (2010).

Facebook � a rede social mais acessada em todo o mundo. Foi criada por Mark 

Zuckerberg, quando tinha 23 anos e era estudante de gradua��o em Harvard. At� 2006, a rede 

era restrita a estudantes norte-americanos.

QZone � o mais importante site chin�s de redes sociais.

Habbo Hotel, mundo virtual criado pela Sulake, � uma comunidade virtual voltada 

para o p�blico adolescente, na gera��o de conte�do para bate-papo com bandas e m�sicos 

com os f�s.

MySpace, criado em 2003, � estruturado a partir da cria��o de perfis com fotos, blog

e v�deos, e permite hospedar arquivos mp3 em suas p�ginas. O principal diferencial dessa 



rede social é que as páginas podem ser visualizadas também por usuários não cadastrados no 

site.

Orkut foi desenvolvido pelo engenheiro turco Orkut Büyükkokten, em janeiro de 

2004, e é uma ferramenta da Google utilizada para construção de rede social. Esta permite a 

criação de páginas de perfil de usuário, adição de outros usuários a rede de um usuário e 

criação ou participação em comunidades virtuais.

Vkontakte é uma cópia do Facebook utilizado na Europa Ocidental. 

Figura 2 – Redes sociais mais populares no mundo
Fonte: manyeyes.alphaworks.ibm.com

No Brasil, a rede social mais utilizada é o Orkut, conforme mostra a Figura 3. Em 

grande parte do mundo (países que estão em verde-claro no mapa), utiliza-se o Facebook. Nos 

países de origem eslava, utiliza-se o Vkontakte (em vermelho). E na China utiliza-se o 

QZone.

O Orkut possui mais de 1.200.000 usuários, com o maior número de adeptos no 

Brasil (50,60%). Por isso será objeto do estudo sobre comunidades que se configuram como 

ciberbullying.

Há uma grande diversidade de assuntos nas comunidades virtuais, que variam de 

coisas triviais a conteúdos de utilidade pública. Nessa pluralidade de assuntos, surgem aqueles 

que incitam o racismo, o neonazismo, a pornografia infantil, a xenofobia, a apologia e a 

incitação a crimes contra a vida, a intolerância religiosa e a homofobia.

Segundo o site SaferNet (2010), o número de denúncias recebidas, no mês de 

fevereiro de 2010, na Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, foi de 3.516, 



sendo que, dessas den�ncias,  2.908 s�o referentes ao site de relacionamento Orkut. Na Figura 

4, pode-se notar que 1.944 den�ncias referem-se a pornografia infantil e 817 a “apologia e 

incita��o a crimes contra a vida”.

Figura 3 – Mapa do Mundo com as redes sociais mais utilizadas
Fonte: manyeyes.alphaworks.ibm.com

Figura 4 – Den�ncias de crimes virtuais
Fonte: www.safernet.com.br

S�o exemplos de comunidades do Orkut, caracter�sticas de ciberbullying: “Eu odeio 

as patys da escola”, com 126.605 membros, conforme Figura 5, e “A menina mais rid�cula da 

7�”, conforme Figura 6. Estas comunidades est�o dispon�veis na categoria “Alunos e Escolas”. 



Figura 5 – Comunidade: “Eu Odeio as patys da escola”

Figura 6 – Comunidade:  “A menina mais rid�cula da 7a”

4. Formas de Ciberbullying

Alguns meios são utilizados para difamar um indivíduo ou um grupo de pessoas, de 

maneira repetitiva e hostil. Dentre as formas mais comuns de ciberbullying encontram-se:

 Mensagens de texto ofensivas pelo celular;

 Envio de fotos e vídeos, produzidos normalmente por celulares, de forma 

oculta, e difundidos através do próprio celular;

 Chamadas ofensivas, feitas principalmente pelo celular;

 E-mails ofensivos, intimidatórios ou ameaçadores;

 Agressão verbal em salas de chat

 Mensagens instantâneas de caráter intimidatório, acusador ou de insulto à 

vítima;



 P�ginas na Web elaboradas para agredir outra pessoa ou grupo.

O Orkut permite ao usu�rio criar uma rede social. Nele, vem se tornando comum, no 

�lbum de fotos dos usu�rios, uma figura com v�rios r�tulos, conforme mostra a Figura 7. 

Esses r�tulos podem ser mapeados e associados aos usu�rios desse espa�o de relacionamento, 

configurando, dessa forma, um tipo de ciberbullying que est� sendo muito difundido pelos 

pr�prios usu�rios.

Figura 7 – Imagem encontrada no Orkut

Outra forma de ciberbullying que ocorre no Orkut � a cria��o de uma comunidade 

para a v�tima, como mostra a Figura 8. Essa comunidade visa � deprecia��o da v�tima, atrav�s 

de alguma forma de preconceito ou de coment�rios maldosos.

Na pesquisa realizada por Faustino e Oliveira (2008), identificou-se que “os usu�rios 

fizeram uma falsa declara��o de maioridade ao se cadastrarem no Orkut”. Isso tamb�m 

ocorreu na comunidade “O mais gordo da escola masa 7� b”, mostrada na Figura 9, pois trata-

se de alunos do ensino fundamental. 

Uma outra forma de ciberbullying � o roubo de identidade. Ao conseguir acesso 

il�cito, o agressor entra na conta da v�tima, causando os mais variados dist�rbios.  Isso pode 

ser feito utilizando-se e-mail, sala de bate-papo ou comunidades de relacionamento, por 

exemplo.

Por e-mail, o agressor envia mensagens com conte�do obsceno, rude ou violento em 

nome da pessoa para a sua lista contatos. Em salas de bate papo, difunde boatos, faz-se passar 

pela v�tima e ofende as pessoas com quem fala. Pelas comunidades de relacionamento, 

alteram o perfil do usu�rio, alteram as fotos e enviam mensagens ofensivas aos demais 

usu�rios da rede de relacionamento da v�tima.



Figura 8 – Comunidade encontrada no Orkut em 31 de julho de 2009

5. Medidas de Prevenção

Uma forma de prevenir o ciberbullying é instruir crianças e adolescentes a não 

compartilhar informações pessoais com outras pessoas, tais como nomes de usuários e senhas, 

para evitar roubos de perfil.

Na sala de bate-papo, como o MSN, em sites de relacionamento, como o Orkut, e no 

e-mail, as crianças e adolescentes podem se proteger de mensagens violentas bloqueando 

contatos dos agressores.

Morais (2009) cita várias maneiras de prevenção do ciberbullying. São elas:

 Eduque as crianças e os adolescentes para utilizarem as TICs de forma ética, 

responsável e segura;

 Deixe claro a crianças e adolescentes sobre os riscos de colocarem fotografias, 

vídeos e outros dados pessoais online que possam ser usados por ciberagressores;

 Monitore a utilização das TICs pelas crianças e adolescentes, evitando áreas 

isoladas para colocar computadores (quartos de crianças e adolescentes), adote aplicativos que 

controlam o acesso a sites;

 Preste atenção a que as crianças e adolescentes lhe dizem sobre potenciais 

casos de ciberbullying e não se limite a subestimar, criar falsos sentimentos de segurança ou 



at� ignorar as situa��es que lhe s�o reportadas, por exemplo: "ignore isso", "n�o leve isso a 

s�rio"; 

 N�o reaja intempestivamente para proteger a crian�a/jovem, por exemplo, n�o 

se ajuda uma v�tima castigando-a; se a crian�a � a v�tima, n�o lhe retire o direito de acesso ao 

computador ou � Internet; 

 Caso os seus filhos ou educandos sejam v�timas de ciberbullying, deixe claro 

que trabalhar� com a crian�a ou adolescente para encontrar uma solu��o;

N�o se deve estimular a crian�a ou adolescente que � v�tima a praticar ciberbullying. 

� necess�rio combater a viol�ncia atrav�s de atitudes de paz.

6. Conseqüências legais e medidas de intervenção

A v�tima n�o precisa sofrer passivamente os ataques; ela pode denunci�-los. No 

Brasil, constituem viola��o aos Direitos Humanos, protegidos pela Declara��o Universal dos 

Direitos do Homem, ressaltando tamb�m que violam o princ�pio da dignidade humana que se 

caracteriza como princ�pio basilar do Estado Democr�tico de Direito (art. 1� , III, da CF/88):

Os crimes elencados a seguir est�o previstos no C�digo Penal brasileiro:

 crimes de amea�a (art. 147); 

 cal�nia (art. 138);

 difama��o (art. 139);

 inj�ria (art. 140);

 falsa identidade (art. 307).

A viola��o da dignidade humana e dos direitos da personalidade conduzem ao dano 

moral e, por conseq��ncia, gera direito � indeniza��o sem preju�zo da responsabilidade penal. 

Isso significa que, al�m de indeniza��o de natureza civil em pec�nia, tamb�m responder� 

penalmente.

Nesses crimes, a “a��o penal � p�blica condicionada a representa��o ou privada, e 

depende, por determina��o legal, do registro de uma queixa-crime que deve ser formalizada 

perante uma autoridade policial”, de acordo com o site SaferNet.

No mesmo site, foi criada uma Central Nacional de Den�ncias de Crimes 

Cibern�ticos, contribuindo para a promo��o dos Direitos Humanos e do uso seguro da 

Internet.



Os tipos de den�ncia que podem ser feitos atrav�s deste site s�o: pornografia infantil, 

racismo, intoler�ncia religiosa, neonazismo, xenofobia, homofobia, apologia e incita��o a 

crimes contra a vida e maus tratos contra animais.

Em caso de processos jur�dicos, � necess�rio preservar o maior n�mero de provas 

que a v�tima conseguir. Para isso, deve-se imprimir e salvar o conte�do das p�ginas ou o 

di�logo dos prov�veis agressores na sala de bate-papo. Isso ajuda como fonte de informa��o 

para investiga��o da pol�cia. Para mensagens de correio eletr�nico ofensivas, deve-se 

imprimir uma c�pia, bem como guardar o cabe�alho das mensagens. Deve-se guardar as 

provas em algum tipo de m�dia protegida contra altera��o, como um CD-R ou um DVD-R. 

Infelizmente isso n�o vale como prova em ju�zo, pois carece de f� p�blica, mas poder� 

auxiliar em casos de investiga��o policial. 

Uma alternativa para registrar provas que estejam on-line � recorrer a um cart�rio e 

fazer uma declara��o de f� p�blica de que o crime em quest�o existiu, ou lavrar uma Ata 

Notarial do conte�do ilegal ou ofensivo. Isso � necess�rio porque, como a Internet � muito 

din�mica, as informa��es podem ser tiradas do ar ou removidas para outro endere�o a 

qualquer momento, de acordo com o site SaferNet (2010). 

A v�tima pode notificar diretamente o prestador do servi�o de conte�do para que 

remova o conte�do ilegal ou ofensivo de seus servidores, preservando todas as provas da 

materialidade e os ind�cios de autoria do crime.

7.  Considerações Finais

Considerando-se ciberbullying como um tipo de bullying, pode-se dizer que os 

efeitos relatados para o bullying, tanto para a v�tima como para o agressor, s�o similares. H�, 

por�m, um agravante no ciberbullying: a v�tima fica bem mais exposta. 

As v�timas podem continuar sofrendo os efeitos negativos do ciberbullying muito 

al�m do per�odo escolar. Conforme Fante (2005): “pode trazer preju�zos em suas rela��es de 

trabalho, em sua futura constitui��o familiar e cria��o de filhos, al�m de acarretar preju�zos 

para a sua sa�de f�sica e mental”.

O agressor, de acordo com Fante (2005):
est� propenso a adotar comportamentos delinq�entes: agrega��o a grupos 
delinq�entes, agress�o sem motivo aparente, uso de drogas, porte ilegal de 
armas, furtos, indiferen�a � realidade que o cerca, cren�a que deve levar 
vantagem em tudo, cren�a que impondo-se com viol�ncia que conseguir� 
obter o que quer da vida... afinal foi assim nos anos escolares.



É necessário conscientizar as crianças e os adolescentes que o ciberbullying é um ato 

de violência e que o agressor pode ser punido, se acionados os meios legais.

Pais e professores não podem ficar ausentes na educação de crianças e adolescentes: 

é necessário entender o fenômeno, saber como prevenir, como intervir e como agir caso a 

criança ou o adolescente seja vítima dessa violência.

Tanto a vítima quanto o agressor precisam de cuidados específicos, ambos estão 

adoecidos e precisam ser tratados. Tapar os olhos e os ouvidos para esses protagonistas é 

também uma forma omissa de violência.
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Eixo: Viol�ncias e conviv�ncia na escola: forma��o de professores 

Resumo

Esse projeto integra um  conjunto de pesquisas elaboradas pelo grupo de estudos do 

Observatório de Violências nas Escolas do Centro Universitário Salesiano de São Paulo 

(Unisal), unidade de Lorena, e teve por objetivo verificar a existência e as m anifestações da 

violência psicológica na relação professor-aluno e propor estratégias de m ediação e de 

prevenção que contribuam  com  as políticas públicas. Considerando-se que as m anifestações 

da violência parecem  se alastrar e se originar tam bém  na escola, é necessário voltar a atenção 

para um a form a de violência velada que não deixa m arcas identificáveis, que é entrem eada por 

relações autoritárias, zom barias e críticas destrutivas que podem  interferir na autoconfiança e 

no sucesso escolar dos alunos. Nesse sentido, a questão principal que orientou este trabalho 

diz respeito à postura do professor enquanto possível prom otor do conflito e/ou da violência 

psicológica no am biente escolar. Participaram  da pesquisa 68 professores de seis escolas da 

rede m unicipal de ensino, pertencentes a todas as séries do ensino fundam ental e ensino 

m édio. O instrum ento foi um a entrevista, gravada, constituída de 18 questões, visando ao 

relato de experiências, com petências e com portam entos dos educadores. Utilizou-se a técnica 

do grupo focal, m étodo oral e grupal, o que perm ite um a eficaz discussão acerca da 

problem ática. Os dados foram  analisados quantitativa e qualitativam ente, por m eio da 

categorização dos resultados para análise de conteúdo das entrevistas. Ficou evidenciada a 

resistência dos docentes em  refletir sobre sua própria prática no desenvolvim ento das 

atividades em  sala de aula. Constatou-se a valorização do m étodo tradicional de ensino, ações 

de gritar, am eaçar, agredir verbalm ente, perseguir, retirar o aluno da sala de aula e 

encam inhá-lo à diretoria, revelando, assim , form as de violência psicológica e/ou sim bólica 

que poderão trazer com o consequências fatores im peditivos para o processo de ensino-

aprendizagem  e para sucesso escolar dos alunos.

Palavras-chave: Viol�ncia psicol�gica; Media��o; Rela��o professor-aluno. 

Abstract

This project includes a series of studies prepared by the group of studies of the Observatório 

de Violências na Escola (Violence Observatory at School) – Center Unisal Lorena/SP. Its 

purpose was to verify the existence and m anifestations of psychological violence in the 

teacher-student relationship and suggest strategies for m ediation and violence prevention to 

contribute to public policy. Considering that the m anifestations of violence appear to spread 

and also arise in school, calls attention to a covert form  of violence that leaves no identifiable 

m arks, that isinterspersed with authoritarian relations and destructive criticism  which m ight 



interfere with the self-confidence and academ ic success of students. In this sense, the question 

that drives this work concerns the attitude of the teacher as the possible initiator of the 

conflict and/or psychological violence in the school environm ent. Participate in research 68 

teachers from  six schools of m unicipal public system , belonging to all grades of elem entary 

school and m iddle school. The instrum ent was a recorded interview consisting of 18 

questions, objecting the report of experiences, skills and behaviors of teachers. The technique 

of Focus Group was used, an oral and group m ethod that allows an effective discussion of the 

issue. The data was analyzed quantitatively and qualitatively, through the categorization of 

results for analysis of the content of the interviews. Becam e evident the resistance of teachers 

on reflecting on their own practice in the developm ent of activities in the classroom . It was 

noted that the enhancem ent of traditional teaching m ethod, actions of yelling, threatening, 

harassing, stalking, rem oving the student from  classroom  and send it to the direction, reveal, 

thus, form s of psychological and/or sym bolic violence that m ight bring consequences as 

factors im peding the teaching-learning process and the academ ic success of students.

Keywords: Psychological violence; Mediation; Teacher-student relationship. 

1. Introdução 

Esta pesquisa fez parte de um conjunto de estudos desenvolvidos por um grupo de 

professores e alunos que integram o Observatório de Violências nas Escolas do Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal), unidade de Lorena. Os estudos realizados no 

Observatório de Violências nas Escolas articulam-se à parceria mantida com a rede de 

Observatórios de Violências sediada pela Universidade Católica de Brasília (UCB) que 

compõe a Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade. A rede de Observatórios 

nucleados em instituições nacionais e internacionais tem por objetivo conjunto, pesquisar e 

propor formas de enfrentamento das violências nas escolas onde a problemática se instalou 

em suas diversas modalidades, afetando o clima escolar e o processo ensino-aprendizagem. 

Portanto, o intuito é direcionar pesquisadores, educadores, gestores públicos, pais e alunos 

para a construção de uma cultura de paz, especialmente no ambiente escolar. 

Atualmente, evidencia-se que manifestações da violência em suas mais diversas 

formas são recorrentes nos noticiários e emergentes na sociedade. Esses fenômenos se 

alastram e se originam também no ambiente escolar, e suas causas, dimensões e conse-

quências são temas que despertam a preocupação e o interesse de pesquisadores, sendo 

explorados com afinco por vários autores da literatura nacional e internacional. Uma vez que 

a educação está intimamente ligada ao âmbito social, político, econômico e cultural de um 

país, alterações nesses contextos, por conseguinte, refletem na estrutura e no funcionamento 

da educação. 



Essa pesquisa teve a finalidade de abordar as situa��es de conflito e/ou a viol�ncia 

no ambiente escolar, com o foco na percep��o do professor sobre seu pr�prio comportamento 

e sentimentos ao desenvolver suas atividades em sala de aula. O levantamento de informa��es 

acerca do fen�meno investigado possibilitou, sem d�vida, a reflex�o sobre a forma��o e o 

papel do profissional na escola, assim como provocar� a reflex�o sobre o papel da institui��o 

de ensino na forma��o dos jovens no processo de socializa��o, no desenvolvimento cognitivo 

e psicol�gico das crian�as e/ou adolescentes, al�m de agregar dados, conhecimentos e 

discuss�es na comunidade cient�fica, propiciando avan�os na �rea, especialmente ao 

contribuir com as pol�ticas p�blicas de forma��o em servi�o do professor. 

Como objetivo geral, pretende-se verificar a exist�ncia e as manifesta��es da 

viol�ncia psicol�gica na rela��o professor-aluno. Quanto aos objetivos espec�ficos, tem-se em 

vista mapear o tipo de postura adotada pelo professor em sala de aula e as rela��es travadas 

com os alunos no ambiente escolar, bem como propor estrat�gias de media��o e preven��o da 

viol�ncia neste ambiente. 

2. Manifestações da violência psicológica no contexto escolar 

A viol�ncia sempre esteve presente nas atividades humanas, mas sua defini��o ainda 

� distante de ser consensual. O fato de a m�dia banalizar as manifesta��es de viol�ncia leva a 

popula��o a considerar naturais e inevit�veis tais fen�menos e a se tornar indiferente � 

profus�o de informa��es, inclinando-se a hierarquizar certas viol�ncias e desconsiderar 

determinados fatos como violentos. Em feitio mais grave, os indiv�duos negam a produ��o de 

viol�ncias, especialmente quando s�o eles os sujeitos desse fen�meno (ABRAMOVAY, 

2006). Diante de uma pluralidade de concep��es e de abordagens relativas ao tema, a 

viol�ncia, segundo uma defini��o gen�rica de Abramovay e Rua (2002), aparece como todo 

dano – f�sico ou simb�lico – que se imp�e a indiv�duos ou grupos. Esses danos, uma vez 

presentes na sociedade, repercutem tamb�m no ambiente escolar. 

Debarbieux (1996, apud ABRAMOVAY; RUA, 2002) aponta para a variabilidade 

dos conceitos de viol�ncia nas escolas, conforme as transforma��es do enfoque do tema e das 

perspectivas sobre a inf�ncia e a educa��o no decorrer do tempo. As diversas formas de 

viol�ncia cometidas dentro de uma institui��o s�o denominadas de “viol�ncia institucional”. 

Segundo Tomkiewicz (1997, apud KOEHLER, 2003), a viol�ncia institucional caracteriza-se 

como toda e qualquer a��o, ou por sua aus�ncia, cometida dentro de uma institui��o, que 

cause sofrimento f�sico ou psicol�gico in�til � crian�a e bloqueie seu desenvolvimento 

posterior. 



Chau� (1985) salienta que a viol�ncia em termos interpessoais se d� por meio da 

imposi��o de uma rela��o hier�rquica de poder, com fins de domina��o e de opress�o do 

outro, bem como por meio da reifica��o, ou seja, da transforma��o de outrem em objeto, em 

coisa, sendo sua atividade, fala e valores universais impedidos ou anulados. Assim, no 

aspecto micro da viol�ncia, as a��es visam atingir pessoalmente a v�tima, instaurando a desi-

gualdade, a “coisifica��o” de sujeitos, promovendo, dessa forma, uma modalidade perversa de 

viol�ncia interpessoal: a psicol�gica. 

