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A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO 

ODONTÓLOGO, O IMPOSTO DE RENDA E A 

IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO 

 
Marcelo Arantes de Castro 

Marluce Bárbara de Moura e Castro 

 

Introdução 

 

Como abordaremos as contribuições previdenciárias, 

precisamos esclarecer, em um primeiro momento, quem é o 

contribuinte individual, que é onde está localizado o 

profissional liberal autônomo, incluindo o dentista. 

Em um segundo momento faremos a conceituação de 

contribuição previdenciária, já que debatemos exatamente o 

fato de ser incidente a contribuição previdenciária do 

profissional autônomo na alíquota de 20% (vinte por cento) 

sobre seu salário de contribuição bruto, que na verdade é a 

remuneração integral que o dentista obtém da sua prestação, 

diferentemente do Imposto de Renda em que há a 

possibilidade de deduções, na contribuição previdenciária 

não há exceções. 

Finalmente entraremos no tema base que é a 

importância do planejamento tributário que passou a ser uma 

atividade muito saudável a qualquer profissional e empresa 

que pretenda reduzir sua tributação de forma legal e lícita 

buscando alternativas que visam mantê-los no mercado 

competitivo, mesmo arcando corretamente com as altas 

cargas tributárias que nosso país oferece. 

Ressaltaremos que ao profissional dentista é 

interessante fazer uso do livro caixa, principalmente aqueles 

que estão iniciando carreira, que possuem mais despesas do 

que receitas. E mencionamos que da mesma forma que 

1 
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existe essa forma de redução de tributo federal (Imposto de 

Renda) deveria existir uma alternativa para a contribuição 

social no caso do profissional dentista, já que grande parte 

de sua receita é usada na compra de materiais para a devida 

execução de sua atividade, além de 20% (vinte por cento) 

sobre sua renda mensal bruta ser prejudicial, devendo ser 

sobre sua renda líquida, assim como ocorre no caso do 

Imposto de Renda. 

Finalizamos dando exemplos de situações em que o 

profissional dentista pode ter reduzida drasticamente, 

anualmente, sua despesa com tributo ao fazer uso do livro 

caixa e que o órgão de classe deveria instruir melhor e lutar 

por melhorias em âmbito previdenciário à classe. 

 

Permeando os conceitos iniciais 

 

Contribuinte Individual 

 

Os segurados do Regime Geral de Previdência Social 

são divididos em dois grupos: segurados obrigatórios e 

segurados facultativos. Nos interessa a divisão em segurados 

obrigatórios, que é onde se encontram os empregados, 

empregados domésticos, trabalhadores avulsos, segurados 

especiais e o objeto de nosso estudo que são os contribuintes 

individuais. 

Essa categoria foi instituída pela Lei nº. 9.876/1999, 

que de acordo com Ivan Kertzman (KERTZMAN, 2010) foi 

a fusão de 3 categorias em uma: autônomos, empresários e 

equiparados a autônomos, transformados em contribuinte 

individual. Esta categoria está preceituada no artigo 12, V da 

Lei nº. 8.212/1991 e no artigo 9º, V do Decreto nº. 

3.048/1999, senão vejamos: 

 
Art. 12 (...) 
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V - como contribuinte individual: (Redação dada 

pela Lei nº 9.876, de 1999). 

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 

atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter 

permanente ou temporário, em área superior a 4 

(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual 

ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade 

pesqueira, com auxílio de empregados ou por 

intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos 

§§ 10 e 11 deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008). 

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 

atividade de extração mineral - garimpo, em caráter 

permanente ou temporário, diretamente ou por 

intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de 

empregados, utilizados a qualquer título, ainda que 

de forma não contínua; (Redação dada pela Lei nº 

9.876, de 1999). 

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de 

instituto de vida consagrada, de congregação ou de 

ordem religiosa; (Redação dada pela Lei nº 10.403, 

de 2002). 

d) revogada; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 

1999). 

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para 

organismo oficial internacional do qual o Brasil é 

membro efetivo, ainda que lá domiciliado e 

contratado, salvo quando coberto por regime próprio 

de previdência social; (Redação dada pela Lei nº 

9.876, de 1999). 

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o 

diretor não empregado e o membro de conselho de 

administração de sociedade anônima, o sócio 

solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o 

sócio cotista que recebam remuneração decorrente de 

seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o 

associado eleito para cargo de direção em 
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cooperativa, associação ou entidade de qualquer 

natureza ou finalidade, bem como o síndico ou 

administrador eleito para exercer atividade de direção 

condominial, desde que recebam remuneração;  

(Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999). 

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, 

em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem 

relação de emprego; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 

1999). 

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, 

atividade econômica de natureza urbana, com fins 

lucrativos ou não; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 

1999). 

Art. 9º (...) 

V - como contribuinte individual: (Redação dada 

pelo Decreto nº 3.265, de 1999)) 

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 

atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter 

permanente ou temporário, em área, contínua ou 

descontínua, superior a quatro módulos fiscais; ou, 

quando em área igual ou inferior a quatro módulos 

fiscais ou atividade pesqueira ou extrativista, com 

auxílio de empregados ou por intermédio de 

prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 8º e 23 

deste artigo; (Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 

2008). 

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 

atividade de extração mineral - garimpo -, em caráter 

permanente ou temporário, diretamente ou por 

intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de 

empregados, utilizados a qualquer título, ainda que 

de forma não contínua; (Redação dada pelo Decreto 

nº 3.265, de 1999) 

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de 

instituto de vida consagrada, de congregação ou de 

ordem religiosa; (Redação dada pelo Decreto nº 

4.079, de 2002) 
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d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para 

organismo oficial internacional do qual o Brasil é 

membro efetivo, ainda que lá domiciliado e 

contratado, salvo quando coberto por regime próprio 

de previdência social; (Redação dada pelo Decreto nº 

3.265, de 1999) 

e) o titular de firma individual urbana ou rural; 

(Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999) 

f) o diretor não empregado e o membro de conselho 

de administração na sociedade anônima; (Redação 

dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999) 

g) todos os sócios, nas sociedades em nome coletivo 

e de capital e indústria; (Incluída pelo Decreto nº 

3.265, de 1999) 

h) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam 

remuneração decorrente de seu trabalho e o 

administrador não empregado na sociedade por cotas 

de responsabilidade limitada, urbana ou rural; 

(Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003) 

i) o associado eleito para cargo de direção em 

cooperativa, associação ou entidade de qualquer 

natureza ou finalidade, bem como o síndico ou 

administrador eleito para exercer atividade de direção 

condominial, desde que recebam remuneração; 

(Incluída pelo Decreto nº 3.265, de 1999) 

j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, 

em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem 

relação de emprego; (Incluída pelo Decreto nº 3.265, 

de 1999) 

l) a pessoa física que exerce, por conta própria, 

atividade econômica de natureza urbana, com fins 

lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto nº 3.265, de 

1999) 

m) o aposentado de qualquer regime previdenciário 

nomeado magistrado classista temporário da Justiça 

do Trabalho, na forma dos incisos II do § 1º do art. 

111 ou III do art. 115 ou do parágrafo único do art. 
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116 da Constituição Federal, ou nomeado magistrado 

da Justiça Eleitoral, na forma dos incisos II do art. 

119 ou III do § 1º do art. 120 da Constituição 

Federal; (Incluída pelo Decreto nº 3.265, de 1999) 

n) o cooperado de cooperativa de produção que, nesta 

condição, presta serviço à sociedade cooperativa 

mediante remuneração ajustada ao trabalho 

executado; e (Incluída pelo Decreto nº 4.032, de 

2001) 

o) o segurado recolhido à prisão sob regime fechado 

ou semiaberto, que, nesta condição, preste serviço, 

dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais 

empresas, com ou sem intermediação da organização 

carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade 

artesanal por conta própria; (Incluído pelo Decreto nº 

4.729, de 2003 (Revogado pelo Decreto nº 7.054, de 

2009) 

p) o Microempreendedor Individual - MEI de que 

tratam os arts. 18-A e 18-C da Lei Complementar no 

123, de 14 de dezembro de 2006, que opte pelo 

recolhimento dos impostos e contribuições 

abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos 

mensais; (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008). 

 

Frisamos o que preceitua a alínea “h” do artigo 12, V, 

da Lei nº. 8.212/91, que diz que são segurados obrigatórios 

da Previdência Social os contribuintes individuais, como: “a 

pessoa física que exerce, por conta própria, atividade 

econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não”. 

Dentro desta categoria encontram-se os dentistas, 

profissionais autônomos, em sua maioria, que devem 

declarar imposto de renda como qualquer outro profissional 

liberal e contribuir com o INSS na alíquota de 20% (vinte 

por cento).  
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O imposto de renda do profissional liberal, sem 

sombra de dúvida, é o tributo mais pesado que o cirurgião-

dentista autônomo paga, já que a base de cálculo é a mesma 

alíquota de um profissional assalariado, que diferentemente 

deste não tem gasto com a manutenção do consultório. 

Assim, para compensar um pouco essa equiparação, de 

acordo com Christian Mendes Alcântara e Alexandre 

Augusto Loper1, a legislação do imposto de renda possibilita 

ao contribuinte que recebe rendimentos de trabalho não 

assalariado deduza da base de cálculo do imposto de renda 

as despesas necessárias à manutenção da sua atividade 

profissional. Ou seja, no momento em que fizer sua 

declaração de imposto de renda, o odontólogo poderá 

deduzir as despesas normais que qualquer pessoa física 

deduz (despesas médicas, com educação de dependentes ou 

pensão alimentícia, entre outras) e poderá deduzir também 

as despesas necessárias à manutenção da sua atividade 

profissional, as quais deverão estar devidamente escritas em 

livro caixa. 

Sobre essas despesas, que deverão ser escrituradas em 

livro caixa, específicas do desenvolvimento da atividade 

profissional de dentista podemos mencionar: remuneração 

paga a terceiros com vínculo empregatício e com encargos 

trabalhistas e previdenciários de seus funcionários: 

(secretária, auxiliar, funcionário da limpeza, etc.); e as 

despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita 

e à manutenção da fonte produtora (consubstanciado em 

                                                 
1  ALCANTARA, Christian Mendez; LOPER, Alexandre Augusto. 

Reduzindo custos na clínica odontológica através do planejamento 

tributário. Disponível em: 

<http://www.jornaldosite.com.br/arquivo/anteriores/christian/christian1.

htm>. Acesso em: 18 out. 2015. 
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todas as despesas que o cirurgião dentista tem com a compra 

de material e trabalho, material de escritório, material para 

atualização e aprimoramento científico, dentre outros). 

Ressaltamos que a alíquota do plano normal de 

contribuição do contribuinte individual ao INSS é de 20% 

(vinte por cento) sobre o salário de contribuição. 

Explicaremos no próximo tópico de uma forma melhor, o 

que é salário de contribuição e mais adiante quais as 

controvérsias geradas pelo estabelecimento de uma alíquota, 

relativamente alta, de 20% (vinte por cento) a um 

profissional liberal, cirurgião dentista, que possui gastos 

elevados com a compra de materiais, imprescindíveis para a 

consecução de sua atividade, demonstraremos que a carga 

tributária se torna elevada ao profissional odontólogo e que 

um bom planejamento tributário faz uma boa diferença em 

sua vida. 

 

 

Salário-de-Contribuição 

 

Para podermos conceituar salário-de-contribuição 

devemos primeiramente esclarecer, fazendo uso do direito 

trabalhista, o que é remuneração. De acordo com Ivan 

Kertzman (KERTZMAN, 2010) remuneração é todo ganho 

decorrente do trabalho do empregado, englobando salário + 

gorjeta + complementos salariais, em que: 

 
Salário – é a parte fixa paga diretamente pelo patrão 

ao trabalhador como forma de retribuição pelo seu 

serviço. Não é necessariamente oferecido em 

dinheiro, em sua totalidade, podendo parte (70%) ser 

pago também em utilidades (por exemplo: vestuário, 

alimentação e outros benefícios fornecidos em 

decorrência da atividade). 
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Gorjeta – é a parte variável. Não é paga pelo 

contratante, mas por terceiros, a quem se destinou o 

serviço. Exemplo: os conhecidos 10% que pagamos 

aos garçons quando vamos aos restaurantes. 

Complementos salariais – são as vantagens obtidas 

pelos trabalhadores, em decorrência de suas 

reivindicações atendidas por lei ou por norma 

coletiva, como férias, 13º salário, adicionais, etc. 

 
Ele afirma, ainda, que boa parte da doutrina despreza 

este último elemento denominado de complementos 

salariais, afirmando que a remuneração seria composta por: 

salário (pago diretamente pelo empregador) + gorjetas (paga 

por terceiros); que complementos salariais seriam parcelas 

indenizatórias provenientes de compensações por ações que 

tenham gerado prejuízo ao trabalhador. 

Salário-de-contribuição está expresso no artigo 28, III, 

§3º e § 5º da lei nº. 8.212/1991 e no artigo 214 do Decreto 

nº. 3.048/1999, senão vejamos: 

 
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 

(...) 

III - para o contribuinte individual: a remuneração 

auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício 

de sua atividade por conta própria, durante o mês, 

observado o limite máximo a que se refere o § 5º; 

(...) 

§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição 

corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da 

categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, 

tomado no seu valor mensal, diário ou horário, 

conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo 

durante o mês. 

(...) 
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§ 5º O limite máximo do salário-de-contribuição é de 

Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), 

reajustado a partir da data da entrada em vigor desta 

Lei, na mesma época e com os mesmos índices que 

os do reajustamento dos benefícios de prestação 

continuada da Previdência Social.2 

 

Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição: 

(...) 

III - para o contribuinte individual: a remuneração 

auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício 

de sua atividade por conta própria, durante o mês, 

observados os limites a que se referem os §§ 3º e 5º; 

(...) 

§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição 

corresponde: 

(...) 

I - para os segurados contribuinte individual e 

facultativo, ao salário mínimo; 

(...) 

§ 5º O valor do limite máximo do salário-de-

contribuição será publicado mediante portaria do 

Ministério da Previdência e Assistência Social, 

sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios. 

 

Notamos que o salário-de-contribuição é mais amplo 

do que a remuneração e que, de acordo com Fábio Zambitte 

Ibrahim (IBRAHIM, 2011): 

 
É um instituto exclusivo do Direito Previdenciário, 

sendo expressão que quantifica a base de cálculo da 

contribuição previdenciária dos segurados da 

                                                 
2 Valor atualizado a partir de 1º de junho de 1998 para R$ 1.081,50 (um 

mil e oitenta e um reais e cinquenta centavos). 
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previdência social, configurando a tradução numérica 

do fato gerador. Ao afirmarmos que o fato gerador da 

contribuição é a atividade remunerada, é necessário 

quantificar este evento, de modo que possa ser 

tributado. 

(...) 

Não seria exagero afirmar que o salário-de-

contribuição configura o conceito de maior 

relevância para o Direito Previdenciário, não só 

devido à sua utilização no custeio, mas também pelo 

fato de o mesmo ser referência para o cálculo do 

salário-de-benefício do segurado, responsável pela 

quantificação do benefício a ser concedido. Ademais, 

indiretamente, ajudará a fixar a base de cálculo da 

contribuição das empresas. 

 
Logo, no direito previdenciário o salário-de-

contribuição é de suma importância e, no caso do 

contribuinte individual, em que o cirurgião dentista está 

incluído, são os valores pagos mensalmente a ele, por pessoa 

física ou jurídica, em decorrência de serviços prestados. 

O salário-de-contribuição possui limites mínimo e 

máximo, sendo que o limite mínimo corresponde ao piso 

salarial da categoria, legal ou normativo, em caso de não 

existir seria embasado no valor do salário mínimo vigente à 

época, ressaltando que de forma mensal, diária ou horária, 

ou seja, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo 

durante o mês prestado pelo profissional dentista, como 

demonstrado no artigo 28, § 3º da Lei nº. 8.212/1991 acima 

transcrito. 