O termo “psicol�gico” exprime o que � pertencente � psique, aos fen�menos mentais 

ou emocionais (HOUAISS; VILLAR, 2001). Como destaca Koehler (2003), a viol�ncia 

psicol�gica � a que se revela por meio de palavras e de gestos e que n�o deixa marcas 

identific�veis. Por serem mais sutis e veladas, essas experi�ncias s�o aniquiladoras e de dif�cil 

diagn�stico, al�m de legitimadas pelo autoritarismo na pr�tica pedag�gica do professor. Nessa 

perspectiva, o docente faz uso de autoritarismo e de puni��es arbitr�rias, humilha e ignora os 

discentes e seus problemas, tem dificuldade de estabelecer di�logo com os alunos, recorre a 

agress�es verbais e amea�a a partir do poder de conceder notas, criando, assim, uma 

atmosfera de tens�o na sala de aula. 

De acordo com Moys�s (2002), existe uma rela��o significativa entre o autoconceito 

do aluno e seu desempenho escolar, pois a percep��o que ele tem de si mesmo e das suas 

habilidades acaba influenciando seu grau de esfor�o, sua persist�ncia e seu n�vel de ansiedade. 

Portanto, a viol�ncia psicol�gica, com suas rela��es autorit�rias, zombarias e cr�ticas 

destrutivas que ceifam a individualidade e a autonomia dos alunos, acaba por extirpar sua 

autoconfian�a e seu sucesso escolar. Nessa perspectiva, faz-se necess�rio considerar, no 

ambiente escolar, se os professores possibilitam ou n�o ao aluno o direito de mostrar seu 

pensamento e se eles envergonham ou n�o o educando por este ter cometido falhas. Essa 

postura e as consequ�ncias dessa pr�tica do docente ser�o parte constitutiva do aluno 

enquanto sujeito aprendente pelo resto da vida. Em s�ntese, os professores s�o tamb�m 

agentes subjetivantes e precisam simbolizar suas dificuldades, trabalhar e ressignificar suas 

pr�prias aprendizagens para se posicionarem melhor frente ao seu fazer profissional e torn�-lo 

eficaz (SCOZ et al., 2000). Assim, no �mbito da viol�ncia psicol�gica, � imprescind�vel 

considerar os aspectos subjetivos dos educandos, seus sentimentos, suas experi�ncias e seus 

afetos. � preciso desenvolver a empatia para que os educadores tenham a sensibilidade de 

perceber em que medidas suas palavras ou sil�ncios podem ferir seus alunos. 

Dentro dessa perspectiva de viol�ncia, o professor, que deveria fazer da escola um 

“[...] lugar de sociabilidade positiva, de aprendizagem de valores �ticos e de forma��o de 



esp�ritos cr�ticos, pautados no di�logo, no reconhecimento da diversidade e na heran�a 

civilizat�ria do conhecimento acumulado” (ABRAMOVAY; RUA, 2002, p. 300), acaba por 

criar bases para a “[...] l�gica da exclus�o, para a manuten��o do ‘status quo’ e para a 

aliena��o e despersonaliza��o dos jovens, crian�as e adolescentes” (KOEHLER, 2003, p. 7). 

Tudo isso remete a uma reflex�o a respeito do papel do educador e sua forma��o profissional. 

3. A escola e os educadores: perspectivas para uma educação de paz 

Segundo Abramovay (2006), apesar da expectativa de a escola funcionar como um 

lugar de inclus�o e de conviv�ncia das diversidades, ela mesma apresenta seus pr�prios 

mecanismos de exclus�o e de sele��o social, segregando aqueles que n�o correspondem �s 

expectativas de aprendizagem, comportamento e relacionamento na institui��o escolar. Em 

rela��o a essa discrep�ncia, deve-se suscitar o verdadeiro e fundamental papel da escola frente 

� sociedade, que � educar para o exerc�cio da liberdade e para uma transforma��o social. 

Koehler (2003), nesse sentido, chama a aten��o especialmente para a responsabilidade do 

professor enquanto adulto e educador e prop�e a reflex�o sobre suas pr�ticas pedag�gicas e 

sobre o reconhecimento dos direitos das crian�as e dos adolescentes, promovendo, assim, o 

desenvolvimento do aluno como pessoa. A autora ainda aponta que delegar a melhora do 

processo educacional ao plano exclusivo das rela��es interpessoais � uma atitude reducionista 

e ing�nua. Ainda assim, os educadores n�o podem isentar-se das implica��es de suas pr�ticas 

no processo ensino-aprendizagem.

Para que o professor seja dotado de compet�ncias e de pr�ticas pedag�gicas que 

efetivem o processo de ensino-aprendizagem, � necess�rio reascender a perspectiva cr�tica em 

rela��o ao mundo de hoje, especialmente no que tange � forma��o dos educadores. � preciso 

prepar�-los para trabalhar sobre o concreto, para lidar com as idiossincrasias e para valorizar 

cada aluno em suas particularidades. 

Como explicita Perrenoud (2002), a forma��o dos professores n�o � ideologicamente 

neutra. Ela est� ligada a: 

[...] uma vis�o da escola que visa a democratizar o acesso aos saberes, a 
desenvolver a autonomia dos sujeitos, seu senso cr�tico, suas compet�ncias 
de atores sociais, sua capacidade de construir e defender um determinado 
ponto de vista (PERRENOUD, 2002, p. 15). 

Portanto, a media��o pedag�gica tem significado de aprendizagem centrada no 

aluno, e, para tanto, o docente deve atuar como mediador pedag�gico entre o conhecimento e 



os educandos. Isso implica que os alunos tenham um papel ativo, autônomo, participante no 

processo de ensino-aprendizagem, o qual deve estimular o desenvolvimento de operações 

mentais, reflexão, argumentação, empatia, pensamento crítico etc. Uma vez que o objetivo do 

processo de ensino-aprendizagem é a apreensão do conhecimento pelos discentes, o professor 

deve considerar suas experiências de vida, suas inclinações e suas disposições e, mais ainda, 

torná-los agentes nesse processo (TEIXEIRA, 2005). 

4. Metodologia da pesquisa 

O estudo envolve pesquisa de campo, pois foi desenvolvido dentro de instituições 

escolares. É uma pesquisa mista por abranger dados quantitativos e qualitativos. Foi escolhido 

o método de pesquisa survey descritivo: 

[...] quando a investigação se compromete a identificar quais situações, 
eventos, atitudes, opiniões estão manifestos em uma determinada população 
e/ou também descrever a distribuição de algum fenômeno ocorrido com a 
população (senso) ou em parte dela (amostra) (LIMA, 2004). 

Participaram da pesquisa cinquenta e seis professores de cinco escolas da Rede 

Municipal de ensino e doze professores de uma escola da Rede Privada, totalizando sessenta e 

oito docentes, que lecionam no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, no município de 

Lorena. 

Para a coleta de dados, foi utilizada a técnica do grupo focal, própria para pesquisas 

qualitativas. A partir de um roteiro de entrevista, os professores foram provocados a discutir o 

tema de estudo. A principal vantagem é que nesse tipo de trabalho os entrevistados falam, 

dividem opiniões e discutem, trazendo à tona os fatores críticos de determinadas 

problemáticas, os quais dificilmente aparecem nos questionários fechados ou em entrevistas 

individuais. O método permite a manifestação de uma grande diversidade de ideias, opiniões, 

conceitos e preconceitos, mostrando atitudes e valores em um ambiente onde os indivíduos 

interagem como na vida real (DIAS, 2000). 

As vantagens da utilização da técnica do grupo focal são: produz rapidamente uma 

série de dados, de forma menos onerosa; capta os dados da vida real, no próprio ambiente 

social dos entrevistados; proporciona maior interação entre o entrevistador e os entrevistados; 

por sua flexibilidade, pode ser usado para examinar vários tópicos, em diferentes situações, e 

com diferentes indivíduos, além de ser combinado, de diversas maneiras, com métodos 



quantitativos. Em s�ntese, esse m�todo contribui de maneira eficiente para a compreens�o de 

situa��es sociais complexas e heterog�neas, com rigor cient�fico. 

Para a forma��o dos grupos, foram reunidos, em cada per�odo da escola, os 

professores que estavam presentes – o n�mero de 6 a 13 entrevistados � considerado ideal por 

Anzieu e Martin (1976). As discuss�es duraram cerca de uma hora, conforme a 

disponibilidade da escola e dos docentes. Foi utilizado tamb�m um gravador para a 

transcri��o da fala dos educadores. O instrumento visava observar e analisar experi�ncias, 

compet�ncias e comportamentos dos professores em sala de aula, frente aos alunos. 

Para a an�lise dos dados, foram usados os m�todos quantitativos, para as quest�es 

que, de fato, remetiam os dados objetivos sobre os entrevistados – tais como o total de 

participantes e o g�nero –, e os m�todos qualitativos, utilizando-se a t�cnica de categoriza��o, 

que pertence � an�lise de conte�do. “A categoriza��o � uma opera��o de classifica��o de 

elementos constitu�dos de um conjunto por diferencia��o e, em seguida, por reagrupamento 

[...] com crit�rios previamente definidos” (BARDIN, 1977, p. 117).

De acordo dom Bardin (1977, p. 34) a an�lise de conte�do � um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações, “um tratamento da informa��o contida nas mensagens”. 

Segundo a defini��o dada por Berelson, � “uma t�cnica de investiga��o que atrav�s de uma 

descri��o objetiva, sistem�tica e quantitativa do conte�do manifesto das comunica��es, tem 

por finalidade a interpreta��o destas mesmas comunica��es” (BARDIN, 1977, p. 36). 

5. Resultados

Nesta se��o s�o apresentados os resultados obtidos a partir da an�lise de conte�do, 

realizada com o grupo focal, com um total de sessenta e oito professores de cinco escolas da 

Rede P�blica Municipal e uma Escola Particular da cidade de Lorena, estado de S�o Paulo. 

As 13 dimens�es elencadas a seguir foram determinadas a partir do roteiro de entrevista que 

provocou os professores a discutir o tema de estudo. As categorias das dimens�es, por 

conseguinte, foram originadas das respostas e falas dos professores participantes da pesquisa.

Com rela��o � dimensão 1 – opini�o dos professores referente a o que é ser um 

bom professor – destacaram-se como compet�ncias presentes em um bom professor, de 

acordo com as 36 respostas dos docentes participantes da pesquisa, aspectos referentes ao 

relacionamento interpessoal com os alunos (31% das respostas), ao comprometimento do bom 

professor (29% das respostas), � forma��o do professor (26% das respostas) e, por fim, 

verifica-se a categoria que aponta a flexibilidade do bom professor (14% das respostas). Com 



rela��o � dimensão 2 – opini�o dos professores relacionada com o que é ser um mau 

professor – ressaltam-se dentre as seis respostas dos professores participantes da pesquisa 

que o mau professor “n�o tem voca��o“, “� aquele que n�o olha com carinho uma crian�a, um 

adolescente, como se aquela crian�a fosse um neto dele, um filho dele”, que n�o gosta de sua 

profiss�o (67% das respostas). Da mesma forma, outra categoria de respostas aponta que o 

mau professor � aquele que “n�o est� preocupado com os alunos e com a escola” (33% das 

respostas), preocupando-se apenas com seu sal�rio, que “’t�’ ali porque precisa pagar contas”.

Com rela��o � dimensão 3 – opini�o dos professores referente a como classificam 

sua relação com os alunos – apontam-se as seguintes categorias de acordo com as 42 

respostas dos professores: o professor que n�o tem problemas na rela��o com os alunos (20% 

das respostas), o professor que encontra problemas nesta rela��o (13% das respostas), as 

atitudes favor�veis e desfavor�veis dos professores frente � rela��o com alunos (27% das 

respostas), bem como categorias que dizem respeito �s a��es dos professores no manejo desta 

rela��o, evidenciando professores que buscam conseguir a confian�a, a amizade dos alunos, 

mant�m uma rela��o carinhosa, de conquista, procurando agradar, tendo um contato mais 

pr�ximo com o aluno e trazendo as experi�ncias dos discentes para a sala de aula (20% das 

respostas); bem como professores que se dizem bravos, disciplinadores, “eu tamb�m grito, 

n�o sou boazinha n�o, sou brava”, “eu falo alto, grito com ele, mando ‘pra’ aquele lugar, 

brigo, xingo, mais malandragem, colega”, professores que ”pegam no p�”, que brigam, e que 

preferem manter uma dist�ncia em rela��o aos alunos (20% das respostas).

Com rela��o � dimensão 4 – discuss�o dos professores relacionada com a sua 

opinião sobre as violências que se dão na escola – destacaram-se como categorias das 42  

respostas: os professores culpabilizam a fam�lia pela viol�ncia e indisciplina dos alunos (38% 

das respostas), os tipos de viol�ncia observados pelos professores (22% das respostas), a 

viol�ncia que se d� em virtude de problemas no sistema educativo (24% das respostas), como 

por exemplo a progress�o continuada, que os professores consideram ter acabado com a 

educa��o, o Estatuto da Crian�a e do Adolescente que preconiza “mais direitos que deveres”, 

enfim, uma resposta ilustrativa a respeito desta categoria seria: “Eu acho que tinha que dar 

uma bomba na educa��o. Tinha que cair uma bomba, acabar com tudo e come�ar tudo de 

novo”. Outra categoria traz as implica��es da viol�ncia para os professores (15% das 

respostas), demonstrando que eles n�o sabem lidar com a mesma, que querem aux�lio, que “a 

atitude que eles [alunos] esperam que a gente tome � a que est�o acostumados a ver a� fora: 

bater, brigar, xingar, falar palavr�es”, que a indisciplina deixa os professores esgotados, 

atingindo apenas poucos alunos.



Com rela��o � dimensão 5 – opini�o dos professores acerca do por que acham que 

acontecem essas situações de violência – as seguintes categorias retiradas de 28  respostas 

foram destacadas: causas do problema s�o exteriores � escola (64% das respostas), recaindo 

sobre os alunos e seu contexto social, as causas provenientes da pr�pria escola (22% das 

respostas), e tamb�m as causas advindas do sistema educativo (14% das respostas), como a 

metodologia considerada ultrapassada, “giz no quadro negro”.

Com rela��o � dimensão 6 – opini�o dos professores sobre as dificuldades 

encontradas para ministrar aulas com normalidade – as seguintes categorias de respostas 

se destacaram a partir de 16 respostas dos docentes: h� salas em que professores n�o 

encontram dificuldades (13% das respostas), pois falam uma vez e os alunos obedecem; h� 

salas-problema (42% das respostas; a dificuldade com alunos que j� vem indisciplinados de 

casa (20% das respostas); e a categoria que assinala os sentimentos dos professores frente a 

estas dificuldades (25% das respostas), dizendo eles se sentirem muito cansados, arrasados, 

muito estressados.

Com rela��o � dimensão 7 – opini�o dos professores acerca das dificuldades para 

lidar com algum(s) aluno(s) de suas turmas – as categorias de respostas assinaladas, 

segundo as 33 falas dos professores participantes da pesquisa acerca desta dimens�o, foram: 

alunos sem limites (34% das respostas); as dificuldades com os “l�deres negativos” (32% das 

respostas); apontam-se tamb�m dificuldades espec�ficas (22% das respostas), como as 

diferen�as de faixa et�ria dos alunos em uma sala, problemas com alunos mais novos que n�o 

prestam aten��o, com alunos que tem pouco conhecimento de vocabul�rio, tamb�m crian�as 

com problemas psiqui�tricos – alunos de inclus�o –, e problemas com um “ex-aluno que foi 

preso”; outra categoria de respostas diz respeito � postura do professor frente a essas 

dificuldades (9% das respostas), dizendo eles que os alunos os deixam muito nervosos, que 

n�o sabem se est�o aptos a trabalhar com esses alunos-problema; e, por fim, professores que 

disseram n�o ter dificuldades com aluno nenhum (3% das respostas).

Com rela��o � dimensão 8 – discuss�o dos professores referente a já ter 

presenciado, na escola em que trabalha, agressões físicas, sociais (assédio, isolamento, 

exclusão, descaso) – ressaltam-se dentre as 13 respostas dos professores participantes da 

pesquisa as seguintes categorias: sim, professores j� viram viol�ncias (15% das respostas). 

Outra categoria traz as agress�es f�sicas entre os alunos presenciadas (46% das respostas), 

como brigas entre meninas, murros, bem como uma professora que conta ter visto seu aluno 

morto. Professores apontam tamb�m a indisciplina (15% das respostas), como meninos que 

mostram o p�nis ou desfilam de cueca pelos corredores; o vandalismo (8% das respostas), 



como escrever em paredes, escrever palavr�es no quadro-negro; roubos (8% das respostas), 

como de m�quina fotogr�fica, aparelho de DVD; e agress�es verbais que s�o muito comuns, 

(8% das respostas) dos alunos para com professores e entre eles mesmos – “eles xingam, 

chamam de palavr�o, botam apelido, ent�o � viol�ncia mais psicol�gica”.

Com rela��o � dimensão 9 – opini�o dos professores referente a o que poderia ser 

feito para evitar essas situações de violência – apontam-se as seguintes categorias dentre as 

12  respostas dos professores: � preciso que os professores trabalhem em sua sala de aula, 

focando os alunos (42% das respostas); sugest�o de parcerias com as escolas para realiza��o 

de palestras, cursos, orienta��es para os professores (42% das respostas); e ressalta-se que 

mudan�as no Estatuto da Crian�a e do Adolescente (ECA) deveriam ser feiras (16% das 

respostas).

Com rela��o � dimensão 10 – opini�o dos professores referente a o que a escola faz 

com as violências e/ou conflitos que nela acontecem – destacaram-se como categorias de 

respostas presentes nas 11 falas dos professores as a��es tomadas (45% das respostas), como 

conversar com o pr�prio aluno, mand�-lo para a dire��o, entrar em contato com os pais. 

Professores tamb�m ressaltam que n�o tomam as atitudes que gostariam de tomar (45% das 

respostas), ilustrado pela seguinte resposta: “[...] infelizmente voc�s sabem que as leis nos 

pro�bem de tomar atitudes... A gente pode fazer aquilo que est� ali dentro das regras da 

escola, al�m daquilo a gente n�o pode fazer. Tamb�m aponta-se que, diante de roubo, as 

escolas fazem boletim de ocorr�ncia (10% das respostas).

Com rela��o � dimensão 11 – discuss�o dos professores acerca de como reagem 

quando a classe está conversando demais – as seguintes categorias de 25 respostas foram 

destacadas: professores que esperam os alunos perceberem que querem sil�ncio (28% das 

respostas), justificando n�o gostarem de gritaria, agindo tacitamente, cruzando os bra�os; 

professores que utilizam interven��o verbal (28% das respostas), chamando a aten��o dos que 

est�o conversando, mandando os alunos ficarem quietos, pedindo por favor; e professores que 

agem denunciando uma postura autorit�ria em rela��o aos alunos (44% das respostas), dando 

gritos, assumindo que s�o mesmo nervosos, amea�am contanto “um, dois, tr�s”, colocando 

para fora da sala, e uma professora declara: “a gente tem quase que pegar o aluno, esfregar ele 

na parede e falar assim: eu quero dar aula!”.

Com rela��o � dimensão 12 – opinião dos professores referente a como 

reagem/reagiriam quando um aluno grita, xinga ou o enfrenta – apontam-se as seguintes 

categorias a partir de sete respostas dos professores: n�o reagem com briga (71% das 

respostas), e uma professora, inclusive, relata que “quando o aluno fala palavr�o, minha 



vontade � de chamar a pol�cia. Mas os diretores n�o deixam, porque a gente � antes de tudo 

funcion�rio p�blico, n�?”; e professores respondem que n�o existe, em sua escola, este 

enfrentamento dos alunos (29% das respostas).

Com rela��o � dimensão 13 – resposta dos professores � quest�o se já foram 

ameaçados, e como reagiram – destacaram-se como categorias, de acordo com as seis 

respostas dos docentes participantes da pesquisa: n�o foram amea�ados (67% das respostas), 

com a justificativa de uma professora de que “eles n�o tem essa preocupa��o. Simplesmente 

ignoram o professor”; e a categoria que aponta que j� foram amea�ados (33% das respostas).

6. Discussão

Este trabalho teve como objetivo verificar a exist�ncia e as manifesta��es da 

viol�ncia psicol�gica na rela��o professor-aluno, mapeando-se o tipo de postura adotada pelo 

professor em sala de aula e as rela��es travadas com os alunos no ambiente escolar. A partir 

da an�lise de conte�do obtida atrav�s da t�cnica do grupo focal, para a compreens�o dos 

resultados obtidos, foi poss�vel observar uma correspond�ncia entre as categorias de respostas 

levantadas e os objetivos da pesquisa.

Assim, este estudo revela um descompasso entre a fun��o da escola e o papel do 

professor, engendrado em uma cultura escolar assentada na aus�ncia de autoridade deste, o 

qual delega para o coordenador(a), diretor(a) ou para ningu�m a responsabilidade pelo manejo 

da sala de aula (GON¡ALVES et al., 2009). Da mesma forma, culpabilizar a fam�lia, os 

alunos, o sistema educacional ou o Estatuto da Crian�a e do Adolescente pela indisciplina 

demonstra, segundo Freire (1981), a impossibilidade de reflex�o sobre si e sobre seu “estar no 

mundo”, associada � inviabilidade de sua a��o sobre a realidade, ou seja, revela sua 

incapacidade de assumir seu compromisso no momento em que percebe a realidade escolar 

como imut�vel e predeterminada pela condi��o familiar, assumindo, desse modo, uma 

posi��o passiva e impotente no processo de ensino-aprendizagem. 

Nessa dire��o, a postura do professor promove a viol�ncia psicol�gica no ambiente 

escolar na medida em que o educador tem dificuldade de dialogar com os alunos, ignorando 

seus problemas, fazendo uso do autoritarismo e de puni��es arbitr�rias, recorrendo a 

agress�es verbais, com a utiliza��o, muitas vezes, dos mesmos palavr�es que ouve dos alunos. 

Tais a��es podem ser observadas a partir das seguintes falas dos professores durante o grupo 

focal: “Olha, aquela crian�a pode ser ‘bravo’, porque eu sou brava tamb�m, eu tamb�m 

grito, n�o sou boazinha n�o, sou brava [...]. Alguns n�o gostam de mim, eu pego no p�!”; “Eu 



falo as coisas ‘pra’ os alunos mesmo, falo alto, grito com ele, mando ‘pra’ aquele lugar, 

brigo, xingo [...]”; “Ah, tem uns alunos que d�o muito trabalho, ‘n�!. Tem uns que d� vontade 

de torcer o pesco�o!”; “E o A., vai ficar retido de novo, n�? �, � moleque chato. Mas vai ficar 

retido mesmo, bem feito”; “5� s�rie...crian�ada. A gente d� uns gritos na sala l� pr� manter 

sil�ncio! �s vezes voc� n�o consegue”; “Olha, vou falar a verdade, eu sou mesmo nervosa, eu 

j� mando ficar quieto!”; “Eu conto 1, 2 ,3! Todos j� conhecem!”; “Eu dou berro. Grito 

mesmo. Eu j� sou ardida de natureza, n�o tem jeito. � o jeito de eles ficarem quietos”; “Antes 

eu dava grito, mas j� ‘tava’ ficando com problema na corda vocal, ent�o agora eu fico 

olhando eles, ‘pra’ ver se eles param. Quando voc� v� que eles n�o ‘t�o’ parando, que n�o 

‘t�o’ dando aten��o, voc� tem que levantar a voz at� eles pararem”; “A gente tem quase que 

pegar o aluno, esfregar ele na parede  e falar assim: eu quero dar aula!”. 

Assim, tais a��es de amea�as, gritos e agress�es acima mencionadas revelam uma 

forma de viol�ncia psicol�gica, a qual, como ressalta Chau� (1985), d�-se pela imposi��o de 

uma rela��o hier�rquica de poder, com fins de domina��o, opress�o e reifica��o do outro, 

sendo sua atividade, fala e valores universais impedidos ou anulados.

Ao rem eterem -se à escola tradicional na qual foram  educados, os professores 

revelaram  considerar eficaz um a abordagem  tradicional do ensino, na qual, segundo 

M izukam i (1986), a prática educacional vê o aluno com o receptor passivo dos conteúdos. O 

conhecim ento é repassado principalm ente pela exposição verbal (aula expositiva), e as 

definições são progressivam ente m em orizadas. Todo o processo reforça com portam entos 

autom áticos e estereotipados, com o ilustrado na seguinte frase dita por um  professor: “É você, 

por exem plo, na década de 40, 50, 60, você entrava na sala de aula, se prostrava e alguém  

falava por você. Você respeitava o horário, a hierarquia da escola”. Portanto, segundo essa 

abordagem , o aluno não deve questionar o conhecim ento do professor. Este im põe os padrões 

e os conceitos, enquanto que aquele deve aceitar de form a passiva o que lhe é ensinado, 

provocando desinteresse e desm otivação pelas aulas e pelas dem ais atividades escolares. Tais 

atitudes e com portam entos dos professores evidenciam  a prática da violência sim bólica e 

psicológica.

Por tudo isso, ressalta-se a im portância da m ediação pedagógica, na qual o processo 

de ensino-aprendizagem  é com plexo e centrado na totalidade do aluno. Este, considerado 

enquanto ser biopsicossocial, é possibilitado de participar ativam ente da (re)construção do 



seu conhecim ento e de sua inserção na sociedade. Nessa perspectiva, o profissional 

com prom etido torna-se consciente de si, de sua postura, dos recursos de que dispõe e de sua 

relação com  a realidade, podendo, então, operar sobre sua sala de aula de form a autônom a, 

ativa e criativa, aperfeiçoando-se enquanto profissional e oferecendo um  ensino de qualidade 

para todos. 

7. Conclusão

A an�lise dos resultados demonstra e corrobora a ideia sobre determinadas formas e 

manifesta��es das viol�ncias que se d�o nas escolas constitu�rem-se uma nega��o da pr�pria 

institui��o escolar, uma vez que elas se defrontam com seu verdadeiro e fundamental papel, 

que � educar para o exerc�cio da liberdade e para uma transforma��o social. Tendo em mente 

a acep��o de viol�ncia simb�lica, a sala de aula deveria ser o espa�o para desvelar 

significados, reconstruir o conhecimento, fomentar o pensamento cr�tico e dialogar, sendo a 

educa��o o pr�prio elemento fundamental para subverter as viol�ncias nas escolas. 

A aplica��o da t�cnica do grupo focal junto aos professores de seis escolas do 

munic�pio de Lorena/SP possibilitou assinalar algumas caracter�sticas, concep��es e atitudes 

compartilhadas por esses docentes. Foi poss�vel perceber o quanto h� uma resist�ncia desses 

profissionais em focar a reflex�o sobre seu pr�prio comportamento e sentimentos no 

desenvolvimento das atividades em sala de aula, visto as crescentes press�es, expectativas, 

cr�ticas e exig�ncias sociais sobre seu trabalho. Entretanto, a respeito da postura dos 

professores em sala de aula, percebeu-se, em suas falas, a valoriza��o do m�todo tradicional 

de ensino como sendo eficaz – embora nem sempre fa�am uso do mesmo em sua pr�tica 

pedag�gica –, evidenciando uma forma de viol�ncia simb�lica ao n�o possibilitar ao aluno a 

constru��o do seu pr�prio conhecimento, impondo conte�dos destitu�dos de significado e 

impossibilitando sua criatividade e autonomia. Suas a��es de gritar, amea�ar, agredir 

verbalmente, perseguir, colocar o aluno para fora da sala de aula e encaminh�-lo � diretoria 

revelam, outrossim, uma forma de viol�ncia psicol�gica que traz consequ�ncias nocivas para 

o processo de ensino-aprendizagem e para sucesso escolar dos alunos. 

Tais considera��es sinalizam a import�ncia de trabalhos interventivos no sentido de 

auxiliar os professores a repensarem suas pr�ticas e posturas frente �s adversidades do 

processo de ensino-aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de meios para se 



tornarem mediadores pedagógicos. Essas intervenções atrelam-se ao rol de trabalhos que 

asseguram uma formação continuada aos professores, bem como o aprimoramento de suas 

competências. 

Por conseguinte, sabe-se que a problemática em torno do fracasso do processo 

ensino-aprendizagem e da indisciplina dos alunos é multifatorial, ou seja, suas causas e suas 

manifestações são diversas. Portanto, vale ressaltar que não existem receitas prontas para a re-

solução dessas questões, mas as mudanças ocorrem por meio do comprometimento e pela 

busca cotidiana da paz nas relações. 

Nesse sentido, assinala-se que ninguém é capaz de lidar com essa problemática de 

forma isolada. Faz-se necessária a articulação entre os mais diversos atores possíveis, tendo-

se como premissa o resgate da identidade da escola como lugar de aprendizagem de valores 

éticos, reconhecimento da diversidade e sociabilidade positiva. Quebrando-se o paradigma de 

que as transformações são meras utopias, o esforço conjunto, entremeado pela valorização da 

infância e juventude, pode efetivar uma educação para a paz. 
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Resumo
Este artigo tem como objetivo analisar os direitos e garantias das pessoas portadoras de 
defici�ncia desde a idade antiga at� os dias atuais, inclusive os deficientes que sofrem abusos 
sexuais e que permanecem no mais profundo sil�ncio, e somente com ajuda de especialistas 
poder�o denunciar seus abusadores. O que se verifica � que s�o muitas as leis e decretos que 
tratam deste assunto t�o pol�mico, mas a grande preocupa��o � como a Pol�tica Nacional para 
Integra��o da Pessoa Portadora de Defici�ncia poder� assegurar a plena integra��o das 
pessoas portadoras de defici�ncia no contexto s�cio-econ�mico e cultural e o pleno exerc�cio 
dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de defici�ncias do Pa�s. No entanto, 
ainda persiste um enorme abismo entre a reflex�o da sociedade sobre crimes sexuais e o que 
ela realmente promove quando se depara frente a eles. A expectativa dos profissionais da 
sa�de, legistas, autoridades policiais e magistrados de poder contar com provas materiais do 
abuso � frequentemente frustrada e, muitas vezes, entendida de forma distorcida como falsa 
alega��o ou inexist�ncia do crime sexual. A viol�ncia sexual � um fen�meno universal que 
atinge, indistintamente, crian�as, adolescentes, jovens e adultos de todas as classes sociais, 
etnias, religi�es e culturas. Ocorre em popula��es de diferentes n�veis de desenvolvimento 
econ�mico e social. A verdadeira incid�ncia dos crimes sexuais � desconhecida, acreditando-
se ser essa uma das condi��es de maior subnotifica��o e subregistro, produzindo assim, na 
esfera emocional, efeitos intensos e devastadores, muitas vezes irrepar�veis. Acredita-se que a 
maior parte dos abusados n�o registre queixa por constrangimento e humilha��o, somados ao 
medo da rea��o do parceiro, familiares, amigos, vizinhos e autoridades, ficando os crimes sem 
solu��o.

Palavras-chave: Princ�pios de Igualdade; Princ�pios da Dignidade da Pessoa Humana;     
Portadores de Defici�ncias.
.

Resumen



En este artículo se pretende analizar los derechos y garantías de las personas con discapacidad 
desde la edad antigua hasta nuestros días, incluidos los discapacitados que sufren abuso 
sexual, siendo el más profundo silencio, y sólo con la ayuda de especialistas para denunciar a 
sus abusadores. Lo que pasa es que hay muchas leyes y decretos referentes a este tema tan 
controvertido, pero la gran preocupación es cómo la Política Nacional para la Integración de 
Personas con Discapacidad garantizar la plena integración de las personas con discapacidad 
en el desarrollo socio-económico y el disfrute cultural y pleno de los derechos individuales y 
sociales de las personas con discapacidad en el país. Sin embargo, sigue existiendo una 
enorme brecha entre la reflexión de la sociedad sobre los delitos sexuales y lo que realmente 
promueve cuando se enfrenta frente a ellos. La expectativa de los profesionales de la salud, 
abogados, policías y magistrados, puede contar con la evidencia material de abuso a menudo 
se frustran y muchas veces percibida de forma distorsionada como una acusación falsa o la 
ausencia de un crimen sexual. La violencia sexual es un fenómeno universal que afecta de 
manera indiscriminada, los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todas las clases sociales, 
etnias, religiones y culturas. Se produce en las poblaciones de diferentes niveles de desarrollo 
económico y social. La verdadera incidencia de los delitos sexuales es desconocida, se cree 
que una de las condiciones de mayor subregistro y la subnotificación, por lo que resulta en los 
efectos emocionales, intensa y devastadora, a menudo irreparables. Se cree que más se 
consume no reportar el abuso sexual a causa de la vergüenza y la humillación, junto con el 
miedo de la reacción de los socios, familiares, amigos, vecinos y autoridades, dejando a los 
crímenes sin resolver.
Palabras clave: Principio de la igualdad; Los principios de la dignidad humana; Con    
Discapacidad. 

1. Introdu��o

Este estudo vai discutir a valoração da pessoa portadora de deficiência e a sua 
inserção no mercado de trabalho, buscando perquirir, sob o aspecto histórico e legislativo, 
acerca das posições sociais que o cidadão portador de deficiência vem ocupando nos diversos 
grupos humanos ao longo do tempo.

O repúdio preconceituoso ou a segregação caridosa vem cedendo passo à 
compreensão de que a limitação para o trabalho não se constitui como um estigma 
intransponível, mas, ao contrário, como um aspecto meramente instrumental, cuja superação é 
mister que se faça por meio da ação social e estatal.

Os direitos fundamentais são direitos inerentes a todas as pessoas, sejam 
mulheres, homossexuais, índios, negros idosos, presos, pessoas portadoras de deficiência etc.. 
No entanto, a história mostra que nem sempre assim foram reconhecidos, sendo necessário 
muitas lutas para a conquista de sua garantia, aliás, lutas que são travadas até os dias de hoje 
para a prevalência do princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, pois ainda há 
que se considerar o expressivo número de casos de violência sexual entre portadores de 
deficiência, fenômeno universal que atinge, indistintamente, crianças, adolescentes, jovens e 
adultos.

Isto ocorre, não porque inexista legislação prevendo os direitos sociais destas 
pessoas, pelo contrário, é digna de elogios no que tange aos dispositivos reservados aos 
portadores de deficiência, tanto na legislação internacional como na legislação nacional. 

2. Evolu��o hist�rica 

2.1. – Surgimento dos Direitos Fundamentais



Na hist�ria da civiliza��o observa-se que os direitos sociais passaram por 
grandes evolu��es.

Nesta evolu��o hist�rica se verifica as pessoas portadoras de defici�ncia como 
um dos segmentos mais marginalizados e sacrificados, em raz�o da discrimina��o que lhes 
era atribu�da. Houve momentos da hist�ria que nem mesmo direito � vida lhes era garantido, 
mas com uma �rdua trajet�ria, observa-se que muito se conquistou, entretanto, tamb�m ainda 
h� muito a ser conquistado.

Os direitos fundamentais surgiram com o Cristianismo, onde o homem era 
colocado como um ser semelhante a Deus, elevando-o a uma maior condi��o de dignidade 
como pessoa humana, sendo que, tais direitos evolu�ram com o passar dos tempos e assim 
continuam at� hoje, principalmente pelas manifesta��es internacionais as quais s� tem feito 
aumentar o rol desses direitos.

Direitos fundamentais s�o os direitos ou as posi��es jur�dicas subjetivas das 
pessoas enquanto tais, individual ou institucionalmente consideradas, consagradas na 
Constitui��o.

A Constitui��o Federal de 1988 utilizou-se da express�o direitos fundamentais, 
entretanto, a doutrina constitucional emprega, ao lado dela, outras, com o mesmo sentido e 
alcance como, por exemplo, as express�es liberdades p�blicas,  direitos humanos, direitos 
subjetivos p�blicos e direitos fundamentais, que costumeiramente s�o empregados com a 
mesma significa��o.

Os direitos fundamentais s�o observados no T�tulo II da Constitui��o de 1988, 
e tamb�m em outros dispositivos nela dispersos, nos quais se verificam caracter�sticas de 
historicidade, universalidade, limitabilidade, concorr�ncia e irrenunciabilidade, pr�prias dos 
direitos fundamentais.

2.2. – Divis�o dos Direitos Sociais

Os direitos fundamentais apresentam-se em tr�s n�veis, os quais s�o 
denominados direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira gera��o.

Os direitos fundamentais de primeira gera��o representam os direitos de defesa 
do indiv�duo diante do Estado (direitos individuais e pol�ticos). Os direitos fundamentais de 
segunda gera��o reclamam a presen�a do Estado para a diminui��o dos problemas sociais 
(direitos sociais, econ�micos e culturais). Por fim, os direitos fundamentais de terceira 
gera��o, t�m como sentimentos a solidariedade e a fraternidade visando sempre ampliar a 
prote��o e emancipa��o dos indiv�duos (direito � paz, ao desenvolvimento econ�mico, � 
comunica��o etc.)

Os direitos fundamentais de segunda gera��o, segundo os crit�rios de 
classifica��o, podem ser divididos em direitos sociais stricto sensu, econ�micos e culturais.

Os direitos sociais stricto sensu s�o entendidos como “direitos de igualdade” 
de car�ter social, fragmentado em duas vertentes: direitos sociais espec�ficos relativos �s 
condi��es de vida b�sica de toda a coletividade (sa�de, educa��o, seguran�a, moradia, 
trabalho, lazer etc.) e direitos sociais restritos referentes a certas categorias sociais ou 
institui��es carecedoras de tutela espec�fica, como � o caso dos direitos espec�ficos �s pessoas 
portadoras de defici�ncia.

A segunda gera��o de direitos fundamentais foi editada pela primeira vez de 
modo significativo na Constitui��o Alem� de 1919, conhecida como Constitui��o de Weimar, 
imortalizada pela consagra��o dos direitos econ�micos e sociais (ARA�JO, 2003).

Segundo Jos� Afonso da Silva (2007), os direitos sociais, como dimens�o dos 
direitos do homem, s�o presta��es positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 



indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitem melhores condi��es de 
vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualiza��o de situa��es sociais 
desiguais. S�o direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos 
individuais na medida em que criam condi��es materiais mais prop�cias ao auferimento da 
igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condi��o mais compat�vel com o exerc�cio da 
liberdade.

2.3 – Trajet�ria dos Direitos Sociais e o Portador de Defici�ncia

2.3.1 – Idade Antiga

De acordo com dados hist�ricos, na era primitiva, devido quase sempre ao fator 
sobreviv�ncia, os “deficientes f�sicos” eram exterminados pelo grupo tribal, quando nasciam 
ou ao longo de suas vidas, ou eram poupados por serem consideradas pessoas ex�ticas. No 
entanto, a pr�tica do exterm�nio n�o constitu�a uma regra geral; alguns povos consideravam o 
“deficiente f�sico” como um membro qualquer do grupo ou mesmo at� um enviado dos 
“deuses” para beneficiar a tribo. Com isto, o tratamento destinado aos portadores de 
defici�ncia assumiu dois aspectos b�sicos: o exterm�nio, que consideravam grave empecilho � 
sobreviv�ncia do grupo e a prote��o, pois acreditavam buscar a simpatia dos deuses.

Os Sirionos eram antigos habitantes das selvas da Bol�via, povo semin�made, 
por isso n�o podiam transportar doentes e deficientes, abandonando-os � pr�pria sorte.

Os B�lis eram nativos da Indon�sia, estes povos eram impedidos de manter 
contatos amorosos com pessoas muito diferentes do normal.

Os Astecas (M�xico) segregavam os deficientes em campos semelhantes a 
jardins zool�gicos, por ordem de Montezuma, para que fossem ridicularizados (ALVES, 
1992). 

Na B�blia � poss�vel constatar a discrimina��o havida na �poca em rela��o �s 
pessoas portadoras de defici�ncia (f�sica ou sensorial), relatando-se, inclusive, no Livro de 
Lev�tico a proibi��o de Mois�s no sentido de que os “deficientes” n�o pudessem exercer 
fun��es sacerdotais. Acreditavam que a defici�ncia era uma puni��o de Deus.

Os leprosos eram expulsos das cidades e se juntavam com outros portadores da 
mesma doen�a, ficando exilados.

A Lei da XII T�buas, na Roma Antiga, autorizava os patriarcas a matar seus 
filhos defeituosos, o mesmo ocorrendo em Esparta, onde os rec�m-nascidos, fr�geis ou 
deficientes, eram lan�ados do alto do Taigeto (abismo de mais de 2.400 metros de altitude).

Apesar de toda esta crueldade e discrimina��o �s pessoas portadoras de 
defici�ncia, sem d�vida, tamb�m foram observadas atitudes na �poca, como � o caso, por 
exemplo, dos Tupinamb�s que cuidavam em cabanas dos doentes e deficientes feridos na 
guerra at� que recuperassem a capacidade, ou mesmo por toda a vida.

Os Hindus, ao contr�rio dos Hebreus, sempre consideraram os cegos, pessoas 
de sensibilidade interior mais agu�ada, justamente pela falta da vis�o, estimulavam o ingresso 
dos deficientes visuais nas fun��es religiosas.

Apesar dos registros hist�ricos demonstrarem que a Gr�cia foi a civiliza��o 
que mais crueldades praticou contra as pessoas portadoras de defici�ncia, tamb�m � certo que 
foi na Democracia Grega que s�o encontrados os alicerces para a fundamenta��o dos direitos 
das pessoas portadoras de defici�ncia.

A verdade � que ao mesmo tempo em que a Gr�cia determinava a morte de 
crian�as nascidas defeituosas, por outro lado adotava legisla��o para a prote��o dos interesses 
dos deficientes.



Os atenienses, por influ�ncia de Arist�teles, protegiam seus doentes e os 
deficientes, at� mesmo por meio de sistema semelhante � Previd�ncia Social, em que todos 
contribu�am para a manuten��o dos her�is de guerra e de suas fam�lias. Assim tamb�m agiam 
os romanos do tempo do Imp�rio. Discutiam estes dois povos, se a conduta adequada seria a 
assistencial, ou a readapta��o destes deficientes para o trabalho que lhes fosse apropriado  
(ALVES, 1992).

2.3.2 - Idade Média
Na Idade M�dia, j� sob a influ�ncia do cristianismo, os senhores feudais 

amparavam os deficientes e os doentes, em casas de assist�ncia por eles mantidas.
Progressivamente, em 1723, na Inglaterra, fundou-se a Work House, que se 

destinava a proporcionar trabalho aos deficientes, mas foi ocupada por pobres que alijaram os 
primeiros daquele programa.