Já o limite máximo do salário-de-contribuição é o teto 

da previdência social que sofre alterações anuais, por meio 

de atualizações dos benefícios de prestação continuada da 

Previdência Social, expresso no artigo 28, § 5º da Lei nº. 

2.212/1991 também acima transcrito, que hoje, perfaz o 
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valor de 4.663,75 (quatro mil seiscentos e sessenta e três 

reais e setenta e cinco centavos). 

Por fim, ressaltamos que o contribuinte individual que 

presta serviço a pessoas jurídicas deve reter 11% da sua 

remuneração bruta até o limite do teto do salário-de-

contribuição, recolhimento este que é feito pela empresa, 

que retém o valor mensal, até o dia 20 do mês subsequente à 

prestação do serviço e o repassa ao INSS. Já no caso de 

contribuinte individual que presta serviço a pessoa física, o 

próprio prestador de serviço dentista recolhe, pessoalmente, 

em uma alíquota maior que é de 20% sobre sua remuneração 

bruta até o dia 15 do mês subsequente ao da prestação do 

serviço.  

No caso de ter prestado serviço no mesmo mês à 

pessoa jurídica e à pessoa física, o cirurgião deve recolher 

apenas a diferença entre o salário-de-contribuição já 

descontado e o valor máximo. Exemplificaremos para 

esclarecer melhor o entendimento: vamos supor que João, 

cirurgião dentista, prestou serviço no valor de 3.000,00 no 

mês de abril de 2015 à Usina Cana e Açúcar e no mesmo 

mês trabalhou em sua clínica odontológica percebendo R$ 

3.500,00. A usina reterá 11% sobre os R$ 3.000,00 e o 

próprio João pagará diretamente à Previdência a alíquota de 

20% sobre R$ 1.663,75 (R$ 4.663,75 – R$ 3.000), 

resultando em R$ 332,75. 

A partir desta análise podemos chegar a compreender 

o quanto esta alíquota de 20% (vinte por cento), estabelecida 

ao profissional dentista autônomo como valor a ser 

recolhido, se torna exorbitante e descabida, quando se estuda 

a situação do mesmo na prática, uma vez que os seus gastos 

com materiais é alto e sem estes não há como prestar os 

serviços. No tópico abaixo faremos uma melhor explanação 

sobre estas alíquotas incidentes e a modificação da realidade 
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do profissional autônomo através da realização de um bom 

planejamento tributário.  

 

O planejamento tributários como alternativa na 

minoração de tributação ao autônomo 

 

Como analisamos no exemplo dado no primeiro tópico 

do presente trabalho, o profissional odontólogo pode prestar 

serviço a uma pessoa física, quanto terá que recolher, 

pessoalmente, sobre a alíquota de 20% (vinte por cento) de 

sua renda bruta; ou prestar serviço a pessoa jurídica quando 

esta recolherá sobre a alíquota de 11% (onze por cento) 

também sobre a prestação de serviço bruta àquela. Esses 

valores são feitos em cima do teto da previdência social, que 

hoje está no valor de R$ 4.663,75 (quatro mil seiscentos e 

sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Ressaltamos que a Receita Federal3, órgão responsável 

pela administração dos tributos de competência da União, 

inclusive os previdenciários, estabelece que o profissional 

autônomo, incluso o dentista, tem que contribuir sobre a 

alíquota de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta4. 

Lembramos que um dos maiores gastos em uma clínica 

odontológica é de material utilizado para execução do 

serviço, que geralmente são importados e de alta monta. 

                                                 
3  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Disponível em: 

<http://www.receita.fazenda.gov.br/SRF/ ConhecaRFB.htm>. Acesso 

em: 08 nov. 2015.  
4 Esclarecemos que há a possibilidade de o profissional liberal contribuir 

com alíquota menor de 11% à previdência social ao optar pelo plano 

simplificado, porém, fazendo esta escolha o profissional liberal só 

poderá se aposentar por idade, abrindo mão da aposentadoria por tempo 

de contribuição e nossa discussão gira em torno dos 20% serem altos 

para poder aposentar pela regra de idade e tempo de contribuição. 
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Além dessa despesa com o INSS na alíquota de 20% (vinte 

por cento), o profissional tem que reter, via carnê-leão, o 

Imposto de Renda, que pode variar, dependendo de sua 

renda de 7,5% (sete e meio por cento) a 27,5% (vinte e sete 

e meio por cento). 

Acontece que para a apuração do Imposto de Renda 

Pessoa Física é possível a dedução das despesas 

devidamente registradas em livro caixa, em que será apurada 

a receita líquida a ser devidamente tributada, como 

mencionamos no primeiro tópico deste trabalho. Já no que 

tange a alíquota de INSS não há dedução, sendo apurado em 

cima da receita bruta do profissional. 

O que os profissionais necessitam é de mobilização e 

união de esforços, principalmente através do órgão de classe, 

na busca de uma solução definitiva, fazendo com que a 

Receita Federal, que é o órgão encarregado da fiscalização e 

arrecadação da contribuição previdenciária, adote o mesmo 

critério utilizado para incidência do Imposto de Renda no 

caso da incidência da alíquota de 20% (vinte por cento) do 

INSS, ou seja, sobre a incidência da alíquota do INSS ser 

sobre a receita líquida, depois de descontados os materiais e 

os custos que envolvem a prestação do serviço. Isso além de 

facilitar a vida do odontólogo reduzindo encargos, seria mais 

justo do que o que vem ocorrendo hoje. 

Pelo que analisamos, a melhor opção, no momento, ao 

prestador de serviço dentista, que tenha remuneração igual 

ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) é permanecer 

como pessoa física, e ter um livro caixa onde ele deve anotar 

todas suas receitas e despesas, pois assim ele conseguirá ter 

uma boa ideia mensal da situação do consultório e reduzir 

seu ônus tributário já que a receita é deduzida das despesas, 

sendo líquida, de uma forma que lhe auxilia a reduzir esse 

gasto com tributação e permanecer no mercado competindo 

com os demais profissionais. Isto é, reduz a incidência de 
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Imposto de Renda, mas paga o valor da alíquota de 20% do 

INSS. 

Assim, um planejamento tributário é uma das 

melhores alternativas ao odontólogo na realidade de hoje, no 

intuito de até ser resolvido em definitivo essa problemática 

de ser retido o INSS de sua renda bruta e não líquida, fugir 

da alta carga tributária analisando qual melhor forma de 

arcar com a tributação que lhe apetece. Para tanto, é 

importante a contratação de um profissional contábil que 

analise o caso concreto e verifique qual a melhor forma de 

estruturação da clínica odontológica, analisando o passivo e 

o ativo e buscando boas alternativas ao profissional dentista. 

Planejamento tributário, no caso do profissional 

dentista tem um lado muito positivo uma vez que representa 

um impacto nos resultados da prestação de seu serviço, 

devido a ser um prestador que faz uso de grande quantidade 

de material importado e não há por parte do governo 

brasileiro subsídios para esse setor. (OLVIERA, 2015). 

Humberto Bonavides (OLIVEIRA, 2011 apud 

OLVIERA, 2015), Auster Moreira e Luciane Reginato 

(NASCIMENTO; REGINATO, 2009 apud OLIVEIRA, 

2015) coadunam do entendimento de que o planejamento 

tributário é uma atividade técnica na gestão empresarial que: 

 
(...) visa projetar as atividades econômicas da empresa, 

para conhecer as suas válidas e legítimas alternativas 

estruturais e formais, assim como as suas respectivas 

obrigações e encargos fiscais, para daí, então, mediante 

meios e instrumentos adequados, avalia-las com vistas à 

adoção daquela (alternativa) que possibilita a anulação, 

maior redução ou o mais extenso adiamento do ônus 

tributário pertinente, e, por outro lado, que se integra 

harmonicamente à planificação global dos negócios. (...) 

(grifamos e destacamos) (OLIVEIRA, 2011 apud 

OLVIERA, 2015). 
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(...) O planejamento tributário consiste em uma técnica 

que visa avaliar até que ponto as operações industriais, os 

negócios mercantis e as prestações de serviços são 

impulsionadores das obrigações e dos encargos tributários 

inseridos em cada uma das respectivas alternativas legais 

pertinentes, para que, mediante meios e instrumentos 

legítimos, se possa adotar aquele que possibilite a 

anulação, redução ou adiamento do ônus fiscal. 

(grifamos)(NASCIMENTO; REGINATO, 2009 apud 

OLIVEIRA, 2015) 

 

Vamos repetir o entendimento que mencionamos no 

primeiro tópico do presente trabalho, pois no caso do 

profissional dentista, que é um profissional liberal é 

admissível a dedução, em livro caixa, das despesas 

decorrentes de sua atividade profissional. Desta maneira, o 

recolhimento de impostos mensais (tais como carnê-leão do 

IR) pode ser minimizado, uma vez que a base de cálculo 

compreenderá as receitas auferidas na atividade profissional 

menos as despesas escrituradas em livro caixa (como água, 

luz, telefone, aluguel, consultório, salários, encargos pagos a 

empregados, etc.). 

Vamos exemplificar para ficar mais fácil a 

compreensão: suponhamos que um cirurgião dentista tem o 

faturamento mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e possui 

despesa, devidamente apurada em livro caixa no importe de 

R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Se ele não fizer uso 

do livro caixa, seu demonstrativo da apuração de imposto 

ficará da seguinte forma5: 

                                                 
5 Caso tenha interesse em fazer uma simulação da sua atividade entre no 

site da própria Receita Federal do Brasil, no link < 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ ATRJO/Simulador/ 

simulador.asp?tipoSimulador=M>, onde será feita a simulação de 

alíquota efetiva de imposto sobre a renda mensal, vale a pena simular e 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/Simulador/simulador.asp?tipoSimulador=M
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATRJO/Simulador/simulador.asp?tipoSimulador=M
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Demonstrativo da Apuração do Imposto  Exemplo sem Livro 

Caixa 

Faixa da Base de Cálculo Alíquota Valor do Imposto 

1ª Faixa -----  R$ 1637,11 Isento 0,00 

2ª Faixa ------  R$ 816,39 7,5% 61,23 

3ª Faixa ------- R$ 817,88 15,0% 122,68 

4ª Faixa ------  R$ 816,27 22,5% 183,66 

5ª Faixa ----  R$ 5.912,35 27,5% 1.625,90 

Total ------- R$ 10.000,00 --- 1.993,47 

 

Nesta tabela podemos observar que caso o profissional 

mantenha mensalmente esta receita e despesa, em um ano 

suportará encargos de aproximadamente R$ 23.921,64 (vinte 

e três mil novecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro 

centavos). 

Caso o profissional odontológico faça uso do livro 

caixa, seu demonstrativo de apuração de imposto será o 

seguinte: 

  

                                                                                                   
verificar a diferença que existe caso faça uso do livro caixa e caso deixe 

de fazê-lo. 
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Demonstrativo da Apuração do Imposto  Exemplo com Livro 

Caixa 

Faixa da Base de Cálculo Alíquota Valor do Imposto 

1ª Faixa -------  R$ 1637,11 Isento 0,00 

2ª Faixa ---------  R$ 816,39 7,5% 61,23 

3ª Faixa ---------  R$ 817,88 15,0% 122,68 

4ª Faixa ---------  R$ 816,27 22,5% 183,66 

5ª Faixa -------  R$ 2.112,35 27,5% 580,90 

Total ----------- R$ 6.200,00 --- 948,47 

 

Já o optante por fazer uso de livro caixa, terá encargos 

anuais no importe de aproximadamente R$ 11.381,64 (onze 

mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro 

centavos). O que perfaz uma economia de pelo menos R$ 

12.540,00 (doze mil quinhentos e quarenta reais) anuais6. 

Logo, o contador lança todas as despesas dedutíveis 

em livro caixa para diminuir o lucro tributável. A maioria 

dos profissionais autônomos não contratam um contador 

para fazer o livro caixa e acabam pagando o Imposto de 

Renda sobre o valor total, bruto, que no exemplo acima do 

primeiro quadro seria de R$ 1.993,47 (mil novecentos e 

noventa e três reais e quarenta e sete centavos). 

                                                 
6 Ressaltamos que este exemplo é dado pelo escritório de contabilidade 

paulista Soluzione Contabilidade, disponível no site 

<http://www.soluzionecontabil.com.br/servicos-contabeis/dentistas-e-

consultorios-odontologicos/>. Acesso em 20 nov. 2015. 

http://www.soluzionecontabil.com.br/servicos-contabeis/dentistas-e-consultorios-odontologicos/
http://www.soluzionecontabil.com.br/servicos-contabeis/dentistas-e-consultorios-odontologicos/
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Para uma boa compreensão esclarecemos que livro 

caixa são os registros de entradas e saídas, de receita e 

despesas de uma entidade. E no exemplo acima foi a melhor 

escolha ao profissional dentista pessoa física. 

Já no caso de um consultório odontológico, que 

geralmente são de pequeno porte, o ideal é fazer uso da 

tributação do tipo Lucro Presumido, a tributação da pessoa 

jurídica, nestes casos, se torna menor do que a da pessoa 

física. Por exemplo, o percentual aplicado sobre o 

faturamento da pessoa jurídica é no importe de 11,33% nesta 

alíquota estão os impostos: PIS, COFINS, IR e 

Contribuições Sociais. 

Dependendo da situação, por isso a necessidade da 

contratação de um profissional habilitado, o consultório 

odontológico pode trabalhar em conjunto com as duas 

formas, visando a redução de sua tributação, trabalhando 

tanto como pessoa física, quanto como pessoa jurídica. 

Esclarecemos que há uma diferenciação muito clara 

entre o planejamento tributário (Elisão Fiscal), que é 

permitido em lei e lícito, da evasão fiscal, coibida pela 

legislação e considerada ilícita. Na Elisão Fiscal se busca, de 

forma lícita, atuar de forma a praticar atos antes da 

ocorrência do fato gerador, sem violação da lei e com 

práticas reais conducentes ao resultado econômico almejado 

(OLIVEIRA, 2015). Já a Evasão Fiscal é considerada um 

ilícito tributário sobre o qual recaem as normas pautadas na 

lei que dispõem sobre crimes contra a ordem tributária. São 

utilizadas práticas ilícitas e fraudulentas para se obter uma 

menor oneração tributária, tais como simulação, sonegação e 

fraudes. (TORRES, 2012 apud OLIVEIRA, 2015). 

Logo, a melhor forma de os profissionais dentistas 

conseguirem se manter no mercado, continuando comprando 

seus materiais do exterior, fazendo importação dos mesmos 

para a prestação de seu serviço, é fazendo um planejamento 
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tributário baseado na sua situação de forma a reduzir 

substancialmente a incidência de tributação (IR) e arcando 

com contribuição previdenciária na alíquota de 20% (vinte 

por cento), normalmente. 

O ideal seria uma união da classe no sentido de melhor 

instruir os profissionais na busca de soluções para redução 

de encargos, principalmente, devido a maioria dos 

consultórios odontológicos serem de pequeno porte, 

portanto, possuírem rendimentos inferiores e necessitando 

de maiores esclarecimentos sobre este assunto. 

 

Considerações Finais 

 

Temos uma cultura primitiva de querer levar vantagem 

em tudo, o que só prejudica a todos. O profissional deixa de 

emitir o recibo ao seu cliente pensando que assim estaria 

honestamente não tendo que declarar a receita e recolher a 

correspondente contribuição previdenciária. Portanto, o 

recibo é apenas a evidência do salário de contribuição. 

Honestamente falando, a obrigação surge é com o 

recebimento dos valores e não com a emissão do recibo.  

O brasileiro reclama da pesada carga tributária. Porém, 

enquanto a máquina governamental, a cada dia mais faminta 

de recursos para bancar sua estrutura inchada e toda 

corrupção e roubalheira que infelizmente existe, luta para o 

aumento das alíquotas dos impostos existentes e institui 

novos, os contribuintes criam uma ‘maneira’ de deixar, 

sorrateiramente, de pagá-los.  

Ao invés de tentarmos fugir de pagar os encargos 

existentes, nós brasileiros deveríamos lutar para termos uma 

carga justa e pagável. É aí que entra a importância dos 

órgãos de classe na luta por melhorias na situação das 

classes, fazendo uso de peculiaridades que a divergem, 
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tratando os iguais de forma igual e os desiguais de forma 

desigual na medida de suas desigualdades. 

Observamos no presente trabalho que a melhor saída 

ao profissional liberal, em geral, é a realização de um 

planejamento tributário para reduzir tributos e se manter no 

mercado de trabalho. No caso do profissional dentista, uma 

peculiaridade é o fato de além de arcar com 20% (vinte por 

cento) sobre sua remuneração bruta mensal, o seu gasto com 

material importado é alto, o que prejudica ao analisar o fato 

que a contribuição previdenciária é fixa nos 20% (vinte por 

cento), em contrapartida, ao ter a possibilidade de fazer 

deduções em livro caixa, há facilidade na dedução de 

Imposto de Renda o qual é feito sobre a renda líquida do 

mesmo. 

Assim, chegamos a conclusão de que apesar da 

incidência da contribuição previdenciária ser baseada na 

remuneração bruta, a tributação de Imposto de Renda é feita 

sobre a remuneração líquida. Além do mais, o planejamento 

tributário e a utilização de livro caixa são alternativas 

importantes que auxiliam o profissional dentista na 

possibilidade de reduzir arrecadação de tributos através da 

elisão fiscal, se mantendo no mercado apesar do alto gasto 

com produtos importados para consecução de seus serviços.    
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A QUESTÃO ÉTICA E A TRANSFUSÃO DE 

SANGUE EM TESTEMUNHAS DE JEOVÁ 
 

Patrícia Alves Cardoso 

Emerson Gervásio de Almeida 

 

Introdução 
 

A Constituição Federal, nossa lei maior, possui dois 

direitos que, em determinada circunstância, podem manter 

uma relação paradoxal, trata-se do direito à vida e do direito 

à liberdade de crença. Isso acontece em situações ligadas às 

Testemunhas de Jeová, que recusam tratamentos médicos 

envolvendo a transfusão de sangue. 

As crenças religiosas estão entre as mais acalentadas 

convicções do ser humano, cuja vida é muito influenciada 

por sua visão dos atributos de Deus (soberania e 

onipotência), dos atributos das outras pessoas (a santidade 

da vida) e da sua relação pessoal com Deus (comunicação e 

obediência aos mandamentos). O respeito mútuo às 

convicções pessoais faz com que haja uma relação pacífica 

entre os indivíduos na atual sociedade pluralista em que 

vivemos.  

Exatamente por causa do pluralismo, devemos esperar 

que haja discordâncias de opiniões, inclusive em assuntos de 

tratamento de saúde. Os conflitos sobre decisões quanto ao 

que e como tratar, frequentemente, resultam de diferentes 

percepções dos fatos, emoções ou valores culturais e, 

naturalmente, religiosos da pessoa enferma e/ou de sua 

família. Diante destes fatos o objeto do presente trabalho diz 

respeito à relação entre o enfermo e/ou familiares por 

motivos religiosos no curso do tratamento proposto pelo 

médico, podendo assim haver o conflito ético, moral e legal 
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entre as convicções deste e das do paciente e/ou família, 

sobretudo, se o médico crê firmemente que o tratamento que 

está recomendando é melhor para o referido caso, ou ainda, 

a única solução. Nessas situações como o Direito atua? O 

que a jurisprudência diz a respeito? Ou seja, qual o sentido 

do justo quando há o embate entre o que é dever e o que é 

direito? É nesse sentido que nosso trabalho se norteia. 

 

Conceito de ética 

 

A ética é formada por um conjunto de valores e 

princípios que norteiam a conduta humana, contribuindo 

para o equilíbrio social. 

Adolfo Sánchez Vázquez (1995, p.12) conceitua Ética 

como sendo “a ciência do comportamento moral dos homens 

em sociedade”. É uma ciência, pois tem objeto, leis e 

método próprios, na singela identificação do caráter 

científico de um determinado ramo do conhecimento. O 

objeto da Ética é a moral. A moral é um dos aspectos do 

comportamento humano. A expressão moral deriva da 

palavra romana mores, com o sentido de costumes, conjunto 

de normas adquiridas pelo hábito reiterado de sua prática.  

Com exatidão maior, o objeto da ética é a moralidade 

positiva, ou seja, o conjunto de regras de comportamento e 

formas de vida através dos quais tende o homem a realizar o 

valor do bem.  

A origem etimológica de Ética é o vocábulo grego 

“ethos”, e significa “morada”, “lugar onde se habita”. Mas 

também quer dizer “modo de ser” ou “caráter”. Esse “modo 

de ser” é a aquisição de características resultantes da nossa 

forma de vida. A reiteração de certos hábitos nos faz 

virtuosos ou viciados.  

A ética é uma disciplina normativa, não pelo fato de 

criar normas, mas por descobri-las e elucidá-las. Seu 
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conteúdo mostra às pessoas os valores e princípios que 

devem nortear sua existência.  

 

A ética e a religião 

Primeiramente se faz necessário definir religião, que 

de acordo com Nalini (2011, p.283):   

 
é a virtude moral que inclina a dar a Deus o que lhe é 

devido. Tomada objetivamente, como coisa ou 

objeto, religião é a síntese de verdades e leis que 

estabelecem e regulam os deveres do homem para 

com Deus.  

 

Pelo fato de a religião ser primitiva e universal está e 

esteve sempre presente em toda a existência humana. É 

considerada como uma forma de disciplinar os deveres do 

homem em referência a Deus. Dessa forma, não há religião 

sem ética e não há ética sem religião. Esse preceito ético-

base está no Direito. 

Foi longo na história – e continua sendo – o casamento 

entre Estado e religião. Estados confessionais ainda existem 

e se caracterizam pelo radicalismo fundamentalista em 

nossos dias.  

A religião integra a essência humana, mesmo que a 

aderência a ela seja algo opcional, trata-se de um postulado 

necessário para alcançar o desenvolvimento integral da 

natureza humana. 
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Ética e religião: transfusão de sangue em pacientes 

testemunhas de Jeová e a ótica legal 

Para melhor compreender os princípios que regem a 

proibição das Testemunhas de Jeová à terapêutica 

transfusional devemos primeiramente conhecer a história e a 

origem do movimento religioso. 

Origem e história 

O movimento religioso denominado “Testemunhas de 

Jeová” surgiu na cidade de Allegheny, Pensilvânia, Estados 

Unidos, por volta de 1870. Seu criador chamava-se Charles 

Taze Russell, um comerciante, nascido naquela cidade a 16 

de fevereiro de 1852. Ele fora criado como presbiteriano, 

mas afiliou-se à Igreja congregacional. Desapontado com a 

religião, perdeu sua fé na Bíblia. Uma noite, em 1869, 

assistiu a um culto em uma Igreja adventista e recuperou sua 

crença. Formou um grupo independente de estudo e, em 

1877, associou-se a Nelson Barbour, um segundo adventista, 

com o qual passou a produzir publicações, separando-se 

dele, por divergências de ponto de vista, cerca de dois anos 

depois. Em 1879, começou a publicar a revista Wathc Tower, 

a qual mais tarde se tornaria a bem conhecida A Sentinela. O 

Pastor Russell, simpatizante da maçonaria extraiu alguns de 

seus conceitos da astrologia e dos cálculos de um inglês 

chamado John Acquila Brown, sobre o “fim do mundo”. Ele 

escreveu diversos livros durante sua vida, nenhum dos quais 

é hoje publicado. Os seguidores do Pastor Russell 

chamavam-se inicialmente Estudantes da Bíblia, tendo 

adquirido o nome Testemunhas de Jeová apenas a partir de 

1931. Estudiosos da religião consideram o movimento 

Testemunhas de Jeová como derivado do Segundo 

Adventismo e do Millerismo do século XIX. 
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As Testemunhas de Jeová, como toda religião, têm 

suas crenças e normas. Algumas são mais comuns do que 

outras. Dentre estas crenças e normas, como exemplo, 

temos: não comemorar datas festivas, como aniversário; não 

prestar o serviço militar; e, talvez a mais conhecida, a recusa 

de transfusão sanguínea. Todas essas peculiaridades estão 

descritas na Bíblia, e se justificam através dela. No caso da 

transfusão de sangue, há algumas citações retiradas da 

Bíblia, descritas a seguir: 
 

Gênesis ( 1:29; 9: 3,4) – Somente a carne com a sua 

alma – seu sangue – não deveis comer. 

Levítico( 7,27) – Toda alma que comer qualquer 

sangue, esta alma terá de ser decepada do seu povo. 

Levítico (17:13,14) – Quanto a qualquer homem da 

casa de Israel ou algum residente forasteiro que 

reside no vosso meio que comer qualquer espécie de 

sangue, eu certamente porei minha face contra a alma 

que comer o sangue e deveras o deceparei dentre seu 

povo. Pois a alma da carne está no sangue e eu 

mesmo o pus para vós sobre o altar para fazer 

expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que 

faz expiação pela alma. Foi por isso que eu disse aos 

filhos de Israel: “Nenhuma alma vossa deve comer 

sangue e nenhum residente forasteiro que reside no 

vosso meio deve comer sangue”. Quanto a qualquer 

homem dos filhos de Israel ou algum residente 

forasteiro que reside no vosso meio, que caçando 

apanhe um animal selvático ou uma ave que possa 

comer, neste caso tem de derramar seu sangue e 

cobri-lo com pó. Pois a alma de todo tipo de carne é 

seu sangue pela alma nele. Por conseguinte, eu disse 

aos filhos de Israel: “Não deveis comer o sangue de 
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qualquer tipo de carne é seu sangue. Quem o comer 

será decepado”. 

Atos (15:28, 29; 21:25)- Pareceu bem ao espírito 

santo e a nós mesmos não vos acrescentar nenhum 

fardo adicional, exceto as seguintes coisas 

necessárias: de persistirdes em abster-vos de coisas 

sacrificadas a ídolos, e de sangue, e de coisas 

estranguladas (carne sem ser sangrada), e de 

fornicação.  

 

Como podemos notar, a repulsa das Testemunhas de 

Jeová à transfusão de sangue apoia-se essencialmente na 

Bíblia, tornando-se uma forte e poderosa base para suas 

crenças, que devem ser seguidas rigorosamente, até por uma 

questão ética. Para eles, Jeová estabeleceu uma relação 

estreita entre a vida e o sangue de uma criatura: “Pedirei 

contas de vosso sangue que é vossa vida” (e então condenou 

o homicídio) (GÊNESIS 9:3-6). Em Levítico 17, como 

vemos, defendem que os servos de Noé podiam comer carne 

animal, mas não o sangue que deveriam derramar no solo 

como que devolvendo a Deus a vida do animal. Na última 

citação, por exemplo, vemos que de acordo com essa linha 

religiosa, abster-se do sangue é tão importante como evitar a 

idolatria e a imoralidade sexual. 

A proibição da transfusão sanguínea começou a ser 

implantada a partir de 22 de dezembro de 1943, quando foi 

publicado um artigo na revista americana Consolation, 

defendendo a recusa aos hemocomponentes. Daí para frente, 

vários artigos em várias fontes literárias das Testemunhas de 

Jeová consolidaram a proibição. 
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Da liberdade de escolha 

O direito à liberdade representa uma conquista das 

pessoas pela manifestação de sua autonomia individual. É 

garantido em diversas constituições de sistemas 

democráticos, sendo considerado como o fundamento da 

democracia, na medida em que possibilita a liberdade de 

atuação e serve como limite às opressões do Estado. 

A liberdade de escolha ou o livre arbítrio, conforme 

sugere o próprio nome é a possibilidade de eleger aquilo que 

condiz mais com a nossa vontade. 

O direito fundamental à liberdade inclui os direitos à 

liberdade de religião, de consciência e de crença, os quais 

são assegurados pela CF/88, no art. 5º, VI, in verbis: “é 

inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 

suas liturgias”. 

É preciso lembrar que, a liberdade de religião 

diferencia-se da liberdade de consciência e da de culto. 

Segundo Canotilho e Moreira (2007, p. 609):  

 
A liberdade de consciência consiste essencialmente 

na liberdade de opção, de convicções e de valores, ou 

seja, a faculdade de escolher os próprios padrões de 

valoração ético e moral da conduta própria ou alheia. 

A liberdade de religião é a liberdade de adotar ou não 

uma religião, de escolher uma determinada religião, 

de fazer proselitismo num sentido ou noutro, de não 

ser prejudicado por qualquer posição ou atitude 

religiosa ou anti-religiosa. A liberdade de culto é 

somente uma dimensão da liberdade religiosa dos 

crentes, compreendendo o direito individual ou 

coletivo de praticar atos externos de veneração 

próprios de uma determinada religião. 
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Dessa forma questionamos se o paciente que se recusa 

a receber transfusão de sangue estaria violando a 

constituição vigente. O constitucionalista Bastos (2000, p. 

14) afirma que: 

 
A resposta a esta pergunta não oferece dificuldades: 

trata-se de uma seara própria de qualquer indivíduo - 

no caso presente, das Testemunhas de Jeová -, a que 

não é dada ao Estado penetrar. Aqui não há que se 

falar em ofensa à ordem pública, nem tampouco em 

violação aos bons costumes. A própria Constituição 

declara, como visto, que é assegurado o livre 

exercício dos cultos religiosos. Ora, o culto não se 

exerce apenas em locais pré-determinados, como em 

igrejas, templos, etc.. A orientação religiosa há de ser 

seguida pelo indivíduo em todos os momentos de sua 

vida, independentemente do local, horário ou 

situação. De outra forma, não haveria nem liberdade 

de crença, nem liberdade no exercício dos cultos 

religiosos, mas apenas “proteção aos locais de culto e 

a suas liturgias” (parte final do inc. VI do art. 5º). 

 

A rigor percebemos que, a liberdade de religião não 

consiste apenas em a pessoa estar autorizada a acreditar em 

algo, antes engloba o direito de exercer os preceitos de sua 

fé. Dentre estes, os cultos religiosos e suas liturgias. Isto 

também abrange a garantia de expressar sua fé nos demais 

aspectos da vida, como escolher o tratamento médico que 

quiser. 
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Direito à vida 

 

O artigo 5º, caput, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, prevê o direito à vida. Sendo 

entendido, atualmente, como o direito de não ser morto por 

alguma pessoa, seja o Estado ou um particular, e também de 

possuir uma vida digna.      Esse direito deve ser observado 

sob o aspecto da dignidade da pessoa humana, que é um dos 

fundamentos da Constituição Federal de 1988, conforme o 

artigo 1º, inciso III, e representa o núcleo em torno do qual 

transitam todos os direitos fundamentais. 

Neste sentido, a Constituição garante não apenas a 

continuidade do funcionamento biológico do ser humano, 

mas também o seu bem estar físico, emocional-psicológico e 

espiritual. 

Portanto, obrigar alguém a receber um tratamento que 

não deseja é afetar seu direito a uma vida digna e com 

liberdade de tomar decisões. Ora, alguns talvez achem que 

negar uma transfusão de sangue seria suicídio. Porém, isso 

não está correto. Primeiro, porque o suicídio se dá quando 

alguém decide por livre e espontânea vontade pôr fim à sua 

própria vida. Quando alguém busca tratamentos alternativos 

à transfusão de sangue, está procurando ajuda médica. 

Rejeitar certo tipo de tratamento, não significa 

intencionalmente desejar a morte. Além do mais, a medicina 

de forma alguma dá garantias concretas de que uma 

transfusão de sangue será o único meio salvador de vidas, 

mesmo quando o quadro clínico é grave. 

O Tribunal de Recursos de New Brunswick (Canadá) 

reconheceu o direito de um jovem de 15 anos recusar 

transfusão de sangue: 

 
Em declarações juramentadas anexadas à petição, 

tanto a Drª Scully como o Dr. Dolan dispuseram que 
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[J.] estava cônscio de seu quadro clínico... ambos 

acharam que [J.] era suficientemente amadurecido 

para entender as consequências de sua recusa de 

receber transfusões... 