Na Fran�a, institui-se em 1547, por Henrique II, a assist�ncia social obrigat�ria 
para amparar deficientes, por meio de coletas de taxas.

Mas foi com o Renascimento que a vis�o assistencialista cedeu lugar, 
definitivamente, � postura profissionalizante e integrativa das pessoas portadoras de 
defici�ncia.

Passou-se a ter uma vis�o uma vis�o mais humanit�ria em termos de atitudes 
sociais em rela��o aos deficientes, havendo forte influ�ncia na elabora��o de normas legais, 
as quais visavam prote��o a essas pessoas (ALVES, 1992).

2.3.3 - Idade Moderna

Na Idade Moderna (a partir de 1789), v�rios inventos se forjaram com intuito 
de propiciar meios de trabalho e locomo��o aos portadores se defici�ncia, tais como a cadeira 
rodas, bengalas, bast�es, muletas, coletes, pr�teses, macas, ve�culos adaptados, camas m�veis 
etc.

O C�digo Braile foi criado por Louis Braile e propiciou a perfeita integra��o 
dos deficientes visuais ao mundo da linguagem escrita.

Al�m disso, foram criados em v�rios pa�ses no s�culo XIX e XX organismos 
para o estabelecimento de solu��es para o desempenho do trabalho dos deficientes, alguns de 
�mbito internacional, como � o caso do New York Hospital for Special Surgery, um dos 
melhores para pacientes com defici�ncia.

Tamb�m foi criada na Dinamarca, em 1872, a “Sociedade Lar dos 
Defeituosos”, para aproveitamento da m�o-de-obra de pessoa com defici�ncia.

Rubens Valtecides Alves noticia que, no Brasil, criou-se atrav�s do imperador 
D. Pedro II, o Instituto dos Meninos Cegos, o Instituto dos Surdos Mudos e o Asilo dos 
Inv�lidos da P�tria.

Mas foi a partir da Revolu��o Industrial que se atentou para a necessidade de 
habilita��o e reabilita��o das pessoas portadoras de defici�ncia, quando, afinal, as guerras, 
epidemias e anomalias gen�ticas deixaram de ser as �nicas causas das defici�ncias e o 
trabalho em condi��es prec�rias passou a ocasionar os acidentes mutiladores e as doen�as 
profissionais, sendo necess�ria a pr�pria cria��o do Direito do Trabalho e um sistema 
eficiente de Seguridade Social, com atividades assistenciais, previdenci�rias e de atendimento 
da sa�de, bem como a reabilita��o dos acidentados.

Outro marco hist�rico nesta fase Moderna foi a Constitui��o de Weimar. Ao 
final da primeira Guerra Mundial, grav�ssima era a situa��o da Alemanha de qualquer �ngulo 
que fosse encarada. Com efeito, as institui��es pol�ticas estavam derru�das, a situa��o social 
extremamente agravada, as for�as da ordem desmoralizadas. Nesse contexto, a esquerda 



radical lutava para tomar o poder em favor dos conselhos de oper�rios e soldados – os Soviets 
– � moda bolchevique.

A situa��o era t�o delicada que sequer pode-se convocar a Assembleia 
Constituinte em Berlim, capital, tendo sido feito na cidade de Weimar, da� ser conhecida 
como Constitui��o de Weimar.

Mas foi a Declara��o Universal dos Direitos do Homem, promulgada pela 
Assembleia Geral da Organiza��o das Na��es Unidas, em 10 de dezembro de 1948 que 
coroou a evolu��o dos direitos sociais, trazendo uma s�ntese dos direitos fundamentais de 
segunda gera��o e trazendo o equil�brio dos direitos das pessoas portadoras de defici�ncia. 
Tal Declara��o ao introduzir a concep��o contempor�nea de direitos humanos, foi o marco de
cria��o do chamado “Direito Internacional dos Direitos Humanos”, que � um sistema jur�dico 
normativo de alcance internacional, com o objetivo de proteger os direitos humanos. 

S�o exemplos de portadores de defici�ncia que se destacaram ao longo da 
hist�ria recente, apesar de seus limites f�sicos ou sensoriais, justamente superando e 
demonstrando a adaptabilidade humana �s adversidades, desde que se viabilizem meios para 
tanto o compositor Ludwig Van Beethoven, que tinha impedimentos no sistema auditivo, o 
escritor portugu�s cego, Antonio Feliciano de Castilho, o escultor brasileiro, Antonio 
Francisco Lisboa ( Aleijadinho), Lord Byron, grande poeta e her�i de guerra de liberta��o da 
Gr�cia e Helen Keller, nos Estados Unidos (ALVES,1992).

3. Legisla��o 

A Constitui��o de 1988 � a primeira Carta Constitucional que enfatiza, sobremaneira, a tutela 
da pessoa portadora de defici�ncia no trabalho. O art. 71, inciso XXXI, preceitua: “proibi��o 
de qualquer discrimina��o no tocante a sal�rio ou crit�rios de admiss�o do trabalhador 
portador de defici�ncia”. Este dispositivo � de vital import�ncia, como se v�, pois a na��o 
brasileira assume o compromisso de admitir o portador de defici�ncia como trabalhador, 
desde que sua limita��o f�sica n�o seja incompat�vel com as atividades profissionais 
dispon�veis.

In�meras s�o as leis que regulam a prote��o das pessoas portadoras de 
defici�ncia, dentre elas, destaque-se algumas como a Lei 7853/89 que disp�e sobre o apoio �s 
pessoas portadoras de defici�ncia, sua integra��o social, sobre a Coordenadoria Nacional para 
Integra��o da Pessoa Portadora de Defici�ncia – CORDE - institui a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atua��o do Minist�rio P�blico, 
al�m de definir crimes.

Foi o Decreto 3298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamentou a Lei 7853 
de 24 de outubro de 1989, al�m de dispor sobre a Pol�tica Nacional para a Integra��o da 
Pessoa Portadora de Defici�ncia e consolidar as normas de prote��o.

Como Pol�tica Nacional para a Integra��o da Pessoa Portadora de Defici�ncia 
entende-se o conjunto de orienta��es normativas que objetivam assegurar o pleno exerc�cio 
dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de defici�ncia (art. 1�, Dec. 3298/99).

3.1 – Legisla��o Internacional 

N�o se espera esgotar todas as normas internacionais que tratam da defesa das 
pessoas portadoras de defici�ncia, as quais t�m representado uma evolu��o nos direitos 
sociais desta categoria de nossa sociedade.

Em 10 de dezembro de 1948, a ONU (Organiza��o das Na��es Unidas) 
proclamou a Declara��o dos Direitos Humanos. 



Em 09 de dezembro de 1975, a ONU proclama a Declara��o dos Direitos das 
Pessoas Deficientes.

A Organiza��o Internacional do Trabalho - OIT – cuja origem entrela�a-se 
com a necessidade hist�rica de elabora��o de melhores condi��es de trabalho ao operariado. 
Fora criada pelo Tratado de Versalhes em 1919 (parte XIII, artigos 387 a 487), para que as 
quest�es trabalhistas tivessem tratamento uniformizado.

A Conven��o 102 da OIT, cuja confer�ncia foi convocada em 28/02/52 trata da 
norma m�nima de Seguro Social, prevendo presta��es em caso de acidente do trabalho e 
enfermidade profissionais.

Foi com a Recomenda��o n�99, do ano de 1955, que a OIT passou-se a 
contemplar os direitos de grupos de deficientes, mutilados de guerra, v�timas de acidente do 
trabalho, defendendo o trabalho para todas as pessoas portadoras de defici�ncia independente 
da origem.

A Resolu��o XXX/3447 aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 
09/12/75 traz a Declara��o dos Direitos das Pessoas Deficientes.

Pela Resolu��o 31/123, a ONU proclamou o ano de 1981 como o “Ano 
Internacional das Pessoas Deficientes”, sendo que, a partir de ent�o, passou-se a perceber uma 
maior conscientiza��o a respeito do grave problema que atinge milh�es de pessoas nestas 
condi��es em todo o mundo.

Em 1983, OIT adotou a Conven��o n�159 e a Recomenda��o n� 168, 
propugnando pelo direito das pessoas portadoras de defici�ncia a uma adapta��o ou 
readapta��o profissional, seja em institui��es espec�ficas, seja em postos de trabalho ao lado 
de n�o deficientes.

Por fim, destaque-se a Conven��o Interamericana para a Elimina��o de Todas 
as Formas de Discrimina��o Contra as Pessoas Portadoras de Defici�ncia, aprovada pelo 
Decreto Legislativo n�198, de 13 de junho de 2001. E promulgada pelo Decreto n� 3956, de 
08 de outubro de 2001.

4. Conceito Legal

Antes de partir para a conceitua��o de pessoa portadora de defici�ncia, � de 
suma import�ncia tratar-se da quest�o terminol�gica, afinal o que se v� no decorrer da hist�ria 
� a utiliza��o de express�es equivocadas e que levam muitas vezes a utiliza��o de termos com 
conota��o pejorativa e negativa.

Diversas express�es s�o usadas para definir os portadores de defici�ncia, quais 
sejam: “indiv�duos de capacidade limitada”, “minorados”, “impedidos”, “descapacitados”, 
“excepcionais”, “inv�lidos”, “minusv�lidos”, al�m ainda da express�o “deficiente”, a mais 
utilizada, mas que traz um sentido pejorativo, uma conota��o de “falta, car�ncia, 
insufici�ncia”.

Somente com o advento do Decreto n� 914 de 06 de setembro de 1993 que a 
legisla��o trouxe, pela primeira vez, uma defini��o, diga-se gen�rica, deste segmento da 
sociedade:

“Art. 3�: Considera-se pessoa portadora de defici�ncia aquela que apresenta, 
em car�ter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou fun��o psicol�gica, 
fisiol�gica ou anat�mica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 
padr�o considerado normal para o ser humano.”

5. Pessoas portadoras de deficiência e a voz do segredo 



Na literatura b�blica encontram-se diversas exorta��es no sentido de alertar o homem dos 
riscos inerentes aos desejos carnais, definidas como il�citas as pr�ticas sexuais entre parente 
pr�ximo, o que de certo modo contribuiria para prote��o dos mais fr�geis dentro das rela��es 
familiares. Entretanto uma lei n�o consegue frear totalmente os instintos do indiv�duo
Plat�o fala dos perigos instintuais, diz que o homem dominado pelo desejo � um ser inferior, 
sendo incapaz de resistir aos desejos carnais, de julgar ou de formular opini�es justas. 
Defende a alma como um conjunto de faculdades hierarquizadas que comanda a vontade e o 
apetite. Assim, o homem que mant�m um equil�brio entre essas inst�ncias e det�m todas as 
virtudes, sob a hegemonia da raz�o, seria um homem justo.

Santo Agostinho, durante a adolesc�ncia, revela um ofuscamento da raz�o e 
dos valores espirituais, substitu�dos pelo despertar impetuoso dos instintos: “O mal diab�lico 
se insinua por todas as vias sensoriais; faz-se conhecer em formas, recobre-se de cores, 
manifesta-se em sons, embosca-se em perfumes, infunde-se em sabores” (AGOSTINHO, Os 
Pensadores, p.63-75).

Freud desenvolveu e posteriormente retratou-se sobre a “Teoria da Sedu��o”. 
Inicialmente acreditava em suas pacientes, quando essas revelavam suas recorda��es de 
incesto e abuso sexual na inf�ncia. Ele acreditava que as pacientes com diagn�stico de 
“histeria” eram v�timas de abuso sexual na inf�ncia. Esta teoria chocou seus colegas, em vista 
das implica��es ineg�veis do incesto amplo perpetrado por homens de fam�lia “respeit�veis”. 
Portanto, Freud, o pai da psicanálise, foi o primeiro a criar o dogma psicol�gico que protegia 
o doloroso segredo do abuso sexual ou do incesto, propriamente dito. 

A Organiza��o das Na��es Unidas (ONU) estima que 450 milh�es de pessoas 
da Terra apresentam uma forma ou outra de defici�ncia f�sica ou mental. Aproximadamente 
12 milh�es destas pessoas s�o brasileiras, ou seja, uma em cada dez pessoas (10%) da 
popula��o nacional. A grande maioria das pessoas deficientes mora em pa�ses em via de 
desenvolvimento. Entre as causas de incapacidade em todo o mundo, est�o: acidentes 
dom�sticos, de tr�nsito, doen�as incapacitantes (hansen�ase, subnutri��o, cegueira por 
defici�ncia cr�nica de vitaminas etc.), doen�as mentais, auditivas, cegueira, cardiovasculares, 
paralisia, epilepsia, incapacitados de guerra, etc.

S�o in�meros os documentos assinados e ratificados pelo Brasil, mas parece 
que a realidade n�o � coerente com a legisla��o. A dignidade da pessoa humana, o direito � 
vida, como est�o levando em considera��o as necessidades especiais no planejamento 
econ�mico e social, e a igualdade de oportunidades? Essas pessoas s�o uma popula��o muito 
grande em todos os pa�ses do mundo para continuarem ignoradas e esquecidas por d�cadas e 
d�cadas, sendo v�timas silenciosas de viola��es de Direitos Humanos.

Muito tem se falado de abuso sexual contra crian�as e adolescentes no Brasil, 
atualmente. No entanto, a viol�ncia sexual contra jovens com defici�ncia ainda � um tema 
invis�vel. Institui��es do Distrito Federal que trabalham na inclus�o de pessoas deficientes 
aderem pol�ticas p�blicas visando combater o problema. Elas relatam os v�rios fatores de 
dificuldades no combate ao crime. O principal deles � a falta de den�ncias.
De maio de 2003 a julho de 2008, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) da 
Presid�ncia da Rep�blica, registrou por meio do disque 100, cerca de 2.800 den�ncias de 
viol�ncia contra pessoas com defici�ncia no Brasil, das quais 2.500 foram contra crian�as e 
adolescentes. No entanto, o abuso sexual contra jovens com defici�ncia � um tema t�o pouco 
abordado que ainda n�o existem dados espec�ficos sobre o fen�meno. Os registros do Disque 
100 incluem qualquer tipo de viol�ncia, como – al�m de abuso sexual - neglig�ncia, maus 
tratos e viol�ncia psicol�gica.
Preocupados com esse fator e com a falta de debates sobre o problema, o Conselho Nacional 
dos Direitos da Pessoa Portadora de Defici�ncia (CONADE) e o Conselho Nacional do 
Direito da Crian�a e do Adolescente (CONANDA), �rg�os da SEDH, colocaram o assunto em 



pauta para debater a implanta��o de pol�ticas p�blicas para combater o problema. Contudo, as 
organiza��es relatam que o problema � dif�cil de ser diagnosticado. “S�o poucas as den�ncias, 
algumas chegam por e-mail, mas, n�o existe um quadro oficial. Normalmente essa viol�ncia � 
contra a crian�a com defici�ncia intelectual, outro fator que dificulta detectar o abuso”, relata 
Isa�as Dias, vice-presidente do Conade.
Segundo Isa�as Dias (2010), a a��o de pol�tica p�blica � o principal fator para combater o 

abuso sexual contra jovens portadores de defici�ncia. “O Conade, em a��o conjunta com o 
Conanda, tem o objetivo de trabalhar em uma linha de campanha no sentido de traduzir o 
retrato de como combater o crime com pol�ticas p�blicas” afirmou. “Estamos trabalhando 
tamb�m com outros conselhos para promover a��es tamb�m para a prote��o das pessoas 
portadoras de defici�ncia que sofrem esse tipo de explora��o, mas � preciso trabalhar a 
pr�pria consci�ncia da sociedade para que esses casos diminuam”, completou.
Uma das dificuldades no combate a esse tipo de viol�ncia � que, na maioria das vezes, eles 
ocorrerem no meio familiar. “O conv�vio mais restrito das vitimas, muitas vezes dentro 
apenas de quatro paredes sem contato com outras crian�as e adolescentes � outro fator que 
dificulta a den�ncia e o torna mais vulner�vel”, afirma.
De acordo com Fernando Cotta, coordenador da Inclus�o da Pessoa com Defici�ncia (Corde-
DF) da Secretaria de Estado de Justi�a, Direitos Humanos e Cidadania (Sejus), o assunto � 
muito grave, mas, ainda pouco abordado. A Corde-DF realiza programas de palestras de 
sensibiliza��o a respeito do assunto, mas, para muitos a quest�o ainda � um tabu, muito 
aqu�m da realidade, pois � muito dif�cil de detectar os casos de viol�ncia (ROSA, 2010).
Evan Imber-Black, m�dica psiquiatra, professora, escritora, editora da Family Process, a 
revista acad�mica na investiga��o de sistemas fam�lia e terapia familiar, escreve em seu livro 
“Os Segredos na Fam�lia e na Terapia Familiar”, no cap�tulo: “Incesto: O Centro da 
Escurid�o” sobre o estado de vulnerabilidade em que vivem as crian�as, os adolescentes, as 
mulheres, os deficientes de modo geral,  que sofrem abusos sexuais , mas segundo a 
psiquiatra este � o segredo mais bem guardado na hist�ria da humanidade. (IMBER, 2002 –
p.185)
O aspecto ps�quico da v�tima com rela��o ao abuso se transforma num jogo contradit�rio de 
sentimentos, mistura de amor, �dio, paix�o, desejo, lealdade e medo. O abuso incorpora o pior 
sentimento, o mais perverso da natureza humana: a trai��o. Isto significa que o deficiente n�o 
consegue tolerar a maldade do membro parental (pai, padrasto, irm�o, tio...) onipotente, mas 
na mistura de sentimentos assimila a maldade e incorpora como parte de si mesmo. 
Essa clivagem (jun��o) permite que o membro parental seja visto como bom. A internaliza��o 
do indiv�duo abusivo para o deficiente � t�o perpetrador quanto o amante, tornando-se parte 
de seu self ps�quico, portanto quando ocorre o risco de revela��o, a v�tima est� na verdade 
arriscando ferir uma parte de si mesma.

Fala-se na “voz do segredo” porque as pessoas que sofrem os abusos sexuais 
guardam para si mesmas, o mal que sofreram. O abuso permanece por muito tempo, oculto, 
cercado e protegido pelo pacto do sil�ncio, no entanto, causam profundo impacto e sofrimento 
emocional com severas conseq��ncias que podem acompanhar estas pessoas ao longo de toda 
a vida.

Mais interessante � o fato de que contar o segredo do incesto permite � v�tima 
obter prote��o e apoio de uma variedade de fontes. No caso de abuso sexual em andamento, a 
revela��o do segredo pelo abusado deve levar a atos de prote��o por parte do sistema 
profissional, social e familiar.

Entretanto, a quest�o relativa � revela��o em situa��es de abuso, � complexa e 
muito intrincada. A situa��o cl�ssica � aquela do profissional que ouve sobre o abuso da 
pr�pria v�tima ou suspeita fortemente de incesto por comportamentos dissimulados, relatos 
colaterais ou outras formas de comunica��o indireta. O profissional faz a den�ncia obrigat�ria 



de incesto revelado (ou fortemente suspeitado) e a m�quina de servi�os de prote��o � 
acionada. Infelizmente, algumas vezes algo d� errado. O abusado pode desdizer-se, 
experienciando ou pelo menos temendo retalia��es. Isto, naturalmente, exp�e o abusado a 
grande risco, e a fam�lia como um todo pode simplesmente desaparecer de vista, em rela��o 
ao envolvimento profissional.

As atitudes e leis do s�culo XXI respeitam e protegem mais as crian�as, 
adolescentes, mulheres, deficientes, ou seja, as minorias, criando desta forma, novas 
possibilidades para que o abuso sexual seja reconhecido e corretamente identificado. Tamb�m 
as estruturas sociais e legais t�m respondido � crescente consci�ncia do incesto e do abuso: o 
sistema m�dico, servi�os de prote��o � crian�a, ao adolescente, ao jovem, aos deficientes, 
escolas e sistema legal est�o mais propensos a intervir em situa��es que envolvem a culpa; a 
lei exige a den�ncia do abuso sexual, principalmente da crian�a, n�o em casos conhecidos (ou 
substanciados), mas em qualquer caso no qual o abuso sexual � suspeitado. 

6. Conclusão

Estar vivo n�o � apenas um estado fisiol�gico, ultrapassa os limites da nossa 
percep��o, sobretudo pensar naqueles que tanto sofreram pela discrimina��o de serem 
“diferentes”, e, ainda sofrem por “guardarem o segredo no centro da escurid�o”.