No Canadá, o Direito Comum reconhece a doutrina 

do menor amadurecido, a saber, de um que é capaz 

de entender a natureza e as consequências do 

tratamento proposto. Assim sendo, o menor, se 

amadurecido, tem deveras a capacidade jurídica de 

dar consentimento para seu próprio tratamento 

médico7. 

 

Finalizando, necessário se faz mencionar que os 

artigos 15 c/c 16, incisos II e III do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, mencionam que a criança tem direito à 

liberdade de opinião, expressão, crença e culto religioso. 

Assim sendo, não há dúvida de que em matéria de 

tratamento médico, deve-se, sempre que possível, ouvir o 

menor na medida de sua maturidade. 

 

Nos termos da ética, constituição e do código de ética 

médica 

Ética segundo Clotet, Feijó e Oliveira (2005, p.15), é 

“a ciência ou filosofia da moral que procura justificar 

racionalmente os princípios que regulam o agir humano, 

estudando o que é bom, mal, o justo e o injusto”. Os autores 

ainda se referem à ética como “toda conduta humana 

                                                 

7MARINI, Bruno. O caso das testemunhas de Jeová e a transfusão de 

sangue: uma análise jurídico-bioética. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, 

n. 661, 28abr.2005. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/6641>. Acesso em: 17 mar. 2016.  
 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2005
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/4/28
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/4/28
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/4/28
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005
http://jus.com.br/revista/texto/6641/o-caso-das-testemunhas-de-jeova-e-a-transfusao-de-sangue
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enquanto boa e ruim”. 

Para Barchifontaine (2004) tudo o que ajuda a 

melhorar o ambiente para o indivíduo é ética. Trata-se de um 

mecanismo que regula as relações sociais e que objetiva 

garantir a coesão e a harmonia dos interesses individuais e 

coletivos.   

A liberdade de autonomia é garantida pela 

Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso II, que rege 

que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa, senão em virtude da lei”. 

O artigo 1º do inciso III da Magna Carta garante que a 

realização de um determinado procedimento médico-

diagnóstico ou terapêutico, tal como a transfusão de 

hemocompontentes, sem a manifestação da autonomia do 

paciente, consiste em nítida violação da integridade 

psicofísica e, portanto, a violação da dignidade humana, 

podendo seu desrespeito causar dano moral ou 

extrapatrimonial. 

O artigo 2º do Conselho Federal de Medicina diz que 

“a medicina brasileira tem como alvo principal a saúde do 

ser humano, em benefício do qual deverá agir com o 

máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. 

O Código de Ética Médica, no artigo 6º, caput, I, rege: 

“O médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, 

atuando sempre em benefício do paciente. Jamais utilizará 

seus conhecimentos para gerar sofrimento físico ou moral, 

para o extermínio do ser humano ou para permitir e 

acobertar tentativas contra sua dignidade e integridade”.  

A Resolução n. 1.021/80, do Conselho Federal de 

Medicina (CFM), determina a atitude que o médico deve 

tomar nas situações em que pacientes recusem a transfusão 

de sangue, por motivos diversos, inclusive os de cunho 

religiosos. Segue o PARECER: 
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O problema criado, para o médico, pela recusa dos 

adeptos da Testemunha de Jeová em permitir a 

transfusão sanguínea, deverá ser encarada sob duas 

circunstâncias: 

1 - A transfusão de sangue teria precisa indicação e 

seria a terapêutica mais rápida e segura para a 

melhora ou cura do paciente. 

Não haveria, contudo, qualquer perigo imediato para 

a vida do paciente se ela deixasse de ser praticada. 

Nessas condições, deveria o médico atender o pedido 

de seu paciente, abstendo-se de realizar a transfusão 

de sangue. 

Não poderá o médico proceder de modo contrário, 

pois tal lhe é vedado pelo disposto no artigo 32, letra 

"f" do Código de Ética Médica: 

"Não é permitido ao médico: 

f) exercer sua autoridade de maneira a limitar o 

direito do paciente resolver sobre sua pessoa e seu 

bem-estar". 

2 - O paciente se encontra em iminente perigo de 

vida e a transfusão de sangue é a terapêutica 

indispensável para salvá-lo. 

Em tais condições, não deverá o médico deixar de 

praticá-la apesar da oposição do paciente ou de seus 

responsáveis em permiti-la. 

O médico deverá sempre orientar sua conduta 

profissional pelas determinações de seu Código. 

No caso, o Código de Ética Médica assim prescreve: 

"Artigo 1º - A medicina é uma profissão que tem por 

fim cuidar da saúde do homem, sem preocupações de 

ordem religiosa..." 

"Artigo 30 - O alvo de toda a atenção do médico é o 

doente, em benefício do qual deverá agir com o 

máximo de zêlo e melhor de sua capacidade 

profissional". 

"Artigo 19 - O médico, salvo o caso de "iminente 

perigo de vida", não praticará intervenção cirúrgica 
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sem o prévio consentimento tácito ou explícito do 

paciente e, tratando-se de menor incapaz, de seu 

representante legal". 

Por outro lado, ao praticar a transfusão de sangue, na 

circunstância em causa, não estará o médico violando 

o direito do paciente. 

Realmente, a Constituição Federal determina em seu 

artigo 153, Parágrafo 2º que "ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude da lei". 

Aquele que violar esse direito cairá nas sanções do 

Código Penal quando este trata dos crimes contra a 

liberdade pessoal e em seu artigo 146 preconiza: 

"Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por 

qualquer meio, a capacidade de resistência, a não 

fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não 

manda". 

Contudo, o próprio Código Penal no parágrafo 3º 

desse mesmo artigo 146, declara: 

"Não se compreendem na disposição deste artigo: 

I - a intervenção médica ou cirúrgica sem o 

consentimento do paciente ou de seu representante 

legal, se justificada por iminente perigo de vida". 

A recusa do paciente em receber a transfusão 

sanguínea, salvadora de sua vida, poderia, ainda, ser 

encarada como suicídio. Nesse caso, o médico, ao 

aplicar a transfusão, não estaria violando a liberdade 

pessoal, pois o mesmo parágrafo 3º do artigo 146, 

agora no inciso II, dispõe que não se compreende, 

também, nas determinações deste artigo: "a coação 

exercida para impedir o suicídio".  
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CONCLUSÃO:  

Em caso de haver recusa em permitir a transfusão de 

sangue, o médico, obedecendo a seu Código de Ética 

Médica, deverá observar a seguinte conduta: 

1º - Se não houver iminente perigo de vida, o médico 

respeitará a vontade do paciente ou de seus 

responsáveis. 

2º - Se houver iminente perigo de vida, o médico 

praticará a transfusão de sangue, independentemente 

de consentimento do paciente ou de seus 

responsáveis.  

Dr. TELMO REIS FERREIRA 

Relator  

 

Como podemos notar, de acordo com a resolução do 

CFM, o médico deve respeitar o paciente, testemunha de 

Jeová, caso este não esteja em risco iminente de morrer, 

realizando sua vontade de não receber transfusão de sangue. 

Agindo assim, o profissional da saúde respeita tanto o seu 

código de ética, quanto às crenças daquela igreja.  

Como já dissemos, as testemunhas de Jeová 

consideram que a proibição de transfusão de sangue está 

expressa na Bíblia, mesmo que não estejam escritos em 

termos médicos. Porém, o entendimento religioso deles não 

proíbe de modo absoluto o uso de componentes como a 

albumina, as imonoglobulinas e preparados para 

hemofílicos. Segundo a moral das Testemunhas, cabe a cada 

um decidir se deve ou não aceitar estes.  

É preciso lembrar ainda que as Testemunhas acreditam 

que o sangue retirado do corpo deve ser inutilizado, por isso 

não aceitam a autotransfusão de sangue retirado de antemão 

e guardado. Não obstante, muitos desses religiosos permitem 

o uso de equipamento de diálise, do coração-pulmão 

artificial (não se empregando sangue como volume de 

escorva), e o reaproveitamento intra-operatório. Para eles, 
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não parece que a Bíblia comente sobre transplantes de 

órgãos, como rins, córneas ou de outros tecidos. Cabe a 

decisão, nesses casos, ao indivíduo e à sua consciência, 

porém, de acordo com essa doutrina, o médico deve 

consultar antes seu paciente.  

Em suma, a classe médica deve fazer sua parte 

interessando-se e estudando recursos alternativos às 

transfusões de sangue, buscando ampliar os tratamentos 

disponíveis para qualquer pessoa e, finalmente, o Estado em 

vez de impor um determinado tratamento ou terapia ao 

paciente, deve possibilitar o acesso às alternativas, zelando 

pela saúde pública. 

 

A questão médica em uma perspectiva penal  

Está evidente no artigo 146, §3º, I, do Código Penal, 

que a conduta do médico que realiza intervenção médica ou 

cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu 

representante legal, se justificada por iminente perigo de 

vida, está excluída do âmbito de proteção da norma penal 

incriminadora expressa no tipo de injusto do 

constrangimento ilegal. 

Por outro lado, de acordo com o disposto no artigo 13, 

§2, “a”, do Código Penal, a omissão do médico em relação à 

opção consciente do paciente é penalmente relevante quando 

podia e devia agir para evitar o resultado (no caso, a morte 

do paciente). Nessa situação é preciso observar duas 

questões, ao mesmo tempo em que o médico tem o dever de 

cuidar e proteger, impostos pela lei, que significaria 

obrigação de intervir diante de iminente perigo de vida, no 

caso, determinado pelos artigos 46 e 56 do Código de Ética 

Médica, tem ainda que analisar se esse dever se sobrepõe, 

numa perspectiva constitucional, ao respeito que deve 

guardar à autodeterminação do paciente, em atenção às 
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convicções religiosas. 

Caso a conclusão que se extrair da conjugação dos 

artigos 146, §3º, I, e 13, §2º, “a”, ambos do Código Penal, 

for no sentido do dever de intervenção, independentemente 

da manifestação de vontade do paciente, a conduta do 

médico que realiza a transfusão estará amparada por causa 

de exclusão da tipicidade, prevalecendo a indisponibilidade 

do direito à vida. Em uma interpretação contrária, julgando-

se prevalente a inviolabilidade do direito à vida, mas 

reconhecida sua disponibilidade pelo titular em atenção à 

autodeterminação motivada pela fé, uma vez não autorizada, 

por motivos de convicção religiosa, a transfusão de sangue, 

nenhuma conduta seria exigível do médico a não ser buscar 

tratamentos alternativos, se existentes, ainda que o resultado 

fosse a morte do paciente. Nesse caso, a conduta do médico 

estaria alcançada pelo âmbito de proteção típica do artigo 

121, c/c o artigo 13, §2º, “a”, ambos do Código Penal. A 

realização da transfusão contra a vontade do paciente seria 

típica de constrangimento ilegal (artigo 146, caput, CP). 

Como já foi dito em nosso trabalho, a Constituição 

Federal assegura, no rol dos direitos e garantias 

fundamentais, a inviolabilidade da liberdade de consciência 

e de crença (artigo 5º,VI). Por outro lado, a vida é também 

um direito fundamental. Necessita-se, dessa forma, discutir a 

consideração da vida humana como direito absoluto ou 

relativo, cuja disponibilidade traria reflexo na 

responsabilidade penal do terceiro que não impede liberdade 

de escolha pelo titular. 

Percebemos que ambas as soluções têm respaldo 

jurídico. A conduta do médico estaria juridicamente 

amparada, em qualquer das hipóteses, para fins de 

responsabilidade penal.  
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Sob a ótica jurisprudencial 

Em nossos Tribunais existem diversas jurisprudências 

acerca do assunto. Na apelação abaixo, o TJ do RS, em 

conformidade com a jurisprudência atual, decidiu que não 

pode haver distinção para o serviço público de saúde para 

atender às crenças religiosas: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70061159398 RS (TJ-

RS)  

Data de publicação: 02/09/2014  

Ementa: Saúde. Cirurgia. Testemunha de Jeová.  

Distinções, na prestação do serviço público de saúde, 

para atender às convicções religiosas ferem o direito 

à igualdade na repartição dos encargos públicos. Daí 

que aliberdade de religião garantida a todos pela 

Constituição da República nãoassegura o direito à 

pessoa humana de exigir do Estado prestação 

diferenciada no serviço público para atender às regras 

e as praticas da fé que professa. Negado seguimento 

ao recurso. (Apelação Cível Nº 70061159398, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, 

Julgado em 29/08/2014) (Grifo nosso) 

 

No mesmo sentido segue outra decisão que assegura 

o dever do médico em agir, no caso de iminente perigo de 

vida, sem necessidade de o hospital ajuizar demanda: 

 
TJ-RS - Apelação Cível AC 70020868162 RS (TJ-

RS)  

http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/137157526/apelacao-civel-ac-70061159398-rs
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/137157526/apelacao-civel-ac-70061159398-rs
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8031792/apelacao-civel-ac-70020868162-rs
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8031792/apelacao-civel-ac-70020868162-rs
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Data de publicação: 29/08/2007  

Ementa: Apelação Cível. Transfusão de Sangue. 

Testemunha de Jeová. Recusa de Tratamento. 

Interesse em Agir.  

Carece de interesse processual o hospital ao ajuizar 

demanda no intuito de obter provimento jurisdicional 

que determine à paciente que se submeta à transfusão 

de sangue.Não há necessidade de intervenção 

judicial, pois o profissional de saúde tem o dever de, 

havendo iminente perigo de vida, empreender todas 

as diligências necessárias ao tratamento da paciente, 

independentemente do consentimento dela ou de seus 

familiares.Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 

70020868162, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Umberto GuaspariSudbrack, 

Julgado em 22/08/2007) (Grifo nosso) 

 

Em decisão de Agravo, o TJ-DF autoriza o hospital a 

fazer transfusão de sangue em menor cujos pais são 

Testemunhas de Jeová: 

TJ-DF - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 

20060020045004 DF (TJ-DF)  

Data de publicação: 31/08/2006  

Ementa: Agravo de Instrumento - Transfusão de 

Sangue em Menor - Pais Seguidores da Religião 

'Testemunhas de Jeová' - Autorização Dada ao 

Hospital pelo Juízo da Infância e Juventude - 

Apelação - Fungibilidade Recursal - 

Intempestividade do Recurso.  

1.A autorização para transfusão de sangue em menor, 

dada pelo Juízo da Infância e Juventude, desafia a 

apelação. Não constitui, porém, erro grosseiro a 

http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2787618/agravo-de-instrumento-ag-20060020045004
http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2787618/agravo-de-instrumento-ag-20060020045004
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interposição de agravo de instrumento, cujo prazo 

recursal é o mesmo da apelação prevista no eca , 

sendo aplicável a fungibilidade recursal. 2. A ciência 

inequívoca dos pais acerca da transfusão sanguínea 

antes da intimação formal do advogado constituído 

elide a exigência de fazer constar expressamente na 

procuração 'et extra' os poderes especiais para 

citação. Na hipótese, o prazo do recurso deve ter 

início a partir da intimação do advogado nos autos. 3. 

Recurso não conhecido. Unânime (grifo nosso) 

A Segunda Câmara Cível do Tribunal do Rio Grande 

do Sul, em conformidade com a jurisprudência atual sobre o 

assunto, entendeu que em se tratando de pessoa lúcida e 

capaz que rejeita tratamento médico por crença religiosa, sua 

vontade há de ser respeitada: 

 
Agravo de Instrumento. Direito Privado Não 

Especificado. Testemunha de Jeová. Transfusão de 

Sangue. Direitos Fundamentais. Liberdade de Crença 

e Dignidade da Pessoa Humana. Prevalência.  

Opção por tratamento médico que preserva a 

dignidade da recorrente. A decisão recorrida deferiu a 

realização de transfusão sanguínea contra a vontade 

expressa da agravante, a fim de preservar-lhe a vida. 

A postulante é pessoa capaz, está lúcida e desde o 

primeiro momento em que buscou atendimento 

médico dispôs, expressamente, a respeito de sua 

discordância com tratamentos que violem suas 

convicções religiosas, especialmente a transfusão de 

sangue. Impossibilidade de ser a recorrente 

submetida a tratamento médico com o qual não 

concorda e que para ser procedido necessita do uso 

de força policial. Tratamento médico que, embora 

pretenda a preservação da vida, dela retira a 

dignidade proveniente da crença religiosa, podendo 
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tornar a existência restante sem sentido. Livre 

arbítrio. Inexistência do direito estatal de "salvar a 

pessoa dela própria", quando sua escolha não implica 

violação de direitos sociais ou de terceiros. Proteção 

do direito de escolha, direito calcado na preservação 

da dignidade, para que a agravante somente seja 

submetida a tratamento médico compatível com suas 

crenças religiosas. Agravo provido. (agravo de 

instrumento nº 70032799041, décima segunda 

câmara cível, tribunal de justiça do RS, Relator: 

Cláudio Baldino Maciel, julgado em 06/05/2010). 

Grifo nosso 

 

Em consulta, não foi possível encontrar 

jurisprudências acerca do assunto ora tratado nos Tribunais 

Superiores. No STJ existe um Recurso de Habeas Corpus nº 

7785, cujo objetivo principal é o trancamento da ação penal 

por meio do remédio mencionado: 

 
Processual Penal. "Habeas Corpus". Ação Penal. 

Trancamento. Falta de justa causa. 

1. A justa causa, apta a impor o trancamento da ação 

penal, é aquela perceptível "ictuoculi", onde a 

ilegalidade é patente e evidenciada pela simples 

enunciação dos fatos a demonstrar ausência de 

qualquer 

elemento indiciário que dê base à acusação. 

2. Impossível a verificação da existência ou não de 

crime na via estreita do "habeas corpus" em razão da 

necessidade de análise aprofundada de provas. 

3. RHC improvido. (RHC 7785 / SP, Sexta Turma, 

Min. Fernando Gonçalves, Julgado em 05/11/1998). 
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Metodologia 

Para a realização do nosso trabalho, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica em livros e em sites da internet sobre 

o tema. Sobre esse tipo de pesquisa, Cervo, Bervian e da 

Silva (2010, p. 61) afirmam que: “é um meio de formação 

por excelência e constitui o procedimento básico para os 

estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do 

estado da arte sobre determinado tema”. 

 

Analisando os resultados mencionados 

Os adeptos da doutrina Testemunhas de Jeová 

conferem, em relação ao sangue, uma natureza sacra e, por 

isso, intocável, não admitindo, como consequência, a prática 

transfusional. Acreditam também que a personalidade e os 

impulsos de cometer homicídios e roubos são transmitidos 

por sangue, porém a sociedade Torre de Vigia determinou 

que as Testemunhas de Jeová podem tomar certos 

componentes do sangue, tais como preparados para 

hemofílicos (Fator VIII e Fator IX), diversas 

imunoglobulinas e a albumina. Por outro lado, as 

Testemunhas de Jeová devem recusar outros componentes, 

como glóbulos brancos e vermelhos, plasma e plaquetas. 

No campo jurídico, há inúmeras leis e resoluções, nos 

mais diversos códigos e legislações, cada qual defendendo 

um ponto de vista diferente do outro. A começar pela 

liberdade religiosa, que todo e qualquer indivíduo tem 

direito, dentre eles os Testemunhas de Jeová, pois esta é 

assegurada pela Constituição Federal. Liberdade que está ou 

não sujeita a certos limites no campo do direito, face ao 

artigo que diz “é plena a liberdade de consciência e fica 

assegurado aos crentes o exercício dos cultos religiosos que 

não contrariem a ordem pública e os bons costumes” (5º do 
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art. 153 da CF de 1967/Emenda Constitucional n. 1 de 

1969). Consignando que “é inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 

dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 

aos locais de culto e as suas liturgias” (inciso VI do artigo 5º 

da CF/88), pois o atual texto constitucional não menciona 

expressamente que o exercício desse direito pressupõe o 

respeito “à ordem pública e aos bons costumes”. O artigo 5º, 

VIII, da CF/88 rege: “ninguém será privado de direitos por 

motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 

legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei”. 

Podemos citar ainda a Resolução do Conselho Federal 

de Medicina nº 1.021, 26/09/1980 que permite a transfusão 

sanguínea sob a seguinte circunstância, descrita no artigo 2º, 

que diz: 

O paciente se encontra em iminente perigo de vida e 

a transfusão de sangue é a terapêutica indispensável 

para salvá-lo. Em tais condições, não deverá o 

médico deixar de praticá-la, apesar da oposição do 

paciente ou de seus responsáveis em permiti-la. 

Porém o médico deverá sempre orientar sua conduta 

profissional pela determinação de seu Código. No caso, o 

Código de Ética Médica assim prescreve: 

Art. 1º - A medicina é uma profissão que tem por fim 

cuidar da saúde do homem, sem preocupação de 

ordem religiosa. 

[...] 

Art. 30 – O alvo de toda a atenção do médico é o 

doente, em benefício do qual deverá agir com o 
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máximo de zelo e o melhor de sua capacidade 

profissional. 

Portanto, ao praticar a transfusão de sangue, na 

circunstância em causa, não estará o médico violando o 

Código de Ética Médica, quando se aplica o artigo 19, que 

diz: 

O médico, salvo o caso de iminente perigo de vida, 

não praticará intervenção cirúrgica sem prévio 

consentimento tácito ou explícito do paciente e, 

tratando-se de menor incapaz, seu representante 

legal. 

 

A prática médica e, consequentemente, a ética não 

devem guiar-se somente por um ou outro princípio, mas, 

fundamentalmente, analisá-los caso a caso, conjuntamente.  

E ainda em coleta de dados realizada com os adeptos 

da crença Testemunha de Jeová confirmamos a visão que 

eles possuem sobre o assunto. A relação do sangue com a 

vida e a necessidade de terapias alternativas, além da 

aceitação de alguns procedimentos médicos como os 

transplante de órgãos são posições destes religiosos frente ao 

assunto.   
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Considerações Finais 

Concluímos que a matéria posta em exame é 

extremamente delicada, pois cabe análise do caso concreto, 

visando encontrar a melhor forma de solucionar o conflito 

existente. Isso porque nem sempre estará em conformidade a 

opção escolhida pelo paciente e a medida a ser adotada pelo 

médico, este que sempre deverá buscar obter êxito no 

tratamento do paciente e salvar sua vida. Assim analisando o 

campo legal e ético caberá ao médico ora respeitar a vontade 

do paciente, ora realizar a intervenção médica necessária 

como em casos de urgência e/ou ainda caso haja tempo 

cientificar o Ministério Público, quando necessário para que 

intervenha e ainda buscar o judiciário como forma de obter a 

autorização necessária.  

Assim emergem duas linhas de raciocínio diferentes: a 

primeira que vislumbra, no iminente risco de morte, a 

necessária autorização para que se proceda à transfusão de 

sangue ou não havendo tempo o dever do médico de intervir 

buscando salvar a vida do paciente; e a segunda que, toma 

por base o entendimento segundo o qual a Constituição 

Federal assegura o respeito à crença bem como a liberdade 

de escolha, e empresta valor absoluto à autodeterminação do 

paciente Testemunha de Jeová que estando em pleno gozo de 

suas faculdades mentais, por sua convicção religiosa, não 

autoriza ou recusa a transfusão de sangue em si próprio.  
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ANÁLISE IDEOLÓGICA EM NARRATIVA 

DO SÉCULO XIX 
 

Patrícia Alves Cardoso 

Andressa Avelar Silva 

 

Introdução 

 

É sabido que qualquer formação social possui várias 

ideologias conflitantes. Afinal, “um produto ideológico faz 

parte de uma realidade (natural ou social) como todo corpo 

físico” (BAKHTIN, 1979, P.17). Dessa forma é possível 

afirmarmos que a ideologia infiltra-se em toda atividade 

humana. Ou seja, em todas as áreas do conhecimento está 

presente uma ou mais ideologias.  

Sinteticamente, entende-se por ideologia, conforme 

Antoine Destutt de Tracy (1820) um conjunto de valores em 

determinado período da sociedade, os quais definem 

aspectos em relações políticas, econômicas, sociais, dentre 

outros. De acordo com o filósofo sabe- se que em todos os 

períodos históricos “a ideologia” esteve e está presente. 

Assim como exemplificou Foucault (2012), afirmando que a 

ideologia é produzida perante um conjunto de pré-conceitos 

estipulados pela sociedade em geral, por influências de 

familiares, professores, religiões, política, amigos e pelas 

próprias experiências cotidianas. Dessa forma, o indivíduo 

imprime sua posição ideológica em todas as suas 

manifestações sociais.  

Atualmente, com a globalização, é notória a 

veiculação ágil de informações, propagadas através de 

revistas, jornais, televisão, dentre outros meios, que são 

resultados da ideologia atual e que simultaneamente é 

absorvida pela população, fazendo com o que haja uma 
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propagação dessas opiniões, principalmente, através de redes 

sociais.  

Na teoria marxista encontramos respaldos para as 

questões da filosofia da linguagem, pois segundo essa teoria, 

as bases da criação ideológica estão diretamente ligadas à 

linguagem. Afinal, “tudo que é ideológico possui um 

significado” (BAKHTIN, 1979, p.17) e é um signo. Em 

outras palavras, a ideologia nasce da ligação social entre 

indivíduos, que formam signos e estes estruturam a 

consciência: “a consciência adquire forma e existência nos 

signos criados por um grupo organizado no curso de suas 

relações sociais” (BAKHTIN, 1979, p.21). Portanto, a 

palavra é um fenômeno ideológico que deve ser colocado 

em primeiro plano quando se deseja estudar ideologias.  

Apesar de a comunidade servir-se de uma só língua 

existe o confronto de interesses sociais, a denominada luta 

de classes, segundo a visão marxista. O signo ideológico, 

portanto, é o lugar em que as lutas de classes, com seus 

valores contraditórios se confrontam. E é “no terreno da 

filosofia da linguagem que se torna mais fácil extirpar pela 

raiz a explicação pela causalidade mecanicista dos 

fenômenos ideológicos” (BAKHTIN, 1979, p. 33).  

O objetivo da ideologia, segundo teoria de Althusser, é 

mascarar as contradições sociais oferecendo uma falsa, 

porém, aparentemente verdadeira, solução para a vida real.  

A literatura, como um produto ideológico, reflete a 

sociedade apesar de refratá-la. Isso quer dizer que há uma 

relação entre a realidade literária e a histórica uma vez que o 

autor de qualquer obra está inserido em uma época, em uma 

ideologia e defende determinados valores e ideias. Por mais 

que o texto literário tenha liberdade artística de criação, ele 

jamais parte do nada. Ou seja, o “ponto de vista” exposto na 

arte não é necessariamente real, mas sempre tem origem 

nele. A análise histórica não precisa ser completa nesse tipo 
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de texto, mas apesar de parcial não é falsa a priori. Dessa 

forma,   

 
a função do autor é dar vida às contradições inerentes 

à estrutura histórica ao contar a história delas. É o 

elemento ficcional que dá à obra seu valor literário, 

que não é medido em termos de sua perspectiva 

política ser reacionária ou progressista, mas em 

termos de até que ponto ela é não-redutível a esta 

posição ideológica. (BURNISTON; WEEDON, 

1983, p. 261) 

 

Isso quer dizer que o texto de real valor literário, 

ideologicamente falando, é aquele que consegue mostrar 

através da ficção, as contradições sociais de uma 

determinada época e não endossar apenas um lado da 

ideologia, geralmente o da classe dominante. Segundo 

Burniston e Weedon (1983, p.262), o que define a qualidade 

da grande arte 

 
é que esta não é igual nem pode ser reduzida ao 

sistema ideológico que contém, ao passo que a arte 

medíocre ou de má qualidade é meramente 

ideológica e, portanto, atinge o leitor como déja-vu, 

monótona e sem interesse. 

 
Como vemos, a linguagem possui uma natureza social, 

pois através dela o leitor pode ter contato com os conflitos 

de classe e encontrar soluções para os mesmos. É por isso 

que Althusser, de acordo com Burniston e Weedon (1983), 

identifica o sistema educacional como sendo o aparelho 

ideológico principal do Estado dentro do capitalismo 

avançado. Isso quer dizer que a obra literária, tanto a que é 

destinada aos adultos ou às crianças reproduzem ideologias 
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que podem favorecer ou questionar o poder vigente em 

determinada época.  

Na literatura, a prática ideológica (religiosa, política, 

etc) vivida por sujeitos reais é transferida para sujeitos 

fictícios. E o leitor real deve identificar-se com o processo 

ideológico para apropriar-se da ideologia do texto. Porém, 

nas grandes obras esse processo não é tão simples. Isso 

porque as contradições presentes no texto, “que não 

conseguem ser resolvidas dentro de sua perspectiva 

ideológica, deixam livre o caminho para o equívoco 

ideológico da parte do leitor” (BURNISTON; WEEDON, 

1983, p.264). Nesse sentido, o leitor não conseguirá atingir 

uma identificação completa com o sujeito na ficção. E essa 

incompletude demonstrará que a obra é realmente contra 

ideológica e de valor. Isto é, que não se mostra de forma 

unitária defendendo apenas a ideologia da classe dominante. 

Através das muitas interpretações possíveis, o leitor sai da 

comodidade, visualizando além da ideologia, percebendo os 

significados conflitantes presentes na obra. Dessa forma, 

apesar de a literatura “ser incapaz de transmitir 

conhecimento no sentido althusseriano de conhecimento 

científico, ela proporciona uma percepção particularmente 

aguda da experiência vivida (...)” (BURNISTON; 

WEEDON, 1983, p.264). Talvez por isso seja melhor para a 

classe dominante a manutenção de um sistema educacional 

que privilegia a má formação de leitores. Afinal, a grande 

obra permite que o leitor saia do lugar comum e integre de 

forma consciente na esfera dos conflitos de classe. 

Percebendo não a unicidade ideológica, mas a multiplicidade 

e amplitude da mesma.  

Dessa forma, justificamos a importância de se analisar 

a ideologia presente nos textos literários. E propusemos o 

estudo de uma narrativa do século XIX. Tempo escolhido 

por fazer parte de um período histórico interessante em que 
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fica mais evidente o poder (homem, ciência, branco, 

capitalismo) e a margem dele (mulher, igreja, negro, 

socialismo).  

Há doutrinadores que dividem o termo ideologia em 

diversas vertentes, como por exemplo, fascista, comunista, 

democrática, anarquista, etc. Além daqueles de cunho 

sociológico e filosófico. No decorrer deste artigo, trataremos 

da ideologia no campo sociológico, pois analisamos o 

resultado dessa vertente em relação a obra O Mulato, de 

Aluísio Azevedo. Estudaremos o tratamento ideológico de 

prestígio no século XIX, o qual teve grande influência sobre 

a população da época e que citamos anteriormente. Trata-se 

da ciência, do homem, do branco e da burguesia capitalista. 

 

A ciência revolucionária 
 

O século XIX foi nomeado “O século da ciência”, 

decorrente da Revolução Francesa e Revolução Industrial, 

ou seja, a Igreja estava com o poder em declínio. Nota-se 

que a Antropologia e a Sociologia se desenvolviam como 

ciências, assim como a medicina,odontologia e a física. Foi 

neste período que Carnot e Hertz descobriram os princípios 

da termodinâmica e o magnetismo.  

 A supervalorização do médico tornou essa figura 

crível perante a sociedade, além de aproximar-se, 

sedutoramente, da população com o desenvolvimento dos 

estudos, como por exemplo, a aplicação da vacina contra 

varíola e tríplice viral. As epidemias no século XIX eram 

frequentes, e deslocavam-se para o Brasil através da Europa, 

nas cidades portuárias. De acordo com Cássia Mendicino 

(2012, p. 10): “As relações comerciais, principalmente com 

Portugal levariam a peste para o Brasil e Argentina (...). No 

Brasil, a peste entrou pelo Porto de Santos, na época, 

principal ponto comercial do Brasil”. Em meio a este caos, 
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surgiram os maiores nomes da saúde pública brasileira: 

Oswaldo Cruz, Adolfo Luiz, Vital Brasil e Emílio Ribas, os 

quais aplicaram, primeiramente, a vigilância sanitária no 

país; fazendo com o que o número de contágios fosse 

diminuindo, consequentemente, passaram a ter o respeito e a 

admiração da população. 