Muitas foram as lutas para que a sociedade chegasse ao ponto de reconhecer 
que as pessoas portadoras de defici�ncia tamb�m tinham direito � sa�de, educa��o, moradia, 
trabalho, lazer, seguran�a, enfim, a todos os direitos consagrados nas legisla��es. � evidente 
que houve um grande progresso na evolu��o dos direitos destas pessoas t�o sacrificadas pela 
humanidade, por�m at� os dias atuais nos deparamos absurdamente com situa��es 
discriminat�rias. Isto ocorre n�o porque inexista legisla��o, pelo contr�rio, temos uma gama 
de leis, decretos, portarias, todos dispondo sobre os direitos das pessoas portadoras de 
defici�ncia, 

Na realidade, para que se atinja os objetivos de uma sociedade justa, livre de 
discrimina��o, com igualdade para todos, onde as pessoas portadoras de defici�ncia possam 
efetivamente fazer valer seus direitos arduamente conquistados durante a hist�ria, � 
necess�rio uma evolu��o da sociedade num sentido moral, de consci�ncia social e 
reconhecimento do verdadeiro valor e significado da pessoa humana. 
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Eixo: Viol�ncias e conviv�ncia na escola: gest�o e pol�ticas p�blicas para a educa��o

Resumo

O estudo analisa a forma��o de uma rede de institui��es p�blicas e privadas em Bel�m (Par�) 
denominada Rede Escola cidad�, a partir da atua��o do Observat�rio de Viol�ncias nas 
Escolas (Unama) desde 2009. A Rede criou cen�rio de a��es interinstitucionais e 
interdisciplinares em cinco escolas. Pretende-se evidenciar a potencialidade da 
interinstitucionalidade e interdisciplinaridade na constru��o de tecnologia social preventiva e 
minimizadora de viol�ncias. O l�cus dessa experi�ncia e investiga��o s�o escolas p�blicas, 
tr�s estaduais e duas municipais. A pesquisa-a��o permeou o desenvolvimento e 
acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Rede desde seu nascimento, quando o 
Observat�rio articulou-se com seus primeiros pares: Secretaria Estadual de Educa��o 
(SEDUC), o Minist�rio P�blico do Estado do Par�, Companhia de Policiamento Independente 
(CIPOE) da Pol�cia Militar. No processo outras entidades foram agregadas, provindas de 
distintas �reas de pol�ticas p�blicas. A inser��o do observat�rio nesta Rede ocorre atrav�s do 
projeto de extens�o “Rede de a��o interdisciplinar e interinstitucional em prol de preven��o e 
minimiza��o de viol�ncias no espa�o escolar”. Os momentos interventivos s�o focos de 
observa��o e an�lise. Os dados at� o presente t�m car�ter preliminar. As categorias anal�ticas 
trabalhadas foram: energia agressiva, pertencimento, interdisciplinaridade, 
interinstitucionalidade, pol�ticas p�blicas e a��o em redes. Os autores principais: Abramovay 
e Rua (2002); Amoretti (1992); Bordieu (1992); Fazenda (1995); Pontes, Cruz e Mello 
(2007); Thiollent (1986). Os resultados nesta altura da pesquisa s�o: constru��o de a��es em 
rede vai al�m da formaliza��o, � um construto social desafiador; interdisciplinaridade e 
interinstitucionalidade s�o media��es indispens�veis, mas que requer mentalidade 
favorecedora; as viol�ncias manifestas t�m correla��o estreita com uma viol�ncia 
matriciadora: viol�ncia institucional.



Palavras-chave: Violências nas escolas; Prevenção de violências; Interdisciplinaridade; 
Interinstitucionalidade; Políticas públicas; Redes.

Resumen

El estudio analiza la formación de una red de instituciones públicas y privadas en Belém 
(Pará-Brasil),  nominada Red ciudadana Escolar, a partir del trabajo del Observatorio de la 
Violencia en las Escuelas (UNAMA) desde 2009. El escenario de red fue creada entre actores 
sociales y desde una acción interdisciplinaria en cinco escuelas públicas de Belém. El objetivo 
de la investigación es demostrar la potencialidad de la acción en red de instituciones en base a 
interistitucionalidad y interdiciplinaridad creadora de tecnología para reducir y prevenir la 
violencia en las escuelas.. El locus de esa experiencia e investigación se concreta en escuelas 
públicas: tres provinciales y dos municipales. Con base en la metodología de investigación-
acción se desarrolló la articulación en red desde el inicio. La primera articulación hacia la red 
sucedió con: el Departamento de Estado de Educación (SEDUC), Fiscal del Estado de Pará y 
la Compañía Independiente de Policía de la escuela (CIPOE) de la Policía Militar de la 
Provincia do Pará. A lo largo del proceso otras entidades se fueran añadiendo, procedentes de 
diferentes áreas de la política pública. La inserción del observatorio de esta red se produjo a 
través del proyecto de extensión universitaria "Red de interdisciplinaria e interinstitucional 
para la prevención y minimización de la violencia en las escuelas." Los momentos de 
encuentros entre las instituciones de la red son fuente de observaciones coleta de datos para 
analisis. Los datos hasta la fecha son preliminares. Los conceptos clave analíticos que se 
utilizaron son: energía agresiva, pertenencia, interdisciplinaridad, interinstitucionalidad,  
política pública y acción en red. Los autores principales: Abramovay e Rua (2002); Amoretti 
(1992); Bordieu (1992); Fazenda (1995); Pontes, Cruz e Mello (2007); Thiollent (1986). Los 
resultados hasta la presente etapa de la investigación que se puede manifestar indican que la 
construcción de acciones de la red va más allá de la formalización de documentos entre 
institucionales; pues tratase de una construcción social; la mediación interdisciplinaria e 
interinstitucional es esencial, pero necesita de la creación de mentalidad sostenedora; la 
violencias identificadas poseen estrecha relación con la violencia matricial: la violencia 
institucional.

Palabras clave: Violencia en las escuelas; Prevención de Violencia escolar; 
Interdisciplinario; Interinstitucional; Políticas públicas; Redes.

Introdução

Nos últimos anos, Belém, a capital paraense, tem sido uma das cidades mais 

evidenciadas pela mídia graças às notícias referente a situações de violências nas escolas, 

especialmente as públicas. O noticiário aponta violência entre grupos de gangs; depredação do 

patrimônio público, roubos de equipamentos, ameaças e agressões contra professores e 

gestores, violências entre alunos, chegando ao ponto de homicídio. Enfim, um sem números 

de eventos que fazem elevar a preocupação de gestores, pais e pesquisadores.



Os observatórios de violência em diferentes países têm estudado a violência no 

espaço escolar, considerando fenômeno complexo e muitíssimo heterogêneo nas suas 

manifestações. 

Em 2006 foi realizada pesquisa145 pelo Observatório de Violências nas Escolas 

(Núcleo Pará146) da Universidade da Amazônia (UNAMA) em parceria com o governo do 

Estado do Pará. A pretensão maior era a construção de um diagnostico sobre as expressões de 

violências do fenômeno violência nas escolas da Região Metropolitana de Belém. Teve-se por 

universo 24 escolas, envolvendo 1760 sujeitos (alunos, professores, técnicos, pais e 

funcionários). Os dados obtidos são inquietantes, destacam-se alguns:

TABELA 1 - Principais formas de violência existente na escola

Violência
Física

Violência 
Psicológica

Violência
Sexual

Violência ao 
Patrimônio

Violência
ao Meio 
Ambiente

Discriminação

Total

(%)

1155 700 201 964 490 404

65,6 39,8 11,4 54,8 27,8 23,0

Fonte: Pontes, Cruz e Melo, 2007, p. 94.

A Tabela 1 revelou que as mais citadas foram: violência física (65,6%) e violência ao 

patrimônio (54,8%), o que não causa surpresa, pois são aquelas mais visíveis e mais 

facilmente alcançadas pela lei. À exceção da violência psicológica, indicada por quase 40% 

da amostra, as demais formas parecem ter pouca visibilidade por parte do conjunto dos 

sujeitos pesquisados, o que não quer dizer absolutamente que não existam tais violências. 

Vejamos: violência ao meio ambiente (27,8%), discriminação na escola (23,0%) e violência 

sexual (11,4%). Em todas as formas de violência os registros são elevados e demonstram uma 

situação de emergência.

As seqüentes notícias sobre violências no espaço escolar provocaram diferenciadas 

reações de organizações executoras de políticas públicas, principalmente as da esfera 

educacional. As escolas públicas são as primeiras a sofrerem pressão das famílias dos 

discentes e da sociedade em geral. E a segurança pública também é cobrada para coibir a 

violência. Outras reações são contadas no âmbito da sociedade civil organizada, mais focada 

145 Pontes, Cruz e Melo. Relações Sociais e Violências nas Escolas. Belém: Editora Unama, 2007.
146 A Universidade da Amazônia (UNAMA), em cooperação com a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e, afinada a sua linha de trabalho, criou o Observatório de 
Violências nas Escolas - Núcleo Pará, em 2004, voltado ao desenvolvimento de ações em parcerias com o poder 
público e a sociedade civil, no sentido de desenvolver ações de pesquisa e de extensão no conhecimento, 
enfrentamento e prevenção da violência nas escolas.



no campo do protesto e da den�ncia. No entanto, a despeito da seriedade e compet�ncia destas 

iniciativas, pode-se registrar que elas pecaram pelo isolamento e pela tentativa de solu��o 

setorial.

Apesar disso, atores institucionais pertencente a segmentos de organiza��es 

executoras de pol�ticas p�blicas procuraram o Observat�rio de Viol�ncias para encontrar 

pistas para melhor lidarem com a problem�tica da viol�ncia no espa�o escolar. Essa 

recorr�ncia, em parte, se justifica por pesquisas e articula��es institucionais desenvolvidas 

pelo Observat�rio desde 2004. As organiza��es que tomaram a dianteira para uma via 

interinstitucional foram: A Secretaria Estadual de Educa��o (SEDUC), o Minist�rio P�blico 

do Estado do Par� e a Companhia de Policiamento Independente (CIPOE) da Pol�cia Militar. 

Este primeiro encontro entre as entidades ocorreu em mar�o de 2009.

O processo de construção da rede escola cidadã: construindo o cenário da pesquisa-ação

O Observat�rio que tinha anteriormente alinhavado um projeto pautado na 

articula��o intersetorial e interdisciplinar, funcionou como catalisador de outros pares 

institucionais cuja a��o tem a ver direta e indiretamente com a preven��o e enfrentamento � 

viol�ncia nas escolas. Houve gradativamente uma sequente agrega��o de outros pares 

institucionais �s reuni�es com o grupo inicial. Eram entidades p�blicas e privadas ligadas a 

distintas �reas de pol�ticas p�blicas, a saber: Educa��o (Secretaria Municipal de Educa��o –

SEMEC); Assist�ncia Social (Funda��o Papa Jo�o XXIII / Municipal), Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Social - SEDES; Seguran�a P�blica (Divis�o de Atendimento ao 

Adolescente - DATA); Justi�a (Defensoria P�blica - NAECA); Organiza��es n�o 

governamentais (Cruz Vermelha). 

A repercuss�o tamb�m foi interna para os pares institucionais. Na Unama somaram o 

Curso de Psicologia, de Comunica��o Social e Servi�o Social, assim como, o projeto 

Conselhos Escolares. No caso espec�fico da SEDUC se agregou al�m da regional (USE147 07) 

a USE 04.

Os componentes desse grupo consideraram que uma das lacunas do enfrentamento da 

problem�tica � a falta de a��es em Rede. Na sequ�ncia de encontros, os membros propuseram 

e se comprometeram a experienciar a��es em Rede, num espa�o circunscrito, onde essa 

147 Unidade SEDUC na escola (USE).



experiência pudesse funcionar como um laboratório e modelo para projetos futuros em caráter 

mais abrangente.

A proposição ganhou forma no projeto ação interinstitucional e interdisciplinar em 

prol da prevenção e minimização de violências no espaço escolar. A perspectiva é de vitalizar 

potencialidades do espaço escolar e descortinar possibilidades provenientes da 

interinstitucionalidade e interdisciplinaridade. 

Os princípios e referenciais teóricos metodológicos sustentadores dessa Rede se 

apoiaram nos conceitos de esfera pública, cidadania, redes sociais, interdisciplinaridade e 

interinstitucionalidade, clima escolar.

Essa experiência será foco de investigação através de pesquisa-ação. A pretensão é a 

descoberta de tecnologias sociais provenientes da ação interdisciplinar e interinstitucional. 

Além disso, publicar os resultados da referida pesquisa fornecendo subsídios para que todas 

as escolas (especialmente da rede pública) possam vivenciar o espaço escolar, numa dimensão 

mais alargada do coexistir pedagógico que contribua para um cenário escolar em que o 

fenômeno violências possa ser minimizado e superado. 

Nos termos do projeto seus objetivos, geral e específico foram assim estabelecidos:

Geral: Criar ação interdisciplinar e interinstitucional em prol da prevenção e 

minimização de violências no espaço escolar em cinco escolas públicas (municipais e 

estaduais) através de estabelecimento de rede de instituições públicas e privadas.

Específicos: Atuar interdisciplinarmente e interinstitucionalmente no espaço escolar 

em ações socioeducativas mobilizadoras das políticas públicas disponíveis, envolvendo 

alunos, professores, família e comunidade; criar rede interinstitucional de parcerias relativo às 

escolas envolvidas; desenvolver pesquisa-ação durante o processo de instalação e 

funcionamento da Rede Escola cidadã as novas tecnologias sociais emergentes da ação; 

construir tecnologia social sobre formas de prevenção e minimização de violências no espaço 

escolar; promover eventos para socialização das novas tecnologias sociais com outras escolas 

e com a comunidade em geral.

O público alvo direto: comunidade escolar das cinco (05) escolas: três (03) estaduais 

(Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Aníbal Duarte; Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Paulo Maranhão e Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frei Daniel) 

e dois (02) municipais (Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Profº Ciro das 

Chagas Pimenta e Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Leandro Pinheiro). E 

público alvo indireto: Gestores, técnicos e demais componentes das políticas sociais 



envolvidas nas redes: educação, assistência social, segurança pública, justiça da infância e 

juventude, entre outras. 

O período de implantação inicialmente previsto foi de dois (02) anos, mas a 

experiência demonstra que deve ser prorrogado.

Metodologia e desenvolvimento

Foi adotada para a construção do projeto Rede Escola Cidadã a metodologia de 

adesão voluntária de entidades públicas e privadas para construção de uma rede social 

articuladora das políticas públicas vinculadas ao combate e prevenção de violências nas 

escolas. Esta metodologia foi planejada para ocorrer dentro das seguintes etapas:

Etapa 1: eleição de cinco (05) escolas públicas de periferia (duas (02) da Rede Municipal e 

três (03) da Rede Estadual)  que obedeçam aos seguintes critérios: - estejam situadas em 

bairro de periferia; apresente quadro de violências e haja predisposição da direção e 

comunidade escolar para a execução do projeto.

Etapa 2:  Compor equipe interdisciplinar constituída por profissionais da área de Serviço 

Social, Pedagogia e Psicologia com horas exclusivas para o projeto. Para cada escola 

envolvida, a composição será feita da seguinte forma: uma (01) Assistente Social; um (01) 

Psicólogo e um (01) Pedagogo.

Etapa 3: Envolver estagiários das áreas de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia 

devidamente inseridas numa proposta de pesquisa-ação, tendo por objeto o cenário da 

experiência interinstitucional e interdisciplinar no que tange aos impactos na prevenção e 

minimização de violências nas escolas.

Etapa 4: Capacitação dos membros da rede para afinização teórico, jurídica e metodológica. 

Etapa 5: Encontro com a comunidade escolar de cada unidade de ensino envolvida para 

apresentação e discussão do projeto.

Etapa 6: Encontro com os técnicos (Pedagogia, Serviço Social e Psicologia) para compor 

estratégias operativas.

Etapa 7: Mobilização e encontro com organizações (ONGs, centro comunitários, 

representantes religiosos) para socialização do projeto e tecer uma rede interinstitucional local 

junto a cada escola.

Etapa 8: Assinatura de termo de cooperação entre as entidades públicas e privadas 

formalizando as iniciativas da rede e comprometendo os participantes, além de dar 

conhecimento à comunidade em geral da iniciativa.



Etapa 9: Execução do projeto conforme diretrizes operativas contidas na capacitação e no 

planejamento realizado por cada escola envolvida em particular.

As Secretarias de Educação Estadual (SEDUC) e Municipal (SEMEC) 

responsabilizaram-se por alocar técnicos das áreas de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia.  

A articulação com os respectivos cursos para o engajamento de acadêmicos das 

referidas áreas ficou sob a responsabilidade da Universidade da Amazônia (UNAMA) através 

dos cursos correspondentes (Serviço Social, Psicologia e Pedagogia). 

A direção das escolas e respectiva equipe técnica interprofissional estarão envolvidas 

nas reuniões da rede interinstitucional (denominada de rede gestora) assim como no processo 

de capacitação supracitado.

Concomitantemente ao processo de desenvolvimento da rede como ação articulada 

interinstitucional e interdiciplainar, foram sendo construídos e aplicados os instrumentos de 

pesquisa: observação, registros de reuniões e eventos; relatórios de visitas ás escolas 

envolvidas. Este material coletado, até o momento, porque o processo de pesquisa ainda está 

inconcluso  já que a construção da rede aindca está em processo, será sistematizado e 

analisado em etapas posteriores.

A capacitação propiciou debates na seguintes temáticas: a política de prevenção à 

violência escolar; estratégias de segurança pública na grande Belém/ações da polícia cidadã; 

direitos humanos; ética, educação, cidadania; políticas sociais (educação, assistência social, 

saúde, segurança pública); garantia dos direitos da criança e do adolescente e inclusão social, 

assim como, reflexões entre conflito e violência. 

Na área de abrangência de cada escola envolvida serão envolvidas entidades locais, 

para a composição de sub-redes, provenientes tanto da esfera pública quanto da privada. A 

Rede é aberta à adesão de outras entidades conforme a afinidade metodológica e teórica com a 

ação.

Quanto aos recursos financeiros sustentadores da Rede, ressalte-se que não existe 

verba específica para o projeto Rede Escola Cidadã. Os recursos financeiros são dos próprios 

órgãos envolvidos. Isso tem a ver com a própria lógica de funcionalidade da Rede, trabalha-se 

o possível, tendo maior investimento na interistitucionalidade e interdisciplinaridade. O que 

se quer evidenciar é à força do conjunto. 

Para coordenação das ações desenvolvidas pela Rede Escola Cidadã existem duas 

(02) pessoas de cada instituição. Na esfera da execução do projeto nas escolas tem-se a 

direção e equipe técnica, esta composta por: Assistentes Sociais, Psicólogos e Pedagogos. 



Participam também alunos, seja na condição de estagiários ou em atividade complementar, 

além de voluntários de Serviço Social. 

Do Ministério Público participam Promotores de Justiça das Promotorias: Infância e 

Juventude, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Direitos Constitucionais e Patrimônio Público 

e três (03) técnicas: uma (01) Psicóloga, uma (01) Administradora e uma (01) Licenciada em 

Letras. O envolvimento desses técnicos ocorre conforme as atividades de cada escola.

Quanto ao controle e monitoramento das atividades da Rede registre-se que as Secretarias de 

Educação Estadual e Municipal estabelecerão em parceria com as instituições proponentes, os 

indicadores de avaliação do Projeto Rede Escola Cidadã, considerando as peculiaridades 

individuais de cada escola envolvida no Projeto. O monitoramento e a avaliação do Projeto 

Rede Escola Cidadã serão realizados pela equipe de Coordenação do Projeto. A idéia é avaliar 

sistemática e periodicamente.

Nesta perspectiva, as ações de monitoramento e avaliação terão como metodologia de 

trabalho: visitas periódicas, reuniões, rodas de conversa, grupos focais. Ressalta-se que para 

viabilizar a avaliação das ações será sistematizado um instrumental a ser usado por cada 

escola envolvida, pois buscamos a elaboração de um Projeto singular para cada escola.

Resultados preliminares:

O primeiro e expressivo resultado se encontra na própria existência da Rede Escola 

Cidadã, nascida do encontro de representantes de diferentes entidades públicas e privadas 

(FIGURA 1). Esta tessitura sociopolítica se mostra uma iniciativa inovadora e promissora, 

dado o histórico de ações isoladas e ineficazes contra o problema da violência nas escolas.

Figuras 1 – Integrantes da Rede Escola Cidadã.



Realiza��o do F�rum: Construindo Pol�ticas P�blicas de Preven��o � Viol�ncia nas 

Escolas. Este F�rum foi parte da etapa estruturante do projeto intitulado Rede Escola Cidad�. 

Este evento reuniu representantes de entidades p�blicas e privadas, ligadas �s pol�ticas 

p�blicas que trabalham na preven��o e no combate � viol�ncia nas escolas. Ocorreu no 

“Campus” Senador Lemos da UNAMA, no audit�rio Dom Alberto Ramos, no dia 12 de 

novembro de 2009 (FIGURAS 2 e 3). Foram convidados diretores, professores e t�cnicos das 

escolas p�blicas de Bel�m. Esteve a frente do evento: Unama (Observat�rio), SEDUC, 

SEMEC, SEDES, DATA, FUNPAPA, Defensoria P�blica, MP e CIPOE. 

Figura 2 – Mesa de abertura do F�rum. Figuras 3 – Participaram mais de 300 

pessoas.

O F�rum teve como objetivo geral ppoossssiibbiilliittaarr eessppaa��oo ddee ddeebbaattee entre representantes 

do Estado, do meio acad�mico (professores, pesquisadores e universit�rios) e da comunidade 

escolar (estudantes, diretores, gestores e docentes) das escolas p�blicas municipais e estaduais 

de Bel�m, como tamb�m socializar as proposta do projeto Rede Escola Cidad�, iniciando 

assim, atividades de capacita��o dos integrantes da referida Rede. O evento contou com 300 

inscri��es. Houve repercuss�o nas v�rias m�dias locais. Entre os participantes estavam 

representadas escolas municipais, estaduais e privadas, diretores, t�cnicos, professores, 

inclusive alunos e l�deres comunit�rios.