Além disso, as Teorias Darwinistas, que definiram o 

termo “cientista” estavam em ascensão, uma vez que 

explicavam cientificamente a origem humana. A teoria 

tivera grande aceitação na Europa e serviu de justificativa 

para o imperialismo. No Brasil, os estudos realizados pelos 

Higienistas difundiram a ideologia tradicional em relação à 

valorização da figura do médico e, principalmente, com 

referência à submissão e fragilidade da composição física e 

psicológica da mulher. Segundo eles, a natureza a formou   

 
para sentir, como o homem foi criado para pensar 

(...): superior a ele em sagacidade e prontidão em 

compreender, é contudo muito inferior em raciocínio 

e reflexão: aquelas que têm apresentado uma 

inteligência superior, tem sido sempre a custa de suas 

qualidades feminis (Apud STEIN, 1984, p.42).  
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Como vemos, esses profissionais da medicina social 

do século XIX difundiram teorias machistas que descreviam 

a mulher como uma parasita, carente de um homem a quem 

se submeteria com doçura e indulgência, virtudes femininas 

inerentes à mulher, assim como a maternidade. A 

sexualidade feminina não mereceu atenção dos higienistas 

que apenas apresentavam como realização da fêmea, o ser 

esposa e mãe. 

 

O lugar da mulher 

 

Como dissemos há pouco, em relação à mulher, a 

sociedade era extremamente machista, preconceituosa, pois 

prevalecia o modelo patriarcal de composição familiar. O 

papel feminino no meio social era essencialmente o de 

reproduzir, sempre submisso à figura masculina. Antes do 

casamento, a mulher ficava sob o domínio do pai, 

posteriormente, o comando transferia-se para o marido. 

Selma Aragão (1997, p.35) diz que: “as ordenações filipinas 

relegavam à mulher o papel exclusivo de mãe. Valdeana 

Vieira Casas Ferreira assinala que nas ordenações filipinas 

imperava o espírito patriarcal, daí a incapacidade da mulher 

ser tomada como um fato natural”. 

Na obra Ideologia e Feminismo: a luta da mulher pelo 

voto no Brasil, de Branca Moreira (1980) relata-se a falta da 

educação básica para a mulher, já que, em sua grande 

maioria não eram alfabetizadas e nem tinham profissão. 

Quando possuía esta, deveriam ter autorização prévia dos 

maridos.  A educação destinada a esse público era 

essencialmente doméstica, com isso, a ignorância de não 

saber ler ou escrever lhes eram impostas de forma a mantê-

las subjugadas, desprovendo-as de conhecimentos que lhes 

permitissem pensar em igualdade de direitos. Eram educadas 
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para se sentirem felizes como “mero objeto” e, em sua 

maioria, só conheciam obrigações.  

Somente em 1824 surgiram as escolas “acadêmicas” 

destinadas à educação feminina, apenas de instrução 

primária e serviços domésticos. Eram julgadas relativamente 

incapazes pelo código civil de 1917. Seu único trabalho era 

conservar a casa e cuidar dos filhos, qualquer atividade que 

fosse fora destas funções era considerada repugnante pela 

sociedade patriarcal. Em se tratando de direitos da mulher 

aplicado no ambiente profissional, a CLT só passa a incluí-

los em 1932, antes disso, o marido escolhia seu trabalho e 

ainda poderia rescindir seu contrato de emprego, quando 

bem quisesse. 

Além da discriminação profissional, a mulher era 

proibida de realizar diversas tarefas, como, por exemplo, 

escolher seu futuro cônjuge. Utilizando-se de uma premissa 

extremamente soberana, o pai da moça escolhia seu 

respectivo marido, com o objetivo, na maioria das vezes, de 

ajuntar posses e finanças. Além disso, qualquer contato com 

o sexo oposto que não fosse de ordem genética, ou seja, que 

não pertencesse à sua família anulava seu recato, o que 

comparado com a aplicação dos Direitos Humanos, é 

inaceitável, como exemplifica, André Ramos em sua obra 

Curso de Direitos Humanos (2015). Devido a esse fator não 

podiam sair de suas casas desacompanhadas da presença 

masculina, no caso, seu marido, filho ou um empregado da 

mais alta confiança do primeiro.  

Toda essa discriminação tem motivos fúteis, 

puramente machistas advindos do período em que o Brasil 

fora colônia europeia. Notam-se, nesta fase, resquícios do 

Código de Napoleão, antes da Revolução Francesa, o qual 

atribuía à mulher o dever da obediência ao marido. Em um 

segundo estágio de evolução, desaparece o “dever de 

obediência”, mas permanece a “chefia masculina”:  
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ARTIGO 336. A mulher adúltera não pode ser 

recebida novamente pelo marido. ARTIGO 337. A 

mulher condenada por adultério sofrerá a pena de 

prisão por pelo menos três meses e dois anos. O 

marido vai continuar a ser o principal para 

interromper o efeito desta convicção, ao concordar 

em levar sua esposa” (Código de Napoleão, 1810). 

 
Após uma longa jornada de luta por direitos iguais, as 

mulheres conquistaram, aos poucos, seu espaço mesmo 

assim mediante muita repressão. Quando a mulher era 

tomada em casamento, perdia seus laços para com sua 

família, o que dava poder de dominação ao marido sobre ela. 

Com a implantação do regime Republicano, advém o 

Decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890, mantendo o 

domínio patriarcal, no entanto, de forma mais suave quando 

dispôs sobre o casamento civil e retirou do marido o direito 

de impor castigos físicos à esposa. No Brasil, apenas no 

início do século XX, os direitos da mulher são citados, e 

então deu-se início à propagação da isonomia, 

especificamente no ano de 1933, no qual a mulher ganha o 

direito ao voto. Somente a Constituição Federal de 1988 

trata de isonomia entre homens e mulheres; em 1983 estas 

passam a se integrar como parte da sociedade conjugal: 
 

 

O Código Civil de 1916 era uma codificação do 

século XIX, pois foi no ano de 1899 que Clóvis 

Beviláqua recebeu o encarrego de elaborá-lo. 

Retratava a sociedade da época, marcadamente 

conservadora e patriarcal. Assim, só podia consagrar 

a superioridade masculina. Transformou a força 

física do homem em poder pessoal, em autoridade, 

outorgando-lhe o comando exclusivo da família. Por 
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isso, a mulher ao casar perdia sua plena capacidade, 

tornando-se relativamente capaz, como os índios, os 

pródigos e os menores. Para trabalhar precisava da 

autorização do marido. A família se identificava pelo 

nome do varão, sendo a mulher obrigada a adotar os 

apelidos do marido. O casamento era indissolúvel. Só 

havia o desquite – significando não quites, em débito 

para com a sociedade – que rompia a sociedade 

conjugal, mas não dissolvia o casamento (MARIA 

BERENICE DIAS, 2005, 13). 

 
 

Esses direitos só foram efetivados pela incessante luta 

das mulheres, como por exemplo, o do Movimento 

Feminista entre os anos 60 e 70, que infelizmente era 

rotulado como movimento das “mulherzinhas”. Este com 

características degradadas pela sociedade, fizeram leituras 

preconceituosas afirmando, entre elas, que as mulheres 

pertencentes ao movimento eram meretrizes, sem escrúpulos 

que não tiveram correções de seu pai ou marido. Aos poucos 

com a concepção liberal, os dogmas ideológicos foram se 

dissipando. Neste período, inicia-se a chamada “Greatfight” 

-grande luta - que posteriormente ganhou o rótulo: “Wecan 

do it” - nós podemos fazer isso – dessa forma, o movimento 

foi tomando grandes proporções e se dividindo 

culturalmente. 
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A superioridade racial  

 

No século XIX talvez tenha acontecido de forma mais 

explícita o preconceito racial, pois surge o então racismo 

científico que consiste em explicar a classificação de uma 

superioridade racial, em que cientistas buscaram classificar 

raças em melhores ou piores. Nessa época as 

reinterpretações rácicas propiciaram a construção de uma 

hierarquia étnica, tratando o negro ainda como escravo. 

Mesmo após a Lei Áurea, o negro era visto como um 

indivíduo inferior, sempre submisso ao branco. Nota-se que 

na maioria das relações, a ideologia estabelece de quem é o 

poder, este por sua vez, aliena seus subordinados, 

considerando-os como inferiores. 

De acordo com, Leandro Carvalho (2013, p. 12) em 

Darwinismo social e Imperalismo: 
 

Segundo o discurso ideológico dessas teorias raciais, 

o europeu era o modelo ideal/ padrão de sociedade, 

no qual as outras sociedades deveriam se espelhar. 

Hoje sabemos que o evolucionismo social e o 

darwinismo social não possuem nenhum 

embasamento ou legitimidade científica, mas no 

contexto histórico do século XIX foram ativamente 

utilizados para legitimar o imperialismo, ou seja, a 

submissão, o domínio e a exploração de continentes 

inteiros. 
 

A rigor, notamos que o negro recebeu um tratamento 

marginalizado e a sociedade brasileira considerou o branco 

como a raça de prestígio e valor social. 
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Análise: ideologia x obra 

Filhos de Cam 

 

A obra O mulato, de Aluísio Azevedo, foi publicada 

no ano de 1881. O romance marca o início da era Naturalista 

na Literatura brasileira. Logo no começo da narrativa, 

percebe-se que a sociedade maranhense vive em uma época 

de escravatura e opressão do homem branco sobre o negro: 

 
Os corretores de escravos examinavam à plena luz do 

sol, os negros e os moleques que ali estavam para 

serem vendidos (...). Viam-se deslizar pela praça os 

imponentes e monstruosos abdomens dos 

capitalistas; viam-se cabeças escarlates e 

descabeladas. (AZEVEDO, 2007, p. 7).  

 

O personagem principal é Raimundo, filho de escrava 

com um senhor de engenho, mulato, que apesar de ter ido 

para a Europa e frequentado as melhores escolas e, portanto, 

ser um homem educado em termos acadêmicos, não foi 

aceito pela sociedade maranhense da época. Ironicamente, 

Raimundo se apaixonou por Ana Rosa – a bela moça 

educada pelo pai português (por acaso tio paterno do rapaz) 

ela, por sua vez, o aceitou de forma agradável já que 

aprendera com sua mãe que um casamento dar-se-ia pelo 

amor e não pelos negócios da família. “Minha filha, disse-

lhes a infeliz já nas vésperas da morte, não consinta nunca 

que te casem, sem que ames deveras o homem a ti destinado 

para marido” (AZEVEDO, A.) 2007, p. 10). Contudo, 

Raimundo foi vítima de preconceito racial, ou seja, mesmo 

apresentando todas as qualidades, consideradas para um bom 

partido (rico, estudado, bonito, educado), o pai de Ana Rosa, 

Manuel Pescada, não aceitou o relacionamento.  
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A avó de Ana, uma mulher preconceituosa, difamava 

de diversas formas o rapaz, tentando fazer com que a neta 

não seguisse o mesmo caminho daquilo que chamava de 

“rebeldia” da mãe. Mas, o mais interessante é que esta 

cumpre o desejo dos pais, casando-se com o homem que 

queriam, entretanto nunca aceitou de fato tal condição e por 

isso teve seu castigo: a morte. Sob a ótica da ideologia 

naturalista, à mulher que transgredisse seu papel social, 

previamente determinado, restavam duas punições: ou era 

considerada louca ou “condenada” à morte. Daí ser comum 

nos romances naturalistas que seguem os modelos da época, 

a presença de histéricas ou de “pobres” mulheres que 

acabaram morrendo levando consigo o amor proibido.  

É notório o preconceito do narrador onisciente quando 

trata dos negros:  

 
Não é tão infundado aquele terror: o sertão da 

província está cheio de mocambeiros, onde vivem os 

escravos fugidos com suas mulheres e filhos, 

formando uma grande família de malfeitores. Esses 

desgraçados, quando não podem ou não querem viver 

da caça, que é por lá muito abundante e de fácil 

venda na vila, lançam-se à rapinagem e atacam na 

estrada os viajantes; travando-se, às vezes, entre uns 

e outros, verdadeiras guerrilhas, em que ficam por 

terra muitas vítimas (...). (p. 120) 
 

Como podemos ver, não se trata da manifestação de 

personagens, mas sim de uma fala enunciativa que revela a 

aversão aos negros que atacam as pessoas porque “não 

querem” caçar já que a caça é farta. Por outro lado, essa 

fúria não se repete ao se tratar do homicídio praticado pelo 

português José da Silva. Este fora tratado simplesmente 

como o “assassino de Quitéria”, sem drama ou furor. O 
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mesmo acontece com Luís Dias, de origem portuguesa, que 

mata Raimundo e acaba muito bem ao lado da filha do ex-

patrão.  

A rigor, notamos que o julgamento dos negros não se 

equipara ao dos brancos, que praticamente não o recebe. 

Além disso, a irrealização do casamento entre Ana Rosa e 

Raimundo, seguida da morte deste, reafirma a 

impossibilidade de união entre uma “branca”, descendente 

do europeu com um “mulato”, descendente de negro. E o 

fato de Ana Rosa ter abortado também “resolve” todas as 

possibilidades de problemas em relação a um fruto desse 

amor proibido. Ou seja, ao mulato não se permite nenhum 

resquício de sua continuidade através da relação com uma 

branca. O que fica para o leitor é que nem mesmo a ascensão 

social promove ou retira o negro de seu lugar à margem da 

sociedade. Raimundo era rico, bonito, educado, mas todas 

essas qualidades não o redimiram do peso de sua raça.  

 

A credibilidade da ciência 

 

No século XIX é notável a ligação entre literatura e 

ciência e a preferência pelos estudos comportamentais.  Isso 

acontece principalmente devido às mudanças sociais e 

culturais do nosso país. Em 1881 criou-se a cadeira de 

psiquiatria no Rio de Janeiro, começaram a surgir também 

estudos sobre alienação mental, além das demais descobertas 

científicas já comentadas nesse artigo. Esse contexto acaba 

empoderando os médicos que tornam-se “os donos da 

razão”, os heróis dos romances naturalistas, trazendo a 

solução para todos os males.  

Esse conhecimento fisiológico pode ser notado, por 

exemplo, quando em O mulato, descreve-se a morte de uma 

senhora:  
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Ouvia-se roncar estranhamente o ventre de D. Maria 

do Carmo. Raimundo abriu caminho, chegou onde 

ela estava, suspendeu-lhe a cabeça e, ao soltá-la de 

novo, uma golfada de vômito podre jorrou pelo corpo 

da velha. 

__É um vólvulo! disse ele, voltando a cabeça. (...) 

Raimundo fez darem-lhe azeite doce e aconselhou 

que mandassem comprar, quanto antes, eletuário de 

sena. Correu-se a chamar o médico na cidade.  

A doente voltou a si, mas sentia cólicas horríveis, 

comichão por todo o corpo; queixava-se de grande 

secura (...). (P.95) 

 
Como vemos, há uma extensa descrição da moléstia da 

personagem; e Raimundo, apesar de não ser médico, adquire 

valorização a partir dessa situação, pois, as ações dele 

aproximam-se de um modelo de exame médico (“vólvulo”, 

receitar “eletuário de sena”, “azeite doce”). Em outras 

palavras, a credibilidade desse personagem aumenta pelo 

fato de demonstrar um conhecimento “científico” 

(fisiológico). 

A histeria é um comportamento comum nos romances 

naturalistas que seguem a ideologia da época em que a 

mulher ao alcançar certa idade, começava a ter ataques 

histéricos pela “falta de homem”. Afinal, como diziam os 

higienistas em seus estudos, a mulher era um ser inferior, um 

parasita que precisava do homem para encontrar seu 

equilíbrio. Seguindo esse parâmetro, Ana Rosa começa a 

apresentar alguns sintomas, tais como; falta de apetite, 

palidez, cansaço, tosse, nervosismo. E o herói dos fins do 

século XIX, o médico, ao ser chamado, dá a solução: “__Se 

quiser dar saúde à sua filha, trate de casá-la (...)” (P. 59) 
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Outro momento em que a histeria feminina se mostra 

evidente é quando Ana Rosa fica sabendo que Raimundo 

partirá para o sul:  

 
Ana Rosa continuava a soluçar, cada vez mais aflita, 

com o rosto escondido nos braços; as mangas do seu 

vestido e os travesseiros da rede estavam já 

ensopados das lágrimas. Assim levou algum tempo, 

sem responder ao que lhe dizia o pai, de repente 

suspendeu de chorar, ergueu a cabeça e soltou um 

gemido rápido e agudo. Era o histérico. (p. 68) 
 

De acordo com Sussekind (1984, p. 127): “A 

patologização da mulher, tal como é feita pelos romances 

naturalistas, obedece estritamente ao perfil da histeria 

traçado pelos estudos comportamentais do fim do século”. 

Trata-se do discurso científico servindo como modelo 

literário de obras que seguem a ideologia da época, que 

como dissemos coloca o médico no ápice e, 

consequentemente, as figuras religiosas são detentoras dos 

maiores vícios e defeitos humanos. Criar padres assassinos, 

mulherengos, corruptos é procedimento comum nos 

romances que dão continuidade ao poder da época. Em O 

mulato, o Cônego Diogo é o pior tipo de ser que poderia 

existir. Ele mata, trai, julga, instiga o mal, enfim, possui 

todos os males possíveis de existir em um homem. Essa 

descrição negativa das referências religiosas não tem a 

simples função de “criticar a sociedade no todo”, mas de 

criar uma imagem decadente da religião que possui 

princípios que geralmente se opõem ideologicamente à 

ciência. Portanto, quanto mais desacreditado os padres, mais 

impopular se torna a religião. E, por outro lado, quanto mais 

poderoso o médico, mais forte a ciência que refletia o poder 

da época. 



74 

Tal sociedade, qual mulher?  

 

Nas primeiras páginas do livro é possível observar a 

“sina” da mulher. Sob a máscara de um pai que desejava 

realizar a vontade da filha, Manuel Pescada introduz sua 

decisão com relação ao futuro matrimonial de Ana Rosa: 

Luís Dias, um tipo econômico, trabalhador, enfim “um bom 

partido”, de acordo com os parâmetros capitalistas, já que 

vivia para trabalhar e guardar dinheiro. Tal fado (casamento 

por conveniência) parecia hereditário, pois a mãe de Ana 

Rosa foi infeliz na sua vida conjugal com Manuel. Sua 

grande paixão era outro homem que havia sido recusado 

pela família. E o que restou a essa coitada e insatisfeita 

senhora? A morte.  

Ana Rosa, inicialmente, fora uma moça cheia de fibra 

que lutou incessantemente pelo seu grande amor, Raimundo. 

Entretanto, ela perdeu tal batalha; uma vez que Raimundo 

foi morto e acabou se casando com o marido indicado por 

seu pai.  

Outra mulher que tentou um ato libertador foi 

Domingas, a mãe de Raimundo. Ex- escrava sofreu grandes 

discriminações por ser negra, escrava e ter tido um filho de 

seu senhor, o qual foi assassinado por Cônego Diogo. 

Assim, repreendida e oprimida pela sociedade patriarcal, a 

personagem foi afastada de seu filho. Em contra partida, 

temos Maria Bárbara, a avó de Ana Rosa, que demonstra um 

preconceito repugnante ao tratar- se de Raimundo, 

principalmente pela cor de sua pele. Deste modo, a 

personagem é justamente aquilo que a sociedade esperava de 

uma mulher. Recatada, cuidou de sua família, tinha 

repugnância a pobres e negros – já que era branca e 

pertencente à classe burguesa –,tentou influenciar Ana 

durante toda a sua trajetória, para que ela se comportasse de 

acordo com a opressão social. Ou seja, deveria obedecer aos 
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conselhos do seu pai e casar-se com o comerciante, sem 

demais questionamentos. 

Os papéis femininos ficam claros em todo o livro: ser 

esposa fiel, “tomar conta de uma casa e educar os filhos”, 

tudo isso é claro “no domínio carinhoso do marido” (p.41). 

As ambições da mulher deviam ser limitadas ao desejo pelo 

casamento: “(...) Mas uma pobre mulher, que melhor futuro 

poderia ambicionar que o casamento? (...) (p.41). E a 

sociedade machista declarava abertamente: “(...) das coisas 

mais sagradas desta vida; - a inocência das donzelas, a 

virtude das casadas e a mágoa das viúvas maranhenses!” (p. 

130).  

A manutenção e a continuidade dessa construção 

social inferior da mulher  beneficiava quem controlava o 

poder socioeconômico, cultural e político. E o poder era 

masculino. Assim, podemos entender por que, apesar de 

toda rebeldia e insatisfação, Ana Rosa acaba casando-se com 

o homem escolhido pelo pai.  

 

Considerações Finais 

  

Aluísio Azevedo apresentou um desfecho que atendia 

aos anseios da sociedade oitocentista. Afinal, o naturalismo 

não ocorreu por simples acidente, mas sim para atender aos 

interesses de uma classe burguesa em ascensão. Com relação 

à ligação tal sociedade, tal obra, Flora Sussekind (1984, 

p.59) comentou que: “o sucesso de público das obras 

naturalistas demonstrava que atendiam a condições internas, 

que estavam organicamente ligados à sociedade brasileira de 

fins do século passado. 

A partir de tais observações podemos analisar a 

repetição circular idêntica manifestada em O mulato. Houve 

uma preocupação em garantir as semelhanças, através da 

continuidade do modelo a ser seguido, para que não 
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ocorressem fraturas, ruptura com o sistema. Afinal, o 

“reino” social era machista, burguês, conservador e baseado 

nas semelhanças, na unificação em que as diferenças trariam 

consequências desastrosas.  

Aluísio Azevedo não forneceu meios para a 

problematização da situação imposta à mulher. Ao contrário, 

reforçou a trajetória tradicional, repetindo e sustentando a 

condição submissa e conformada da mulher. Assim, 

podemos entender que a repetição ocorrida na obra analisada 

é de caráter conservador, “gume cego”, segundo 

terminologia de Sussekind (1984). Esse fato permite a 

propagação da ideologia naturalista subentendida na 

preocupação em retratar uma realidade nacional homogênea 

e uma, que na verdade não existia. Há a predominância de 

um naturalismo que reverenciava o velho, o idêntico em 

contraposição ao novo, às diferenças.  

Ana Rosa realizou todos os desejos sociais e 

naturalistas. Deu continuidade à sua trágica genealogia: tal 

mãe, tal filha. Isso porque ao afirmar o compromisso com 

Dias, o genro imposto pelo pai, segue a trilha de sua mãe, 

protegendo a geração precedente e a posterior. Com a única 

diferença que sua genitora viveu infeliz e acabou morrendo 

por não aceitar totalmente a imposição. Já Ana Rosa é 

descrita no final da história, feliz ao lado de “Lulu”. 

Felicidade que se contrapõe aos momentos de histeria e 

desassossego que a personagem vivia quando tentava ficar 

com o primo. O que leva os leitores a acreditarem a que o 

melhor é aceitar o “destino”, do que lutar contra ele. É assim 

que o patriarcado se perpetua, através da reafirmação de uma 

ideologia que se torna uma crença coletiva. Apesar de toda 

“luta” para viver seu “amor desejado” com Raimundo, Ana 

Rosa acaba nos braços de seu “amor pré-determinado”: Luís 

Dias.  
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A FLEXIBILIZAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO 

DAS LEIS DO TRABALHO FRENTE AO 

PROJETO DE LEI Nº 4.962/2016 
 

Said Jacob Yunes Filho 

Introdução 

 

Dois anos após a criação da Justiça do Trabalho, a 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT surgiu, através da 

promulgação do Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, sancionado pelo então presidente da República, 

Getúlio Vargas. A CLT foi criada no intuito de condensar 

em um só documento as leis trabalhistas então vigentes no 

Brasil, na garantia dos direitos individuais e coletivos dos 

trabalhadores. Nota-se que a CLT possui mais de 70 

(setenta) anos de existência, e que após a sua promulgação, 

diversos cenários políticos se desenrolaram no Brasil. Uma 

das pautas mais recentes e que está em plena discussão diz 

respeito à flexibilização da CLT em diversas medidas, como 

forma de acompanhar as novas tendências empregatícias, 

que derivam de forma direta ou indireta, da política nacional 

e do cenário econômico.      

Percebe-se que a necessidade de flexibilização aqui 

tratada, diz respeito principalmente aos direitos coletivos dos 

trabalhadores, principalmente no que concerne às 

convenções e aos acordos coletivos de trabalho, 

instrumentos importantes na garantia do cumprimento dos 

direitos dos trabalhadores.    

Dessa forma, o objetivo deste artigo é expor a 

discussão a respeito da flexibilização da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, a partir do Projeto de Lei nº 

4.962/2016, que propõe a modificação do artigo 618 da 

própria, que acarretará em uma maior legitimidade e 
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prevalência das Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) e 

dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) frente a outras 

leis do ordenamento pátrio, demonstrando a sua importância 

para a aproximação dos Sindicatos com seus representados.    

O presente artigo será desenvolvido através das 

seguintes indagações centrais: 2) O que são convenções e 

acordos coletivos de trabalho; 3) O que é o Projeto de Lei 

4.962/2016, e quais as suas implicações práticas; 4) 

Considerações finais.   

 

O que são as convenções coletivas de trabalhos e os 

acordos coletivos de trabalho?   

 

Quando determinada categoria de empregados decide 

que irá negociar condições de trabalho através do sindicato 

representante de sua categoria, essa negociação poderá ser 

realizada, primordialmente, através de duas formas, que 

poderão resultar em dois tipos de documentos, ambos 

previstos no Título VI – Convenções Coletivas de Trabalho, 

da Consolidação das Leis do Trabalho. A negociação pode 

vir a gerar uma Convenção Coletiva de Trabalho, conforme 

artigo 611 da CLT, ou um Acordo Coletivo de Trabalho, 

conforme artigo 611, §1º, da CLT. Iremos apontar abaixo as 

características da Convenção Coletiva de Trabalho, bem 

como do Acordo Coletivo de Trabalho.  

A Convenção Coletiva de Trabalho está prevista no 

artigo 611 da CLT: 

 
Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o 

acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais 

Sindicatos representativos de categorias econômicas 

e profissionais estipulam condições de trabalho 

aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, 

às relações individuais de trabalho. 
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A função da Convenção Coletiva de Trabalho é 

estabelecer um acordo entre sindicatos dos empregadores e 

sindicato dos empregados. Sendo esta uma diferença 

primordial entre a Convenção Coletiva de Trabalho e o 

Acordo Coletivo de Trabalho é que este terá no pólo 

representativo econômico, apenas uma empresa.  

Quando o sindicato dos empregados realiza um pacto 

que irá adquirir natureza jurídica de Convenção Coletiva de 

Trabalho, esse documento irá, automaticamente, vincular a 

aceitação do que fora estabelecido a todos os empregadores 

e empregados daquela categoria, mesmo entre aqueles que 

não fizeram parte, diretamente, da negociação. Isso implica 

em dizer que a Convenção Coletiva vincula a todos da 

categoria, nacionalmente, conforme ensinamento de Aryon 

Saião Romita:  

 
como contrato normativo, regula antecipadamente, de 

maneira abstrata, relações jurídicas existentes ou que 

as partes se obrigam a constituir. É próprio do 

contrato, em acepção ampla (como negócio jurídico 

bilateral), regular relações jurídicas, subordinando-as 

a regras preestabelecidas. Tais disposições negociais, 

agora fixadas para produzirem efeito adiante, 

destinam-se a reger as relações concretas das partes 

que se submeteram ou venham a se submeter às 

condições estipuladas. (ROMITA, 2014, p.192).  

  

A Convenção Coletiva possui intrinsecamente alguns 

elementos vantajosos ao trabalhador. A CCT que é um dos 

instrumentos coletivos de negociação, ao contrário do 

contrato individual de trabalho, prevê direitos e obrigações 

para esse, adquirindo uma natureza quase de lei, pois se 

adapta à circunstância que aqueles empregados estão 
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vivendo, os protegendo de eventuais abusos dos 

empregadores. Além disso, torna próxima a relação entre 

empregado e empregador, trazendo a este obrigações para 

com os seus empregados, ajudando a compor a solidariedade 

entre as classes de trabalhadores, que buscarão se 

sindicalizar para celebrar Convenções Coletivas de Trabalho 

satisfatórias. As Convenções Coletivas de Trabalho são 

autênticas fontes do Direito do Trabalho, celebradas mais 

celeremente e mais especificamente que leis, pois o processo 

legislativo é complexo e nem sempre, no que concerne aos 

direitos trabalhistas, traduz a vontade da imensa maioria de 

trabalhadores sobre o staff estabelecido no legislativo pela 

ala patronal.  

Finda a explicação sobre o que são as Convenções 

Coletivas de Trabalho, frente à legislação pátria, cabe 

explicar o outro instrumento de negociação coletiva que são 

os Acordos Coletivos de Trabalho. Os ACT’s  são realizados 

entre uma empresas e os sindicatos dos trabalhadores 

daquela categoria. O Acordo está previsto no artigo 611, §1º 

da CLT:  

 
“Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o 

acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais 

Sindicatos representativos de categorias econômicas 

e profissionais estipulam condições de trabalho 

aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, 

às relações individuais de trabalho.  (Redação dada 
pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967). 

§ 1º É facultado aos Sindicatos representativos de 

categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos 

com uma ou mais empresas da correspondente 

categoria econômica, que estipulem condições de 

trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art611
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art611
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acordantes respectivas relações de trabalho. (Redação 
dada   pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967).” 

Os acordos coletivos são celebrados apenas com a 

empresa e o sindicato dos trabalhadores, por esse motivo são 

mais específicos que as Convenções Coletivas de trabalho 

no que tange ao seu alcance, e não vinculam outras 

empresas, mesmo que elas empreguem trabalhadores da 

mesma categoria.   

Dessa forma, a diferença entre acordo coletivo de 

trabalho e a convenção coletiva de trabalho fica bem exposta 

acima, o acordo coletivo de trabalho representa uma 

negociação mais restrita e usualmente local, e a Convenção 

Coletiva de Trabalho é vinculante a todos os trabalhadores 

daquela categoria.  

Em relação ao prazo do acordo ou da convenção 

coletiva, não poderá ser superior a 02 (dois) anos, conforme 

previsto no artigo 614, §3º da CLT. É importante ter a noção 

que a celebração de acordos coletivos e convenções 

coletivas só serão possíveis através do sindicato da categoria 

profissional, em Assembleia Geral, convocada para esse fim, 

com um quórum mínimo para aprovação, conforme previsto 

no artigo 612 da CLT.  

Ademais, para que tenha vigência os instrumentos de 

negociação coletiva, as convenções coletivas e os acordos 

coletivos deverão conter alguns elementos e requisitos, 

conforme elencado no artigo 613 da CLT: 

Art. 613 - As Convenções e os Acordos deverão 

conter obrigatòriamente:  (Redação dada pelo 

Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967). 

I - Designação dos Sindicatos convenentes ou dos 

Sindicatos e emprêsas acordantes;  (Incluído pelo 

Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art611
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art611
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
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II - Prazo de vigência;  (Incluído pelo Decreto-lei nº 

229, de 28.2.1967) 

III - Categorias ou classes de trabalhadores 

abrangidas pelos respectivos dispositivos;  (Incluído 

pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

IV - Condições ajustadas para reger as relações 

individuais de trabalho durante sua 

vigência;  (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

V - Normas para a conciliação das divergências 

sugeridas entre os convenentes por motivos da 

aplicação de seus dispositivos;  (Incluído pelo 

Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967) 

VI - Disposições sôbre o processo de sua prorrogação 

e de revisão total ou parcial de seus 

dispositivos;  (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

VII - Direitos e deveres dos empregados e 

emprêsas; (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, de 

28.2.1967) 

VIII - Penalidades para os Sindicatos convenentes, os 

empregados e as emprêsas em caso de violação de 

seus dispositivos.  (Incluído pelo Decreto-lei nº 229, 

de 28.2.1967). 