Capacita��o continuada para os integrantes da Rede Escola Cidad�: esta foi a 

segunda a��o da Rede dentro do programa de forma��o continuada especificamente voltada 

para os sujeitos que integram a comunidade das cinco (05) escolas do projeto, somando um 

total de 35 horas / aula. Os debates ocorreram (FIGURAS 4 e 5), tendo como tem�ticas: 

Viol�ncia nas (das) escolas; viol�ncia no entorno e problemas familiares. Em seguida foram 



trabalhados os conceitos fundamentais para a constru��o da rede: direitos humanos, cidadania 

e justi�a; conflitos e viol�ncias; educa��o e escola e redes sociais. Pol�ticas p�blicas: 

educa��o, assist�ncia social, seguran�a p�blica, estrutura urbana, sistema de garantia dos 

direitos da crian�a e do adolescente. A unidade conclusiva discutiu: as estrat�gias para 

constru��o da Rede: o papel dos atores sociais na rede; tessitura da rede, constru��o do roteiro 

de a��es b�sicas na rede e pesquisa-a��o. Participaram 70 pessoas pertencentes: as cinco (05) 

escolas do projeto e integrantes da Rede.

Figura 4 – 2� Mesa da capacita��o.                       Figura 5 – Palestra – Psic�loga do SUS.

O processo de constru��o da Rede no seu primeiro ano envolveu os seguintes dados 

gerais de atividades realizadas: 42 reuni�es dos representantes das institui��es integrantes; 34 

entidades envolvidas, 70 pessoas capacitadas, 300 inscritos no F�rum, 08 inser��es na m�dia; 

09 reuni�es diretamente em escolas, reuni�es com os t�cnicos 10 para planejamento por cada 

escola, Alunos envolvidos: 09 alunos de psicologia, 09 de Servi�o Social, 19 assistentes 

sociais (02 da SEMEC, 05 SEDUC) 12 (volunt�rias), 05 psic�logos (03 da SEDUC, 02 da 

SEMEC). Foram realizadas duas (02) reuni�es de planejamento interdisciplinar entre 

profissionais de pedagogia, de psicologia e de Servi�o Social das escolas envolvidas visando 

tra�ar estrat�gias gerais de atua��o nas escolas, o que resultou em um plano de trabalho 

preliminar a ser discutido em cada comunidade escolar.

Um dos mais substantivos resultados foi a assinatura do Termo de Coopera��o 

T�cnica entre os �rg�os p�blicos e privados integrantes da Rede Escola Cidad�. Evento este 

ocorrido por ocasi�o do lan�amento do livro “Educa��o Inclusiva e Viol�ncias nas Escolas”, 

resultado de parceria anterior � forma��o da Rede. � muito significativo que depois de um 

ano de trabalho na constru��o da proposta, os gestores superiores se re�nam para legitimar e 



consolidar uma iniciativa que nasceu da articula��o de t�cnicos e profissionais de base de 

v�rias entidades diante de um acordo t�cito para enfrentamento � viol�ncia nas escolas.

Existem resultantes da presen�a da equipe t�cnica nas escolas, a saber:

O Centro de Refer�ncia de Assist�ncia Social na Escola (CRAS): a equipe t�cnica 

das escolas est� em processo de articula��o com os CRAS da �rea de abrang�ncia das 

respectivas escolas. Isso possibilitar� uma conex�o entre as �reas de assist�ncia social e 

educa��o.

Perfil psicol�gico de turmas: os alunos de psicologia da Unama est�o realizando 

junto com os psic�logos das escolas um perfil psicol�gico de turmas. Isso possibilitar� que 

professores e equipe t�cnica possam ter um conhecimento b�sico do grupo-turma, tendo assim 

elementos para adequar posturas. Isso faz parte da descoberta de novas tecnologias.

Aplica��o de formul�rio sobre formas de viol�ncias e potencialidade de engajamento 

de pais: a aplica��o deste formul�rio al�m de dar uma visibilidade sobre manifesta��es de 

viol�ncias possibilita descobrir que vincula��o de milit�ncia religiosa e comunit�ria tem os 

alunos e pais. Pode-se ir ao encontro desses militantes e quem sabe envolv�-los com a 

escola... 

Capelania na escola: trata-se de envolvimento de religiosos no espa�o escolar para 

exercer a fun��o de capelania, ou seja, um espa�o de aconselhamento moral-religioso, sem a 

pretens�o de convers�o. Este � um servi�o voltado a toda comunidade escolar, e est� em 

inicia��o.

Considerações finais

O processo de pesquisa-a��o, aqui relatado principalmente na sua etapa preliminar de 

“cria��o do cen�rio”, privilegiou os contornos de relato de experi�ncia da Cria��o da Rede 

Escola Cidadã manifestando os resultados preliminares da tessitura de uma rede de 

institui��es p�blicas e privadas, em torno da iniciativa de prevenir a viol�ncia nas escolas, 

com �nfase no estudo e pr�tica de novas tecnologias.

At� o momento, entre as dificuldades encontradas, a de maior relev�ncia para a 

efetiva��o do projeto est� na disponibiliza��o de profissionais assistentes sociais e psic�logos 

para atuarem nos contextos das escolas. As secretarias, estadual e municipal cederam os 

respectivos profissionais por apenas dois dias: ter�a manh� e quinta � tarde.  Este � o principal 

limite para os avan�os desejados.



Ante este quadro, o Observatório está delineando um curso prático supervisionado de 

prevenção a violências nas escolas. Profissionais de Pedagogia, Serviço Social e Psicologia, 

participantes deste curso, estarão envolvidos num amplo plano de prevenção, pautado nos 

vetores da interdisciplinaridade e interinstitucionalidade. Com isso haverá condições para se 

por em prática o idealizado pela Rede. 

Os resultados nesta altura da pesquisa são: construção de ações em rede vai além da 

formalização, é um construto social desafiador; interdisciplinaridade e interinstitucionalidade 

são mediações indispensáveis, mas que requer mentalidade favorecedora; as violências 

manifestas têm correlação estreita com uma violência matriciadora: violência institucional.
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Eixo- Viol�ncias e conviv�ncia na escola: manifesta��es e rela��es sociais

Resumo

Este artigo foi fruto de um trabalho de conclus�o de curso de Psicologia, que teve como 
objetivo investigar as representa��es sociais da viol�ncia entre diretores, professores e alunos 
de cinco escolas da cidade de Taubat�, S�o Paulo. Foi realizada uma pesquisa explorat�ria, 
com abordagem qualitativa em que foram entrevistados  4 gestores, 7 professores e 8 alunos 
de escolas p�blicas de ensino fundamental e m�dio da cidade referida acima. Para a coleta de 
dados utilizou-se de entrevistas semi-estruturadas analisadas por meio de t�cnicas qualitativas 
do m�todo de an�lise de conte�do. Resultados revelaram que professores e gestores 
representam a viol�ncia como um fen�meno social circunscrito nas dimens�es pol�tica e 
econ�mica e produzido por fatores estruturais, como desemprego e desigualdade social. Como 
segundo elemento de produ��o da viol�ncia social e escolar, os educadores apontaram a 
neglig�ncia familiar, a viol�ncia dom�stica e a perda dos v�nculos familiares. Foi percebida 
uma cultura violenta caracterizada pelas constantes agress�es verbais e psicol�gicas, 
ocasionando uma fal�ncia do di�logo e do entendimento entre seus membros. Por�m, em duas 
escolas os discursos dos professores e gestores demonstraram que a esperan�a, o cuidado e a 
vontade de ensinar ainda est�o preservados. Os alunos, por sua vez, representam a viol�ncia 
como advinda dos desequil�brios familiares, da aus�ncia de afetos e da perda da autoridade 
familiar. Retratam a viol�ncia verbal e psicol�gica existente entre professor e aluno, sendo 
que o desrespeito do aluno perante o professor � marca predominante na escola. A suspens�o 
e a puni��o s�o indicadas pelos estudantes como formas de conten��o da viol�ncia. 
Constatou-se que os educadores encaram a viol�ncia no meio escolar como algo de fora para 
dentro. De outro modo, os alunos se culpam pela viol�ncia e nomeiam-se como co-autores 
dela. 

Palavras-chave: “Representa��o social”; “Agentes escolares”; “Viol�ncia”; “Escola”.

Abstract



This article was a result of work of completion of a Psychology course, which aims to 
investigate the social representations of violence among principals, teachers and students from 
five schools in the city of Taubat�, S�o Paulo. We performed an exploratory survey, with 
qualitative approach with interviews of a sample of four managers, seven teachers and eight 
students from public schools in elementary and high school of the city referred to above. To 
collect data we used semi-structured interviews analyzed by the method of content analysis. 
Results showed that teachers and administrators represent violence as a social phenomenon 
limited political and economic dimensions and produced by structural factors, such as 
unemployment and social inequality. As a second element of the production of social and 
scholar violence, the educators indicate the relative neglect, domestic violence and loss of 
family ties. Was perceived a violent culture characterized by constant verbal and 
psychological injuries, causing a failure of dialogue and understanding among its members. 
However, in two schools the discourses of teachers and administrators showed that the hope, 
care and willingness to teach are still preserved. Students, in turn, represent the violence as 
arising from imbalances in families, lack of affection and loss of family authority. Portray the 
psychological and verbal violence between teacher and student, and the disrespect of the 
student before the teacher's predominant brand in school. The suspension and punishment are 
nominated by students as ways to curb violence. It was found that educators face violence at 
school as something from outside. Otherwise, students blame themselves for violence and 
nominate themselves as co-authors of it.
Keywords: "Social Representation", "school staff", "Violence" and "School".

1 Introdução

A tarefa de pesquisar a escola, os educadores, os estudantes sempre ser� um exerc�cio 

importante, uma vez que, reflex�es e medidas necessitam ainda serem pensadas e executadas.  

Acredita-se que a sociedade considera a escola e a fam�lia como um dos patrim�nios mais 

sagrados, ou fundamentais para o desenvolvimento do indiv�duo. As ci�ncias humanas e 

sociais t�m se dedicado desde sempre a estudar e construir com a sociedade civil, pol�ticas 

educacionais, programas, interven��es, modelos e acima de tudo mobilizar a pr�xis humana, 

na tentativa de mudar conceitos, paradigmas e representa��es a respeito do homem, dos 

grupos sociais, das pol�ticas de governo. 

Por acreditar na escola p�blica e por saber que, principalmente seus agentes t�m 

passado por desafios, sendo a viol�ncia um deles, � necess�rio a todo tempo saber o que est� 

sendo vivido e pensado no ambiente escolar. Por isso, essa pesquisa buscou conhecer e 

analisar as representa��es sociais da viol�ncia entre os gestores, professores e alunos de cinco 

escolas p�blicas da cidade de Taubat�, interior de S�o Paulo. Como fundamento te�rico do 

conceito das representa��es sociais utilizou-se a obra de Serge Moscovici.

O estudo das representa��es sociais parece ser uma pr�tica f�cil, mas n�o o �, “[...] sua 

realidade sim, mas seu conceito n�o” (MOSCOVICI, 2003, p.10). Esse estudo tem 

caracter�sticas pr�prias, uma estrutura e din�mica que s�o considerados processos. Tal 

investiga��o � importante como recurso metodol�gico te�rico e pr�tico de leitura dos 



fen�menos do cotidiano. Conforme Xavier (2002) s�o as teorias que os indiv�duos constroem 

sobre os objetos sociais, possibilitando a comunica��o desse material e a organiza��o de seus 

comportamentos.

Discutir sobre viol�ncia � uma tarefa dif�cil, infinita, que est� relacionada com 

diversos aspectos que se entrecruzam. Existe um arsenal de entendimentos sobre a viol�ncia, e 

deve ser encarada com seriedade e urg�ncia, e apesar de saber que � gerada historicamente, 

ela faz parte de um processo que hoje apresenta algumas facetas diferentes que acompanham 

o contexto s�cio-cultural. A viol�ncia vem permeando as rela��es humanas, com constante 

influ�ncia da m�dia, a partir da sua intensa divulga��o, na forma como percebemos e 

representamos a viol�ncia. 

A escola � um espa�o de mobilidade social, na qual ela deve realizar sua fun��o social. 

Quando a viol�ncia adentra e se estabelece de modo intenso dentro do espa�o escolar, seja ela 

praticada pelos alunos, educadores, fam�lia, governo, em suas diversas formas, viol�ncia 

f�sica, psicol�gica, simb�lica, a escola vai se afastando do seu principal objetivo que � 

ensinar. Quantos de n�s temos boas mem�rias dos tempos de escola, um lugar de sonhos e 

medos, discute-se at� que ponto a viol�ncia invadiu o espa�o escolar e seus protagonistas 

deixaram que roubassem seus sonhos de aprender e o prazer de ensinar. A viol�ncia n�o � o 

�nico problema de muitas escolas p�blicas brasileiras, mas, tem sido uma fonte de doen�as e 

empobrecimento da qualidade de vida de seus participantes, da fam�lia e da sociedade.

2 Revisão da literatura 

2.1 Representações sociais

N�o existe uma defini��o �nica para as representa��es sociais, no universo da 

comunica��o humana, Moscovici (2003) a define como: um sistema de valores, id�ias e 

pr�ticas, com uma dupla fun��o: primeiro a possibilidade de orientar as pessoas em seu 

mundo material e social para control�-lo, e depois para comunicar tais valores, id�ias e 

pr�ticas.  No plano subjetivo Spink (1993, p.304) explica que “a representa��o � a express�o 

da realidade intra-individual, uma exterioriza��o do afeto”, mas, que foi constru�da pelo 

sujeito enquanto ator social, inserido num determinado contexto social, (plano coletivo) e 

dessa forma, abrindo espa�o para as for�as criativas da subjetividade. Isso � importante para 

entender que as representa��es n�o s�o meras express�es cognitivas; s�o “recheadas” tamb�m 

de afeto (SPINK, 1993, p. 304).  Para Xavier (2002) s� se pode falar em “representa��o” 



como representa��o de algu�m, ou de um grupo espec�fico, que tem e partilha informa��es, 

conven��es e emo��es espec�ficas.

As principais caracter�sticas da forma��o das representa��es sociais conforme Xavier 

(2002) s�o a funcionalidade e o car�ter performativo. A funcionalidade diz respeito � a��o do 

sujeito de organizar o real, e o car�ter performativo se refere � fundamenta��o das pr�ticas. 

Sua estrutura��o e din�mica s�o definidas por Moscovici (2003) por dois processos: a 

objetiva��o e a ancoragem. A objetiva��o transforma o abstrato em concreto, o conceito em 

objeto, e os faz intercambi�veis. 

A ancoragem produz o enraizamento da representa��o no sistema de pensamento 

preexistente. Ela promove a integra��o de um objeto novo em uma rede de categorias 

familiares, socialmente estabelecidas (DOISE, 1992). Dessa forma, refere-se a significa��es 

outras, que n�o aquelas internas ao conte�do da representa��o. “Ancorar �, pois, classificar e 

dar nome a alguma coisa” (MOSCOVICI, 2003, p. 61). O mesmo autor citado por Xavier 

(2002) exp�e que, o que nos faz posicionar nas rela��es sociais obedece a uma representa��o 

dominante, ou seja, aquela que tem um maior grau de ancoragem e, portanto, de legitima��o e 

partilha no ambiente social. Dessa forma, pode-se entender um pouco a influ�ncia dos meios 

de comunica��o, sobretudo da m�dia, na forma��o das nossas representa��es sociais, 

especialmente daquelas do senso comum, por�m, dentro de um determinado grupo de 

indiv�duos.

2.2 Violência e Escola

Para pensar a viol�ncia nas escolas � necess�rio entender que existem v�rios 

entendimentos, pontos de vista, do que seja o fen�meno da viol�ncia, ou seja, tipos de 

viol�ncias, modos e express�es dela. Um dos �ngulos discutidos na literatura � de que a 

viol�ncia � um fen�meno complexo, mundial, hist�rico e multifacetado. Conforme 

Camarnado Junior (2007) sua conceitua��o � poliss�mica e existem in�meros debates e 

controv�rsias entre os variados campos do saber. A Psicologia Social dentro de suas 

diferentes abordagens trata essa problem�tica, principalmente, como um fen�meno social, 

hist�rico, enredado �s quest�es macrossociais e estruturais em que o indiv�duo, os grupos, a 

fam�lia est�o submetidos ou inseridos. Para Minayo e Souza (2006) a natureza complexa da 

viol�ncia envolve as pessoas na sua totalidade biops�quica e social, de forma din�mica. 

Dentre as manifesta��es da viol�ncia tem-se, a viol�ncia f�sica, psicol�gica, moral, 

criminal, simb�lica, viol�ncia estrutural, ou at� mesmo uma cultura da viol�ncia. A percep��o 



mais dominante da viol�ncia que permeia os espa�os sociais � a viol�ncia f�sica, mais 

precisamente a que envolve homic�dio, agress�o, roubos, tr�fico de drogas, compondo a 

criminalidade ou delinq��ncia. Os meios de comunica��o destacam e enfatizam nestes 

�ltimos tempos, os crimes cometidos por jovens. Por que este destaque? Muitos autores, 

como, Souza e Goldmeier (2008) acreditam que esta intensa divulga��o refor�a as pol�ticas de 

repress�o aos jovens e questionam se realmente s�o os adolescentes jovens os maiores 

respons�veis pela criminalidade.

Andrade e Bezerra Junior (2009) criticam os meios de comunica��o por noticiar a 

viol�ncia com o intuito de nos impactar, configurando a viol�ncia num cen�rio de espet�culo 

de informa��o. Por�m, n�o s�o s� os meios de comunica��o que contribuem para obscurecer 

nosso entendimento acerca da complexidade do fen�meno da viol�ncia. Os autores acima 

dizem que existem falhas no estabelecimento de uma cartografia sem�ntica que defina 

viol�ncia (contrastando seu sentido ao de outros termos pr�ximos).  E demonstra tamb�m, que 

o problema da viol�ncia, n�o pode ser compreendido a partir da an�lise isolada de fatos 

violentos.

A viol�ncia observada no espa�o escolar continua os autores acima, � um fen�meno 

que necessita ser compreendido por um olhar mais sens�vel �s suas diferentes modalidades e 

express�es. � comum atribuirmos todos os comportamentos agressivos ou anti-sociais que 

ocorrem na escola como categorizados “viol�ncia na escola”. Para Andrade e Bezerra Junior 

(2009, p.5) esta classifica��o “[...] n�o desassocia agressividade de viol�ncia, al�m de 

desvalorizar a “viol�ncia da escola”, tanto a institucional quanto aquela que se expressa pela 

neglig�ncia”. Para Winnicott (1982 apud ANDRADE; BEZERRA JUNIOR, 2009) viol�ncia 

e agressividade n�o s�o sin�nimas, a viol�ncia � um ind�cio de problemas no exerc�cio da 

agressividade. Dessa forma, resta-nos entender como isso se manifesta na fam�lia e no aspecto 

social ou como estes intensificam essa din�mica fazendo eclodir a viol�ncia. 

Mas de fato, nossas escolas, principalmente as p�blicas tem-se se revelado um 

ambiente de lutas travadas entre seus participantes, a escola tem se tornado um lugar marcado 

pela vulnerabilidade e tens�o, muitas vezes, professores e alunos vivem uma verdadeira 

“guerra de fogo”, caracterizada pelas constantes agress�es f�sicas, psicol�gicas, morais e 

outras. Este panorama pode ser visto em nossos est�gios curriculares e em outros trabalhos 

como o de Abramovay e Rua (2002), Abramovay et al (2005). Estas pesquisadoras mostram 

que nos anos 90 houve transforma��es no padr�o de viol�ncia nas escolas p�blicas: a 

viol�ncia contra as pessoas estaria substituindo os atos de vandalismo e os delitos contra a 



propriedade. E acrescentam a entrada de armas e o narcotr�fico, a presen�a de gangues na 

escola e em seu entorno.

3 Método

Esta pesquisa caracteriza-se como explorat�ria e foi desenvolvida por meio de 

abordagem qualitativa. Na pesquisa qualitativa a interpreta��o dos fen�menos e a atribui��o 

de significados s�o b�sicas no processo de investiga��o. Foram realizadas 19 entrevistas semi-

estruturadas com 7 professores, 4 gestores e  8 alunos em quatro escolas da rede p�blica de 

Taubat�, interior de S�o Paulo. Duas delas se localizam mais afastadas do centro e as outras 

duas pr�ximas ao centro urbano.  Para an�lise dos resultados utilizou-se de t�cnicas 

qualitativas do m�todo de an�lise de conte�do que procura descobrir os n�cleos de 

significa��o dos conte�dos das narrativas. Este m�todo � utilizado segundo Barros e Lehfeld 

(1996) para estudar e analisar material qualitativo, buscando desvendar o que o sujeito 

comunica, o que est� al�m dos significados da leitura simples do real.

4 Resultados e Discussão

4.1 Representações sociais dos gestores e professores

Nos resultados dos gestores e professores foram identificadas tr�s classes ou 

categorias de conte�do mais significativas, denominadas: 1� Causas da violência, 2� Violência 

na escola e 3� Estratégias de Enfrentamento. Dentro do n�cleo de significa��o da primeira 

categoria, “Causas da viol�ncia” encontrou-se o elemento Perspectiva Social e Política, que 

teve como fonte de representa��o as seguintes quest�es: desigualdade social e desemprego, 

descaso social, pol�tico e econ�mico.

Os elementos da Perspectiva pol�tica/social: desigualdade social e desemprego, 

descaso social, pol�tico e econ�mico comp�e o que os estudiosos chamam de fatores 

estruturais na produ��o da viol�ncia, ou seja, produzidos e constru�dos historicamente a partir 

da din�mica social da sociedade, da forma como o Estado governa e organiza seu pa�s, a 

incapacidade do Estado em realizar a justi�a social.  Mart�n-Bar� (1997 apud MARTINS; 

OLIVEIRA, 2007) analisa que: a viol�ncia estrutural n�o se reduz a uma inadequada 

distribui��o dos recursos dispon�veis que impede a satisfa��o das necessidades b�sicas, al�m 

disso, existe um ordenamento dessa desigualdade opressiva, mediante uma legisla��o que 

ampara os mecanismos de distribui��o social da riqueza e estabelece uma for�a coercitiva 



para mant�-los. O sistema fecha assim o ciclo da viol�ncia justificando aquelas estruturas que 

privilegiam as minorias � custa dos demais. Estes conte�dos s�o ilustrados pelas seguintes 

falas: 

“� um fen�meno social, reflexo das diversas diferen�as sociais, econ�micas do pa�s, das 

desigualdades sociais, esta falta de perspectiva do jovem”. Uma gestora vai colocar: “uma 

estrutura social muito perversa, (...) acho que vai ter que come�ar tudo de novo”. 

Quando explicamos a viol�ncia como reflexo das desigualdades sociais e do 

desemprego, ou m� distribui��o de renda, � necess�rio esclarecer como se d� este 

entendimento, pois, corre-se o risco de pensar que a viol�ncia nas formas de criminalidade ou 

delinq��ncia � fruto da pobreza, o que os pesquisadores da psicologia S�cio-hist�rica v�o 

chamar de criminaliza��o da pobreza, como se a viol�ncia fosse produ��o do pobres, dizem 

Martins e Oliveira (2007) que estas formas de viol�ncia s�o sintomas sociais de grande 

amplitude em que v�rios fatores se entrela�am, n�o podendo ser arbitrariamente atribu�dos ao 

fator econ�mico como determinante da pobreza e respons�vel por todas as mazelas sociais, 

desta forma, explicar o crime pela pobreza � refor�ar a op��o preferencial pelos pobres, como 

se a criminalidade fosse um privil�gio destes. Neste contexto aparecem as representa��es 

carregadas de preconceito tais como: 

“essa escola � diferente devido � clientela, n�s temos alunos de �rea rural pessoas mais 

educadas, pessoas daqui mesmo do bairro, � o n�vel social, a localiza��o da escola. Os alunos 

de periferia s�o diferentes, � outra realidade tem que tomar cuidado a maneira que voc� fala”.

Outras falas ser�o mostradas nas representa��es dos alunos. A import�ncia destes 

fatores est� quando eles s�o pontes em que mais tarde ligados a outros aspectos o 

comportamento violento vai se realizar, como analisa Bocco (2009, p, 109): 

a viol�ncia se alimenta das desigualdades sociais, e n�o h� campo 
mais desigual que o formado pela mundializa��o econ�mica 
neoliberal, pela individualiza��o que esta provoca, e pela absten��o do 
Estado de sua responsabilidade p�blica social diante deste quadro.

O modelo neoliberal tamb�m � um grande formador de representa��es sociais, este 

traz ou provoca em n�s o culto ao individualismo, o apelo exacerbado ao consumo e nesta 

rede a fam�lia e a escola se inserem, uma vez que, s�o c�lulas da sociedade e est�o 

intrinsecamente ligadas. Esta passagem de uma professora ilustra as conseq��ncias da vida 

globalizada:



“est� cada um na sua, um individualismo, todo mundo vive o seu mundo ali. Hoje antes de 
voc� pisar no p� do outro j� tem que pedir desculpas, hoje a pessoa vira e d� um soco na 
cara. Quer dizer estamos perdendo o conv�vio”. 

Dentro do item, “Causas da viol�ncia” nas respostas dos educadores, as 

representa��es estavam ligadas � din�mica familiar, os entrevistados reclamam muito dos 

conflitos familiares, dizendo que estes refletem diretamente no comportamento dos jovens na 

escola, realidade antiga no ambiente escolar. O que chama a aten��o nas respostas dos agentes 

escolares � o aumento da neglig�ncia familiar, foram encontradas representa��es sociais de 

que os pais e at� mesmo alguns professores s�o indiferentes com os jovens, deixando-os a 

merc� da vida e entregues � escola, sen�o �s ruas:

“porque � pai que n�o tem tempo, quer dizer voc� n�o est� passando nada para o filho, 

porque hoje em dia o pai e a m�e est�o trabalhando direto, quase n�o tem contato com o 

filho, ent�o n�o passa nada, quer dizer, o filho vai pegando o que ele aproveita na rua, e nem 

sabe se � o certo e o errado”.

Ao tratarem da Viol�ncia na escola, as representa��es estavam recheadas de emo��es, 

pois, os professores e gestores agora falam do seu lugar, das suas rela��es com os alunos e 

com os pais, do seu cotidiano ordin�rio este, muitas vezes avassalador, outras vezes, 

prazeroso. Nesta pesquisa durante as entrevistas de campo, pude encontrar professores em 

meio ao caos, como se estivessem numa batalha veja esta fala: 

“Cada dia voc� mata um le�o por dia, todo dia voc� depara com uma situa��o nova”, e mais 

adiante a professora diz quando menciona o papel da fam�lia: “qual � o nosso inimigo? Com 

qual inimigo estamos tratando? Transformar esse inimigo num parceiro vamos ver porque 

que ele � assim, porque vive assim, n�o � mais um para discriminar, � para conversar, tentar 

resolver o problema da fam�lia tentar buscar solu��es”.

Neste cen�rio, a maioria dos professores e gestores representa a viol�ncia na escola 

como um fen�meno que se origina na sociedade e se reflete na escola, sua din�mica � de fora 

para dentro, eles t�m dificuldade em visualizar que tamb�m a escola pode gerar e reproduzir 

viol�ncia. Este fen�meno, para os agentes educacionais tem uma din�mica social e familiar 

que desemboca na escola, explicam a viol�ncia produzida por fatores da din�mica 

intrafamiliar, tais como: viol�ncia dom�stica, negligencia familiar, e a vulnerabilidade social 

em que os alunos se encontram. As entrevistas dos participantes de tr�s escolas da rede 

estadual trouxeram de forma muito acentuada as condi��es de miserabilidade dos alunos e 

suas fam�lias, mostrando que a escola exerce um papel de extens�o da fam�lia, no momento 

em que ela escuta os pais, oferece a merenda escolar, sendo esta a refei��o mais importante e 

muitas vezes a �nica dos alunos.



Os educadores relataram tamb�m uma cultura violenta na escola, experimentada por 

meio dos embates entre professor/ aluno, aluno/aluno, alunos de outras escolas, tal armadilha 

comporta a viol�ncia simb�lica, esta ancorando as rela��es de poder, de domina��o, quando, 

por exemplo, o indiv�duo exerce um poder de superioridade diante do outro por vias 

autorit�rias. Neste cen�rio, professor, aluno, funcion�rio, fam�lia, n�o conseguem se 

entenderem, e isso acarreta uma fal�ncia do di�logo e do respeito. Como foi observado 

tamb�m nesta fala:

“(...) alunos que quando voc� fala, chama aten��o j� partem com viol�ncia com a gente, eles 

falam de uma forma agressiva tamb�m e a� quando a gente d� o berro, d� o grito:” Por 

favor, parem de falar, por favor, estou dando aula, quero dar aula!!!”Depois da terceira vez, 

voc� j� n�o tem mais paci�ncia, a� eu solto a voz mesmo, sou soprano, fiz canto, solto aquele 

grito l� na esquina todo mundo escuta a� o aluno fala: “Est� gritando comigo a senhora n�o 

tem direito de gritar!”Eu tenho, eu estou falando com calma e o aluno ele n�o est� me 

ouvindo”.

Outro conte�do encontrado foi: “Estrat�gias de Enfrentamento”. Surgiram como 

n�cleo de representa��es: 1)Desenvolvimento de atividades s�cio-culturais e l�dicas 

destacaram o Trabalho multiprofissional; 2)Integra��o dos atores da escola com a parceria das 

fam�lias e a necessidade do regaste ou fortalecimento do di�logo e conscientiza��o. P�de-se 

perceber que algumas escolas utilizam estas estrat�gias em seu espa�o, n�o necessariamente 

contra a viol�ncia, mas, como promo��o de sa�de, senda esta o pr�prio enfretamento.  Todas 

as escolas reclamam do esvaziamento de atividades s�cio-culturais e l�dicas, enfatizando este 

como recurso poderoso no combate � viol�ncia, em contrapartida, os atores escolares n�o 

sabem como agir, o que fazer, n�o se sentem preparados para enfrentar a viol�ncia. 

4.2 Representações sociais dos alunos

Nos resultados dos alunos foram encontrados os seguintes n�cleos de significa��o: 

desestrutura��o da fam�lia e perda da autoridade familiar, tipos de viol�ncia mais 

significativos: viol�ncia verbal e psicol�gica, lutas de poder e de status na estrutura social 

tendo o dinheiro como instrumento, cultura violenta e naturaliza��o desta, viol�ncia dos 

alunos e desrespeito com o professor, suspens�o e puni��o como formas de conten��o da 

viol�ncia.

Os alunos de forma geral tendem a representar a viol�ncia como fruto dos 

desequil�brios da fam�lia, da viol�ncia dom�stica, da falta de limites. Os alunos “reproduzem” 



um pouco as representa��es dos professores, embora Moscovici (1969 apud VALA; 

MONTEIRO, 2004) n�o utiliza o termo reprodu��o. Dessa forma, � mais coerente com a 

fundamenta��o deste trabalho dizer que, devido sua conviv�ncia, muitas representa��es dos 

professores e diretores s�o partilhadas entre os alunos. Para os estudantes, a viol�ncia adv�m 

da forma como a fam�lia lida com os filhos, a falta de limites dos pais � um terreno onde 

acontece a viol�ncia, como representa esse aluno da 1� s�rie do Ensino M�dio:

“Acho que tem muito desrespeito pelos pais para com seus filhos. Viol�ncia come�a dentro 

de casa. Se o pai n�o dando educa��o n�o pondo limites. E a pr�pria viol�ncia entre pai e 

filhos. Tem muito pai que perde o limite, e j� come�a da�. Tem muitos pais que batem nas 

crian�as, agridem � a falta de aten��o, limite”. 

Este estudante traz duas realidades a primeira, perda da autoridade familiar colocada 

como a incapacidade dos pais de gerir os limites aos filhos, a segunda, a viol�ncia de pais 

contra filhos. Para os professores ficou mais destacada a neglig�ncia dos pais, os alunos 

trazem em suas representa��es elementos mais normativos e punitivos, como veremos mais 

adiante.

Abromovay (2005) coloca que as agress�es verbais s�o consideradas incivilidades, 

como: xingamentos, desrespeito, ofensas, modos grosseiros de se expressar, discuss�es. Tais 

incivilidades continua a pesquisadora, n�o t�m um enquadramento jur�dico preciso, ou seja, 

n�o s�o consideradas crimes e delitos. Aqui cabe a discuss�o que foi introduzida neste 

trabalho, as diferen�as entre agressividade e viol�ncia, o campo sem�ntico de conceitua��o da 

viol�ncia.

Foi poss�vel perceber a exist�ncia de uma cultura violenta naturalizada, ou 

representa��es sociais da viol�ncia como algo comum e normal no cotidiano como ficou 

demonstrado na segunda fala acima, nota-se a express�o “s�” a qual se repete na outra fala 

abaixo (destacada no texto). Tal constata��o � impercept�vel para o estudante, algo banal que 

para ele sempre far� parte do ambiente escolar:

“sala de aula só briga verbal, mas de partir pra viol�ncia f�sica n�o. Mas só isso mesmo, n�o 

passa disso (...) mas agora fica todo mundo dentro de sala, acho que vai continuar a 

viol�ncia só aquele desentendimento entre professor”. Essa banaliza��o da viol�ncia tem sido 

uma tend�ncia, como mostram muitas pesquisas no Brasil como as de (GUIMAR ES; 

CAMPOS, 2006).

As �ltimas representa��es dos jovens encontradas foram: normas e puni��o para a 

conten��o da viol�ncia. Este foi um repert�rio de representa��o bastante intrigado ou talvez 



um revelador de como os alunos incorporam representa��es dos educadores, mas estas 

aparecem claramente na fala dos alunos e n�o na dos professores e diretores. Muitos alunos 

descrevem a puni��o como forma de enfrentamento da viol�ncia, s�o elas: advert�ncia, 

expuls�o, presen�a de viaturas policiais nas escolas: “Acho que podia dar uma advert�ncia, o 

professor tinha que avisar antes que quem brigasse levaria uma advert�ncia”-aluno da 1� 

escola;

“E tem que ter mais puni��o, (...) precisava de uma puni��o maior, uma suspensa”-aluno da 

4� escola.

O elemento preocupante neste n�cleo de significa��o � que o problema deve ser 

retirado ou eliminado e n�o tratado. E n�o percebem que esta pr�tica suscita outra viol�ncia, a 

viol�ncia da exclus�o. Os alunos carregam uma “carga pesada” na forma enfrentar a 

viol�ncia, principalmente entre seus pares. Esta representa��o talvez esteja ancorada no que 

aborda Alencar (2003 apud SOUZA; GOLDMEIER 2008, p, 9): “a produ��o do mito do 

jovem como mais violento e contestador vem em favor de a��es repressivas, em geral 

destinadas �s camadas mais pobres, que obstruem a rela��o da viol�ncia com quest�es 

econ�micas e socioculturais”.

5 Considerações finais

A primeira compreens�o encontrada no percurso deste trabalho � que a viol�ncia n�o � 

�nica, mas, m�ltipla e tem v�rias formas de se manifestar, por isso deve ser vista como um 

fen�meno social e multifacetado. Outra constata��o � que as representa��es sociais n�o 

podem ser encaradas fora do contexto que as geram, porque elas se alimentam dos fatos 

pol�ticos, econ�micos e culturais, traduzidos nas rela��es micro e macrossociais, e assim 

reverberam na intera��o dos indiv�duos, nas institui��es como no nosso caso, a escola. 

As representa��es sociais trazem consigo valores, emo��es, por isso, p�de-se 

encontrar nas representa��es dos professores e gestores um “estado de caos”, alguns 

impotentes frente aos desafios que s�o impostos � escola, outros exercendo uma fun��o 

familiar que parece preencher a lacuna deixada pela fam�lia. De modo geral, os agentes 

escolares reconheceram a viol�ncia e a representaram como fen�meno social, ou seja, algo 

produzido pelas rachaduras e perversidade do sistema econ�mico e das condi��es sociais de 

hoje, como a desigualdade social e o desemprego. 

Notou-se que as representa��es sociais dos educadores sobre a viol�ncia t�m uma 

dimens�o social e outra familiar. Percebem e representam a viol�ncia escolar como reflexo da 

viol�ncia global e enfatizam a neglig�ncia dos pais como fator que contribui para a 

intensifica��o desta viol�ncia. Alguns professores e educadores conseguem articular e 



visualizar o imbricamento destes fatores, tais como, a conjuntura sócio-econômica desigual, 

as conseqüências devastadoras da globalização sobre a família e a escola, gerando um apelo 

ao consumismo exacerbado, e ao individualismo. Em relação aos alunos este olhar fica 

bastante distante, pois, se vêem como co-autores desta violência. Mas, a maioria dos agentes 

escolares não consegue perceber seu papel nesta trama, somente uma diretora da 4ª escola 

reconhece que o ambiente escolar pode contribuir ou perpetuar a violência quando, por 

exemplo, o professor agride ou rebate uma postura de determinado estudante.

As escolas pesquisadas emitem sinais de surgimento de uma cultura violenta, inscrita 

em suas relações, tal como foi representada, cenário preocupante, pois, uma vez não 

trabalhada, corre-se o risco de naturalizar esta convivência, a violência passa, então, a se 

tolerada. Dessa forma, a função social da escola, principalmente na escola pública pode estar 

comprometida. 

Das quatro escolas pesquisadas, um professor demonstrou em sua entrevista muitas 

dificuldades no diálogo com os alunos, apesar de reconhecê-lo e representá-lo como 

importante, mas, nesta mesma escola é onde apareceu a violência simbólica e um 

esvaziamento das atividades sócio-educativas. Quando a palavra como núcleo do diálogo 

perde seu lugar de integração e entendimento, corre-se o risco da indiferença, do descaso, por 

isso, é necessário resgatá-la, mesmo que tenha que gerar algum conflito, pois, também através 

deste é que mudanças acontecem. Redescobrir novas formas de dialogar, quem sabe um 

espaço de escuta, ou estratégias de manejar a palavra, a conversa, sob um olhar que tenha um 

movimento mais espontâneo, criativo e consciente entre os agentes escolares.

Os alunos representam as causas da violência numa perspectiva mais microssocial, 

como a família. Diferentemente dos professores, enfatizaram a violência doméstica e a perda 

da autoridade familiar, esta vista por eles como a falta de limites dos pais com os filhos. Os 

jovens alunos representam a violência na escola como física e psicológica que parte mais de 

aluno contra professor, e entre aluno/aluno. 

Neste mesmo sentido as representações dos estudantes carregavam um conteúdo 

normativo e punitivo e representaram tal conteúdo como enfrentamento da violência. Por que 

representações tão punitivas? Talvez por ser experimentada por eles no espaço escolar, na 

família, na comunidade. Cabe aqui um resgate da reflexão de Sousa e Goldmeier (2008) sobre 

as práticas discursivas da sociedade atual que colocam os jovens como perigosos, difíceis, 

delinqüentes e dentro deste contexto vai produzindo uma culpabilização dos mesmos pelos 

crimes. 



A violência necessita a todo tempo ser discutida e tratada mais coletivamente, uma vez 

que, é um assunto complexo e multifacetado e uma ação que implica sérios danos ao 

desenvolvimento humano. Muitas outras formas de prevenção da violência na escola podem 

ser pensadas e construídas, porém, é necessário primeiro rever nossas representações sociais, 

nossas visões de mundo, de onde estamos partindo, e nunca deixar de ouvir os educadores e 

alunos que são os principais protagonistas desse enredo.
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Resumo

O trabalho tem seus princ�pios basilares subdivididos em tr�s grandes blocos. O primeiro 
bloco traz quest�es de ordem geral, acometendo desde a hist�ria da Seguran�a e Medicina do 
Trabalho no Brasil, abordando sua posi��o no �mbito internacional, bem como seus conceitos, 
denomina��es, fundamentos e regras gerais. Seguidamente, abordam-se quest�es t�cnicas, 
relacionando as medidas preventivas de medicina do trabalho, as condi��es de seguran�a 
defesas por lei a fim de que o empregado como parte hipossuficiente da rela��o de trabalho 
seja resguardado. Por fim, fala-se sobre o meio ambiente do trabalho, bem como sobre a 
responsabilidade das empresas no tocante �s indeniza��es por danos sofridos pelo empregado. 
O presente trabalho objetiva unir conceitos do meio ambiente do trabalho com o equil�brio 
deste com os Direitos Fundamentais, de modo a defender a h�gida qualidade de vida dentro do 
ambiente empresarial, al�m de apresentar de modo sistem�tico um estudo deste ramo do 
Direito do Trabalho, o qual � pouco explorado publicamente e apresenta in�meros direitos e 
deveres da empresa contratante e do contratado. Numa rela��o simbi�tica entre empregados e 
empregadores, faz-se necess�ria uma abordagem espec�fica e profunda do tema. O m�todo de 
pesquisa foi pautado fundamentalmente nas pesquisas doutrin�rias e legislativas, de forma 
subsidi�ria e sistem�tica foram utilizados textos jurisprudenciais dos quais sair�o temas a 
serem problematizados no decorrer da pesquisa, bem como ser�o empregados dados 
estat�sticos e pesquisas objetivas relacionado � quest�o do acidente de trabalho. Por fim, a 
rela��o entre o ser humano e outros elementos t�cnicos que est�o presentes no ambiente 
laboral, exige al�m de conhecimentos espec�ficos para a realiza��o do trabalho, sendo 
necess�rio um conjunto legislativo tutelar, a fim de garantir a inteireza f�sica e a vida do 
empregado. Neste diapas�o, objetiva-se demonstrar que o trabalhador necessita de um 
ambiente adequado para exercer suas atividades.

Palavras-chave: Direito do trabalho; Seguran�a e medicina do trabalho; Responsabilidade da 
empresa; Meio ambiente do trabalho; Normas regulamentadoras.



Abstract

The work has its basic principles subdivided into three large blocks. The first block provides 
general issues, affecting everything from the history of the Safety and Occupational Medicine 
in Brazil, approaching their position in the international as well as their concepts, names, 
foundations and general rules. Next, to address technical issues relating to preventive 
occupational health, safety conditions by law defenses to the employee as part of employment 
relationships hipossuficiente be safeguarded. Finally, we talk about the working environment 
as well as on corporate responsibility with regard to compensation for damages suffered by 
the employee. This paper aims to unite the concepts of work environment with its equilibrium 
with the Fundamental Rights in order to defend the healthy quality of life within the business 
environment, and present a systematic study of this branch of the Labor Law, the which is 
largely unexplored and presents numerous public rights and duties of the contractor and the 
contractor. In a symbiotic relationship between employees and employers, it is necessary to 
address specific and profound theme. The research method was primarily guided the research 
doctrines and laws, on a subsidiary were used systematically and jurisprudential texts of 
which will come to be problematized issues during the research and statistics will be 
employed and objective research related to the issue of work-related accident . Finally, the 
relationship between humans and other technical elements that are present in the work 
environment demands more than specific knowledge to perform the work, being necessary to 
protect a legislative assembly, to ensure the physical integrity and life of the employee. In this 
vein, the objective is to demonstrate that the employee needs a proper environment to perform 
their activities.

Keywords: Labor law, Occupational health and safety; Liability Company; Working 
Environment; Regulatory standards.

Introdução

A segurança e medicina do trabalho é o ramo do Direito que estuda as normas que têm por 

escopo a prevenção de acidentes de trabalho. Tal finalidade preventiva está prevista na 

Constituição Federal em seu art. 7o, XXII e art. 200, VIII, bem como na Consolidação das 

Leis Trabalhistas. A defesa dos interesses difusos e coletivos concernentes ao meio ambiente 

do trabalho ocorre através do Ministério Público do trabalho conjuntamente com a Justiça do 

Trabalho, sendo certo que o acidente de trabalho ocasionado será de competência da Justiça 

Comum, em detrimento da Justiça do Trabalho. 

Coadunando com a Consolidação das Leis Trabalhistas, as Normas Regulamentadoras (NR) 

do Ministério do Trabalho trazem à baila fatores determinantes no estudo da segurança e 

medicina do trabalho. Atualmente constam 34 normas, as quais são atualizadas através da 

edição de portarias. 



Neste diapasão objetiva-se pontuar a responsabilidade das empresas na garantia do direito à 

vida e à saúde do empregador face à posição hipossuficiente que o mesmo se encontra, bem 

como as consequências quando houver inobservância das regras técnicas e eventuais danos 

sofridos pelo empregado.

Objetivos

Os objetivos gerais visam acrescentar à comunidade científica os apontamentos 

estudados, tal como promover elucidações acerca das condições que a empresa oferece para 

propiciar um ambiente seguro e salubre a seus trabalhadores como mantenedora da segurança 

e saúde ocupacional de maneira preventiva, vez que, muitas vezes, o quadro fático do meio 

ambiente de trabalho é conflitante com demais questões práticas, éticas e sociais. Também há 

de se falar na questão da saúde em si, cuja acessibilidade se deve tanto à empresa quanto ao 

funcionário, o qual muitas vezes desconhece eventuais regulamentações obrigatórias 

referentes à sua função. No mais, é inegável o acréscimo aos profissionais da saúde esta 

interseção dos campos de conhecimento.

Já no tocante aos objetivos específicos, tem-se como ponto fundamental o alcance da 

comunidade jurídica através do estudo de dispositivos Constitucionais, Civis e, sobretudo do 

Direito do Trabalho, clareando desde o descumprimento dos deveres legais positivados por 

parte do empregador, assim como o efetivo cumprimento de todas as positivações legais para 

a proteção à saúde do trabalhador, identificando e pontuando as situações de risco e perigo ao 

trabalhador a fim de que se possa falar em um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. 

Tais objetivos manifestar-se-ão sob a visão de três aspectos distintos e 

correlacionados. O primeiro diz respeito aos benefícios empresariais que se salientam através 

do provimento da manutenção à saúde do trabalhador a da prerrogativa de proteção de 

passivos futuros, tais como indenizações em virtude de danos morais e materiais oriundos de 

acidente do trabalho e doenças ocupacionais. No mais, há de se falar também que uma 

empresa que atenda os requisitos estudados manterá uma equipe de trabalho muito mais 

preparada e motivada para atender aos seus devidos fins.

Já no tocante ao segundo aspecto, ressaltam-se os benefícios para o empregado, o qual 

possuirá mais qualidade de vida em virtude do adequado e salutar ambiente de trabalho, sendo 



assim, respeitados os direitos e garantias fundamentais do homem e garantindo para a 

sociedade uma vis�vel melhora no setor empregat�cio.

Por fim, fala-se do benef�cio que o Estado possuir� em virtude do cumprimento das 

legisla��es pertinentes, vez que a Previd�ncia Social deixar� de ter gastos excessivos e 

desnecess�rios em decorr�ncia dessas inobserv�ncias.

Desenvolvimento

1. Dos Aspectos Históricos nas Constituições Brasileiras

Primordialmente h� de falar na quest�o do trabalho em si antes de se discorrer acerca 

da problem�tica da seguran�a do trabalho. Sabe-se que o trabalho surgiu em decorr�ncia �nica 

e exclusivamente da exist�ncia do homem, o qual num sentido sociol�gico utilizou-o de 

modos distintos no transcorrer dos s�culos. 

A partir de uma superficial retrospectiva hist�rica, pode-se verificar que o trabalho j� serviu 

at� mesmo como forma de castigo. Atualmente, o trabalho pode ser definido como uma 

“atividade profissional regular, remunerada ou assalariada” (HOUAISS, 2009).

Em decorr�ncia desta rela��o de emprego estabelecida entre empregado e 

empregador, pode-se destacar o interesse econ�mico como fator preponderante para o 

surgimento da falta de condi��es adequadas de seguran�a do trabalho, gerando fatores de 

risco � vida e � sa�de do empregado.

Superado este breve retrospecto, a primeira previs�o constitucional de seguran�a do 

trabalho ocorreu com a promulga��o da Constitui��o de 1934. N�o se pode afirmar a 

exist�ncia de um sistema tutelar destinado ao empregado, e sim, somente, um direito do 

trabalhador � assist�ncia m�dica e sanit�ria. Pouco depois, a Constitui��o de 1937 consolidou 

este direito, garantindo como norma a observ�ncia da assist�ncia m�dica e higi�nica pela 

legisla��o trabalhista. 

Pode-se dizer que a Constitui��o de 1946 galgou grande avan�o para o direito do 

trabalhador, pois al�m de manter como garantia a higiene do meio ambiente do trabalho, 

inovou ao trazer como garantia constitucional a seguran�a do trabalho. Ainda sob o resguardo 

da Constitui��o de 1946, foi criada a Funda��o Centro Nacional de Seguran�a, Higiene e 

Medicina do Trabalho pela Lei no 5.161 de 1966, ou seja, foi o primeiro �rg�o institu�do com 



o intuito único e específico de tratar questões inerentes à saúde do empregado dentro do 

ambiente de trabalho. 

A Constituição seguinte, de 1967, e a Emenda Constitucional no 1, de 1969, lograram 

êxito quanto ao aperfeiçoamento e ampliação das normas de higiene e segurança no trabalho, 

mantendo não só, apenas, os dispositivos já previstos em sua Constituição antecessora, como 

também substituíram a redação trazida pela Consolidação das Leis Trabalhistas, a qual se 

referia à higiene e segurança no trabalho, e passou a abordar o tema como segurança e 

medicina do trabalho, ampliando significativamente os direitos do trabalhador ao declarar 

quais atividades eram classificadas como perigosas e insalubres à saúde do empregado. 

Por fim, ao tratarmos da vigente Constituição de 1988, deve-se salientar que o novo 

dispositivo modificou consideravelmente a orientações das normas, passando a prever novos 

dispositivos (MARTINS, 2010, p.649). O art. 7o, nos seus incisos XXII e XXIII prescreve: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social:
(...)
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 
de normas de saúde, higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

2. Do Âmbito Internacional

Diante do aspecto internacional, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, 

passou a atentar para as questões referentes à segurança e medicina do trabalho, procedendo à 

criação de Convenções e Recomendações que trazem diretrizes e regulamentações sobre o 

tema. Atualmente constam mais de vinte e cinco Convenções e diversas Recomendações, 

sendo que a primeira ratificada pelo Brasil foi criada em 1921 (MARTINS, 2010, p.649). 

A Organização Internacional do trabalho tem uma atuação profícua no campo da 
segurança e higiene do trabalho, por meio das Convenções e Recomendações sobre 
prevenção de acidentes (1937), segurança das máquinas (1929), pesos em fardos 
transportados por barco (1929), fiscalização trabalhista (1937), edificações (1937), 
acidentes de trabalho (1929), radiações (1960), assistência médica (1944), higiene 
no comércio e oficinas (1964), proteção à saúde dos trabalhadores (1953), serviços 
de medicina do trabalho (1959), enfermidades profissionais (1925), fósforo branco 
(1919), saturnismo (1919) etc (NASCIMENTO, 2009, p.119).

A preocupação com acidentes e danos que possam ocorrer e colocar em risco a vida e 

a segurança do trabalhador ganhou destaque internacional. Tal situação é visivelmente mais 



gravosa em determinados pa�ses que se utilizam da m�o-de-obra laboral de modo an�logo ao 

moldes escravagistas. Felizmente o Brasil corrobora com as orienta��es advindas da OIT, o 

que � preponderante na defesa da hipossufici�ncia do empregado em rela��o ao empregador, 

gerando um ambiente de trabalho seguro e adequado para as atividades a serem desenvolvidas 

nele.

3. Da Denominação

No decorrer dos anos a tem�tica inerente ao meio ambiente laboral sofreu in�meras 

modifica��es conforme o supra transcrito durante a abordagem hist�rica, sendo certo que 

inicialmente o dispositivo tratava apenas das quest�es circunscritas na higiene do trabalho, ou 

seja, a objetividade jur�dica neste sentido era de proteger �nica e exclusivamente a sa�de do 

empregado. Contudo, atrav�s da Lei no 6.514 de 22 de dezembro de 1977 este entendimento 

foi ampliado, de modo a abarcar n�o s� aspectos da sa�de do empregado, passando a incluir a 

cura e preven��o das doen�as laborais. Logo, hoje, denomina-se o estudo em quest�o como 

seguran�a e medicina do trabalho.

4. Do Conceito

O doutrinador Amauri Mascaro Nascimento nos traz que a rela��o entre o ser 

humano e outros elementos t�cnicos que est�o presentes no ambiente laboral, exige al�m de 

conhecimentos espec�ficos para a realiza��o do trabalho, um conjunto legislativo que ofere�a 

uma norma tutelar da sa�de, a fim de garantir a inteireza f�sica e a vida do empregado. 

Portanto, o trabalhador necessita de um ambiente adequado para exercer suas 

atividades, logo
a medicina do trabalho desenvolve estudos no sentido de dispensar prote��o � sa�de 
do trabalhador. A seguran�a do trabalho � o conjunto de medidas que versam sobre 
condi��es espec�ficas de instala��o do estabelecimento e de suas m�quinas, visando 
� garantia do trabalhador contra a natural exposi��o aos riscos inerentes � pr�tica da 
atividade profissional (NASCIMENTO, 2009, p. 119).

Neste diapas�o, � um direito da personalidade do empregado manter inviolada a sua inteireza 

f�sica e moral, sendo dever do empregador garantir tal direito. Entretanto, via de regra a 

pr�tica esta em desacordo com o apregoado pela lei, de modo “al�m de acidentes do trabalho 

e enfermidades profissionais, as defici�ncias nas condi��es em que ele executa as atividades 

geram tens�o, fadiga e a insatisfa��o, fatores prejudiciais � sa�de” (BARROS, 2009, p. 1063).

5. Dos Fundamentos



A evolução histórica nos fornece embasamento suficiente para racionalizar de modo 

linear, e extrair que até meados do século XVIII a inquietação com assuntos pertinentes à 

segurança e saúde do trabalhador era inexistente. Desse modo com as constantes modificações 

sociais e culturais o homem iniciou uma busca pela melhor qualidade de vida do trabalhador, 

a fim de que fossem assegurados os direitos fundamentais do homem em detrimento à 

preocupação única e exclusiva com o desenvolvimento econômico. Brilhantemente afirmou 

Cabanellas, quando escreveu em sua obra que

não é possível admitir o sacrifício de vidas humanas pela simples necessidade de 
aumentar a produção ou para melhorá-la. É preciso ter em conta que a primeira 
condição que o patrão está obrigado a cumprir é a de assegurar que os trabalhadores 
se desenvolvam em um ambiente moral e rodeados da segurança e higiene próprias 
da condição e dignidade de que se revestem (apud NASCIMENTO, 2006, p. 513).

6. Do Meio Ambiente do Trabalho

A problemática da segurança e medicina do trabalho não se restringe apenas ao 

Direito do Trabalho. Assim, é abordado também pelo Direito Ambiental através do estudo do 

meio ambiente do trabalho.

O doutrinador Pedro Paulo Teixeira Manus assevera a importância que o tema ganha 

dentro da própria disciplina de Direito Ambiental, o qual, independentemente de possuir uma 

unidade, é dissecado em vários ramos do Direito. A Constituição Federal defende como 

Direito Fundamental do homem o direito ao meio ambiente do trabalho, de modo a assegurar 

qualidade de vida aos trabalhadores (MANUS, 2006, p.220).

É o art. 200, inciso VII, e o art.225, incisos IV, V, VI e §3o, da CF que nos trazem a 

dimensão que o meio ambiente do trabalho alcançou ao ser constitucionalmente considerado 

como direito fundamental, e dispõe que:

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos 
da lei:
(...)
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 
futuras gerações.
(...)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; 



VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nesse sentido, após sua elevação como direito fundamental, foi consequentemente 

considerada cláusula pétrea, de modo que a proteção à saúde do trabalhador é de modificação 

intangível no sistema jurídico brasileiro. A regulamentação supra transcrita ocorre em dois 

patamares, o primeiro dispositivo é considerado como proteção imediata e o segundo 

dispositivo a proteção mediata (FIORILLO, 2009, p. 390-391). Tais elucidações corroboram 

com o sistema jurídico de caráter protecionista e preventivo, típico do Direito do Trabalho e 

do estudo da Segurança e Medicina do Trabalho. Por fim, há falar na ação civil pública como 

sendo o instrumento adequado de proteção ao meio ambiente do trabalho. Isso nos remete a 

um caráter dúplice dessa proteção, ou seja, cabe tanto ao Estado quanto às empresas manter o 

meio ambiente laboral coerente com as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores.

7 Das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

A Consolidação das Leis Trabalhistas traz dispositivos que abordam a Medicina e 

Segurança do Trabalho. Estes dispositivos foram regulamentados de modo específico, através 

da Portaria no 3.214 de 1978 do Ministério do Trabalho e nela, foram instituídas 28 Normas 

Regulamentadoras, as quais são periodicamente atualizadas através de Portarias, que lhes 

colocam em sincronia com a realidade que o cenário do meio ambiente do trabalho fornece 

(MARTINS FILHO, 2002, p. 76). 

Atualmente constam 34 Normas Regulamentadoras, as quais objetivam explicitar a 

implantação das determinações contidas nos artigos (de 154 a 201) do Capítulo V, Título II, 

da CLT.  Ainda é possível estabelecer uma relação linear entre as normas regulamentadoras 

que resguardam a segurança do trabalhador com a produtividade da empresa, fato este de 

importância essencial no mundo corporativo, como exposto a seguir:



Figura 1 - Fonte: Dados do documento do Conselho de Administra��o da OIT GB.295/ESP/3, mar�o de 2006: 
Occupational Safety and Health: Synergies between security and productivity (Segurança e saúde do trabalho. 
Sinergias entre segurança e produtividade).

8 Das Disposi��es Gerais – NR 1

A Norma Regulamentadora no 1 apresenta disposi��es gerais relativas � seguran�a e 

medicina do trabalho. Em seu bojo depreende-se que as Normas Regulamentadoras s�o de 

observ�ncia obrigat�ria por toda e qualquer empresa, quer seja p�blica ou privada, pelos 

�rg�os da administra��o p�blica direta e indireta, bem como pelos �rg�os do Poder 

Legislativo e do Poder Executivo, desde que seus empregados sejam regidos pela 

Consolida��o das Leis do Trabalho – CLT. Tem-se que a observ�ncia supracitada n�o 

desobriga o cumprimento de eventuais disposi��es diversas que estejam inseridas em c�digos 

de obras ou regulamentos sanit�rios estaduais ou municipais, bem como aquelas nascidas de 

conven��es e acordos coletivos.

J� no tocante aos �rg�os especializados, tem-se que a Secretaria de Seguran�a e 

Sa�de no Trabalho – SSST � nacionalmente competente para coordenar, orientar, controlar, 

supervisionar e fiscalizar o cumprimento dos preceitos legais e regulamentares relacionados 

�s atividades ligadas � seguran�a e medicina do trabalho. Prontamente a Delegacia Regional 

do Trabalho – DRT � regionalmente competente para executar estas atividades, sendo certa, 

ainda, a compet�ncia para a fiscaliza��o do cumprimento dos preceitos legais e 

regulamentares sobre seguran�a e medicina do trabalho, para adotar medidas necess�rias � fiel 



observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, 

para impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares 

sobre segurança e medicina do trabalho, embargar obra, interditar estabelecimento, setor de 

serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos, 

para notificar as empresas, estipulando prazos, para eliminação e/ou neutralização de 

insalubridade, bem como para atender requisições judiciais para realização de perícias sobre 

segurança e medicina do trabalho nas localidades onde não houver Médico do Trabalho ou 

Engenheiro de Segurança do Trabalho devidamente registrado.

Ainda há falar as obrigações pertinentes ao empregador e ao empregado. Nesse 

sentido, cabe ao empregador: cumprir as disposições legais e regulamentares, elaborar ordens 

de serviço, prover informação aos trabalhadores e permitir a fiscalização por representantes 

dos trabalhadores quando vierem à baila questões acerca da segurança e medicina do trabalho, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Por fim, cabe ao 

empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do 

trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador, sob pena de eventual 

constituição de ato faltoso quando da recusa injustificada.

9. Indenizações por Danos Materiais Sofridos pelo Empregado

Dentre inúmeras causas que podem originar efeitos conexos do contrato de emprego 

é a eventual indenização por danos sofridos pelo trabalhador durante a execução de sua 

atividade laboral ou em decorrência dela. Assim, conforme leciona Mauricio Godinho 

Delgado, a partir do cumprimento do contrato de trabalho, pode originar-se lesões 

acidentárias que firam a segurança ou a saúde do empregado, ou seja, tais lesões podem gerar 

perdas patrimoniais significativas à parte hipossuficiente. Primeiramente no tocante aos gastos 

inerentes à recuperação física e seguidamente podem ocasionar diversas restrições ao 

empregado, abarcando inclusive a total inviabilidade da atividade laborativa do mesmo 

(DELGADO, 2009, p. 576-577).

Não há falar acerca do dano material em si, bem como suas dimensões conforme o 

Direito Civil, mas tão só acrescentar que além do dano material pode haver conjuntamente 

eventual dano moral decorrente de lesões acidentárias. Neste sentido, será do empregador, 

sem qualquer divergência doutrinária, a responsabilidade pelas indenizações por qualquer 

dano sofrido pelo empregado quando resultante de conduta ilícita por ele cometida em 

desfavor do empregado, sem que haja relação com a infortunística do trabalho. Ainda neste 



sentido, “tamb�m ser� do empregador a responsabilidade pelas indeniza��es por dano 

material, moral ou est�tico decorrentes de les�es vinculadas � infortun�stica do trabalho, sem 

preju�zo do pagamento pelo INSS do seguro social” (DELGADO, 2009, p. 577-579). Desse 

modo, presentes os requisitos essenciais para caracteriza��o da responsabilidade empresarial, 

a parte empregadora ser�, obrigatoriamente, responsabilidade pelos danos decorrentes de 

acidente de trabalho.

Considerações Parciais

A Seguran�a e Medicina do Trabalho � um tema que abarca diversas disciplinas. A 

interdisciplinaridade envolve o Direito, a Sociologia, a Engenharia, a Medicina e tantas outras 

�reas de fundamental alicerce para a sociedade.

Dentre as conquistas da sociedade brasileira, pode-se considerar que a eleva��o da 

seguran�a e medicina do trabalho a condi��o de cl�usula p�trea demonstra como o Brasil 

reconhece e real�a a import�ncia do trabalhador, quer seja no cen�rio econ�mico, pol�tico ou 

social. 

Dentro do Direito, podemos encontrar reflexos no ramo do Direito Constitucional, no

do Direito Ambiental e, sobretudo, no Direito do Trabalho. O presente trabalho objetivou 

focar a an�lise no �mbito do Direito do Trabalho, dentro do qual destacamos as Normas 

Regulamentadoras como sendo o grande alicerce da problem�tica, sendo certo que atrav�s de 

um estudo espec�fico das mesmas pode-se pontuar a responsabilidade da empresa na garantia 

e na manuten��o do Direito � Seguran�a e � Sa�de do empregado. Com base nos estudos 

realizados, criou-se um ponto de interse��o entre a medicina ocupacional, a seguran�a e a 

higiene industrial no ambiente de trabalho.

Neste sentido, a preocupa��o com acidentes e danos ganhou destaque internacional. 

Tal situa��o � visivelmente mais gravosa em determinados pa�ses que se utilizam da m�o-de-

obra laboral de modo an�logo ao moldes escravagistas. Felizmente o Brasil corrobora com as 

orienta��es advindas da OIT, o que � preponderante na defesa da hipossufici�ncia do 

empregado em rela��o ao empregador, originando um ambiente de trabalho seguro e 

adequado para as atividades a serem desenvolvidas nele.
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