 

Quais São As Vantagens E Desvantagens Para O 

Trabalhador Se O Projeto De Lei 4.962/2016 For 

Aprovado? 

 

Após a exposição acima, dos conceitos de convenção 

coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho, 

continuaremos para o eixo central do nosso trabalho, que 

corresponde à apresentação do Projeto de Lei nº 4.962/2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art613
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e suas eventuais mudanças no cenário do Direito do 

Trabalho.  

O referido projeto de lei está intimamente ligado ao 

que se convencionou chamar ultimamente de flexibilização 

das leis trabalhistas. O conceito de flexibilização está 

intrinsecamente atrelado ao inconsciente coletivo dos 

operadores do direito como uma perda de direitos por parte 

dos trabalhadores, isso se explica, de maneira reduzida, pelo 

histórico das mudanças legislativas, que não resultaram em 

uma melhora concreta na sociedade e nos direitos 

trabalhistas.  

O Projeto de Lei nº 4.962/2016 propõe alterar o artigo 

618 da CLT, que possui a seguinte redação:  
Art. 618 - As empresas e instituições que não 

estiverem incluídas no enquadramento sindical a que 

se refere o art. 577 desta Consolidação poderão 

celebrar Acordos Coletivos de Trabalho com os 

Sindicatos representativos dos respectivos 

empregados, nos termos deste Título.  (Redação dada 

pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967). 

A redação do artigo passaria a ser dessa forma: 

“Art. 618 – As condições de trabalho ajustadas 

mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho 

prevalecem sobre o disposto em lei, desde que não 

contrariem a Constituição Federal e as normas de 

medicina e segurança do trabalho. 

§ 1º - No caso de flexibilização de norma legal 

relativa a salário e jornada de trabalho, autorizada 

pelos incisos VI, XIII e XIV do art. 7º da 

Constituição Federal, a convenção e acordo coletivo 

de trabalho firmado deverá explicitar a vantagem 

compensatória concedida em relação a cada cláusula 

redutora de direito legalmente assegurado. 

§ 2º - A flexibilização de que cogita o parágrafo 

anterior limita-se à redução temporária de direito 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art618
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0229.htm#art618


87 

legalmente assegurado, especialmente em período de 
dificuldade econômica e financeira pelo qual 

passe o setor ou a empresa, não sendo admitida a 

supressão do direito previsto em norma legal. 
§ 3º - Não são passíveis de alteração por convenção 

ou acordo coletivo de trabalho, normas processuais 

ou que disponham sobre direito de terceiro. 

§ 4º - Em caso de procedência de ação anulatória de 

cláusula de acordo ou convenção coletiva que tenha 

disposto sobre normas de medicina e segurança do 

trabalho, processuais ou de direito de terceiros, 

deverá ser anulada igualmente a cláusula da 

vantagem compensatória, com devolução do 

indébito.” 

 

Após leitura atenta da proposta explicitada acima, 

percebe-se que ela visa a assegurar uma maior segurança ao 

empregador durante um período de crise econômica, seja 

localmente em sua empresa, ou nacionalmente, conforme 

estamos vivendo nos dias atuais. E no que diz respeito ao 

trabalhador, mesmo em uma eventual redução de sua 

jornada laboral e consequentemente, de seu salário, o intuito 

verdadeiro é de se manter o emprego do obreiro, sem a sua 

dispensa imotivada, contando inclusive de ajuda 

governamental, com a possível recomposição de seu salário 

integral. 

Todos estão cientes do momento ruim que vivem os 

empresários/empregadores, pois o reflexo é direto em todas 

as áreas, inclusive no nosso trabalho como operador do 

Direito. Não é necessário trazer aqui uma pesquisa mais 

específica em relação a fechamento de empresas e 

diminuição do credito a empreendedores, empresários e 

autônomos em geral, para isso basta estar sintonizado ao 

momento político e econômico do país.  
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Por isso, em defesa do Projeto de Lei aqui em 

discussão, a adequação às circunstâncias, frente o déficit 

econômico, não irá prejudicar direitos constitucionalmente 

previstos, pois seria impossível, frente à supremacia da 

Constituição Federal, tal ato. Além do mais, a flexibilização 

não atingiria normas relacionadas à medicina e segurança do 

trabalho, bem como norma processual e de direitos de 

terceiros. O trabalhador teria também uma vantagem de 

natureza sindical ou salarial durante a vigência do 

acordo/convenção coletivo, cancelada logo após o fim da 

vigência dos mesmos.  

Em uma perspectiva prática, se o Projeto de Lei 

4.962/2016 for aprovado, os sindicatos profissionais 

assumirão uma responsabilidade ainda maior frente aos 

empregados, pois poderão negociar uma medida polêmica 

que poderá reduzir direitos já conquistados. Entretanto, essa 

é uma oportunidade de aproximação maior entre o sindicato 

profissional e empregado, no sentido de demonstrar que 

tanto o empregador quanto o empregado são prejudicados 

pelas crises econômicas e que ambos tem que abdicar 

temporariamente de direitos conquistados para ultrapassar a 

crise econômica, moral e laboral que estamos vivenciando. 

O Projeto de Lei em debate não é a primeira medida 

governamental tomada no sentido de adequar as relações de 

trabalho à crise econômica, houve a edição da Medida 

Provisória nº 680/2015, que depois se transformou na Lei 

13.189/2015, que criou o Programa de Proteção ao Emprego 

– PPE, com a intenção de adequar as empresas a momentos 

de refração econômica, conforme o que vivemos. Segue o 

artigo 5º da referida Lei para análise: 

 

Art. 5o O acordo coletivo de trabalho específico 

para adesão ao PPE, celebrado entre a empresa e 

o sindicato de trabalhadores representativo da 
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categoria da atividade econômica preponderante 

da empresa, pode reduzir em até 30% (trinta por 

cento) a jornada e o salário. 

 

A Lei 13.189/2015 já trazia em seu bojo a adequação 

do mercado de trabalho à crise econômica, mas só permitia a 

redução da jornada e do salário às empresas que se filiavam 

ao Programa de Proteção ao Emprego, diferentemente do 

Projeto de Lei nº 4.962/2016, que propõe uma mudança na 

CLT, que abarcará todas as empresas e a redução poderá ser 

efetuada através de Convenção Coletiva de Trabalho 

também, o que vincularia toda a categoria ali representada, 

conforme já foi explicitado no primeiro capítulo. Notamos 

então, que estamos em frente a uma tendência legislativa, 

em uma tentativa de se adequar a legislação trabalhista ao 

momento que atual. Fato esse conhecido popularmente e 

divulgado através das mídias como a flexibilização das leis 

trabalhistas.  

A importância da negociação coletiva está no fato de 

que os próprios trabalhadores poderão, através da 

representatividade de seus líderes, escolher a melhor forma 

de adequar as leis trabalhistas nos acordos e convenções 

coletivas, e mesmo a decisão de se diminuir o salário e a 

jornada de trabalho, tomada na Lei 13.189/2015 e no Projeto 

de Lei 4.962/2016, mantém a supremacia da negociação 

coletiva frente às decisões monocráticas dos empregadores 

de demissão. 

A eventual aprovação do Projeto de Lei nº 4.962/2016 

está de acordo com jurisprudência atual do Supremo 

Tribunal Federal (STF), que considera a negociação coletiva 

uma forma democrática no âmbito das relações de trabalho, 

conforme excertos do voto do Ministro Luís Roberto 

Barroso em Recurso Extraordinário nº 590.415 – SC, 

julgado em 30/04/2015: 
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Direito do Trabalho. Acordo Coletivo. Plano De 

Dispensa Incentivada. Validade e Efeitos. (...) 3. No 

âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica 

a mesma situação de assimetria de poder presente nas 

relações individuais de trabalho. Como consequência, 

a autonomia coletiva da vontade não se encontra 

sujeita aos mesmos limites que a autonomia 

individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 

7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade 

e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, 

acompanhando a tendência mundial ao crescente 

reconhecimento dos mecanismos de negociação 

coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na 

Convenção n. 154/1981 da Organização 

Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos 

acordos e convenções coletivas permite que os 

trabalhadores contribuam para a formulação das 

normas que regerão a sua própria vida (...).  

VI. A RelaçÃo Entre NegociaçÃo Coletiva e 

Democracia: A Maioridade Cívica Do Trabalhador  

26. A negociação coletiva é uma forma de superação 

de conflito que desempenha função política e social 

de grande relevância. De fato, ao incentivar o 

diálogo, ela tem uma atuação terapêutica sobre o 

conflito entre capital e trabalho e possibilita que as 

próprias categorias econômicas e profissionais 

disponham sobre as regras às quais se submeterão, 

garantindo aos empregados um sentimento de valor e 

de participação. É importante como experiência de 

autogoverno, como processo de autocompreensão e 

como exercício da habilidade e do poder de 

influenciar a vida no trabalho e fora do trabalho. É, 

portanto, um mecanismo de consolidação da 

democracia e de consecução autônoma da paz social.   
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O Supremo Tribunal Federal, em julgado acima, segue 

a linha da interpretação advinda do artigo 7º, inciso XXVI, 

da Constituição Federal, in verbis: 

 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: 

(…) 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 

convenção ou acordo coletivo;  

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito 

horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada 

a compensação de horários e a redução da jornada, 

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado 

em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 

negociação coletiva; 

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos 

coletivos de trabalho; (...). 

 

Nesse sentido, a flexibilização vista aqui busca se 

adequar tanto ao espírito da Constituição Federal, ao dar 

mais legitimidade às negociações coletivas em momentos de 

crise econômica, tanto positivar essa posição legislativa na 

CLT, dando uma maior legitimidade aos trabalhadores em 

momentos de crise poderem se adequar e, 

consequentemente, manterem os seus empregos.  

 

Considerações Finais 

 

Naturalmente, a responsabilidade dos legisladores e 

dos operadores de direito, na seara trabalhista, aumenta 

muito em tempos de crise. Isso se deve à importância do 

tema, que diz respeito às famílias que dependem de trabalhar 

para sustentar seus filhos e manter uma vida digna.  
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A flexibilização das leis trabalhistas é vista com 

desconfiança, mesmo que no Brasil, através do princípio 

protetor, que se desdobra na aplicação da norma mais 

favorável ao trabalhador, seja aplicada a lei que irá 

beneficiar mais o empregado em uma eventual lide 

trabalhista. A desconfiança se deve à mentalidade enraizada 

no país de que o trabalhador é o mais fraco na relação 

laboral, o que ainda é real na maioria das lides trabalhistas.  

Em contraponto ao parágrafo acima, o brasileiro 

possui, também, uma mentalidade empreendedora, de 

resolver os seus problemas sem a ajuda de outras pessoas, 

apesar das circunstâncias desfavoráveis. Um desdobramento 

natural do empreendedorismo é a criação de vínculos 

empregatícios com outrem, ou seja, o cidadão assume uma 

característica de empregador. Estamos passando por uma 

crise econômica e o empregador não pode se dispor de seu 

empregado pelo fato de estar em situação ruim, causada por 

circunstâncias externas. Entendemos que o Projeto de Lei 

4.962/2016 pode suprir a necessidade do empregador não ser 

obrigado a demitir o seu funcionário, mesmo passando por 

uma recessão financeira, e mesmo com a opinião popular 

sendo muitas vezes manipulada a ser contra a flexibilização 

das leis trabalhistas, ela nem sempre irá trazer malefícios aos 

trabalhadores. 
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A SEGURANÇA NACIONAL: DA GUERRA 

FRIA AO ENFRENTAMENTO DO 

TERRORISMO8 
 

Moacir Henrique Júnior 

 

Introdução 
 

No século XX, dois modelos de ideologias políticas 

enfrentaram-se com o objetivo de dominação de populações 

e territórios, além da pretensão de conformação 

institucional, econômica e normativa dos Estados.  As 

ideologias políticas em enfrentamento eram o comunismo e 

o liberalismo, com os desdobramentos desses dois modelos 

em variáveis como o marxismo-leninismo, o titoísmo, o 

maoísmo, entre outros no bloco comunista, e as variações de 

socialdemocracia, autoritarismo de direita, nacional-

populismo, entre outros no bloco liberal.  

O enfrentamento entre os dois modelos de ideologias 

alicerçou a divisão de poderes no mundo em duas 

polaridades, ou esferas bipolares, com alinhamentos e 

tentativas de construções de hegemonia, sob a liderança dos 

Estados Unidos da América, de um lado, e a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, de outro. Além de toda a 

carga simbólica das duas ideologias, e das políticas de 

disseminação cultural e tentativas de assunção de liderança 

                                                 
8Este artigo contou com o apoio da FAPEMIG no âmbito do projeto 

Demanda Universal.  A CAPES e a PACHECO & HENRIQUE 

Advocacia e Consultoria patrocinaram os eventos preparatórios à 

confecção do presente artigo. O projeto foi desenvolvido no âmbito do 

Laboratório Americano de Estudos Constitucionais Comparados - 

LAECC. 
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intelectual e econômica, realizadas pelos dois atores Estatais 

líderes – URSS e EUA – o enfrentamento também se 

desdobrou em confrontos guerreiros.  

As estratégias do confronto envolveram a utilização 

massiva dos recursos tecnológicos então existentes, muitos 

dos quais desdobramentos dos progressos e experiências da 

Segunda Guerra Mundial, e foi marcado pela presença de 

arsenais de destruição de superpotência, ou extermínio 

humanitário coletivo – armamentos nucleares. Nas 

condições nas quais se processou o enfrentamento, houve a 

contenção recíproca com a deliberada estratégia de 

persuasão sem o confronto direto (os conflitos se 

processaram na periferia ou pelo embate entre Estados de 

segunda relevância). Apropriadamente, cunhou-se a 

expressão cold war – a guerra fria – como semiótica do 

enfrentamento (assim, diferenciando-se do combate quente 

ou envolvimento efetivo de homens e armas). 

Nestes termos nasce o objetivo geral deste ensaio, qual 

seja: analisar o surgimento e o desenvolvimento da doutrina 

de segurança nacional no constitucionalismo brasileiro 

posterior a segunda guerra mundial e na atualidade 

combatendo o terrorismo. Como objetivos específicos têm-

se: a) caracterizar e descrever a doutrina de segurança 

nacional no contexto da guerra fria e do mundo bipolar, 

seguindo ao terrorismo; b) caracterizar e descrever a 

doutrina de segurança nacional como um produto estratégico 

absorvido pelos paradigmas constitucionais do Brasil; c) 

analisar os objetivos do Estado definidos no paradigma 

constitucional brasileiro no período pós-segunda guerra 

mundial e na atualidade com o terrorismo. 

O presente estudo utilizou-se de uma metodologia 

teórica e interpretativa, com a utilização de um estudo 

histórico, utilizando-se de obras especializadas, assim, como 

informes e jurisprudências sobre o período estudado. A 
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proposta engloba a descrição e exploração de como a ordem 

constitucional brasileira foi conformada pela ideologia da 

segurança nacional. 

Situe-se que o modelo da segurança nacional teve o 

início do desenvolvimento no imediato posterior após a 2ª 

Guerra Mundial e o eclipse com a conjugação dois 

fenômenos, ambos nos anos 80: primeiro, o esgotamento do 

modelo bipolar da guerra fria com o fim do bloco soviético; 

segundo, o esgotamento do projeto institucional e estratégico 

da segurança nacional na ordem interna, com as demandas 

por democratização e novo desenho institucional e 

teleológico do Estado. Assim, a ideologia da segurança 

nacional influenciou o cenário político internacional por 40 

anos. E destes 40 anos, de 1964 a 1985 foi o modelo global 

adotado pelo constitucionalismo brasileiro 

Assim, pode-se constatar que o estudo histórico do 

período é a chave de compreensão das instituições nacionais 

e da relação do Estado no contexto da ordem internacional. 

Novamente, em termos quantitativos, a ordem institucional e 

a inserção estatal na ordem internacional do período, tem o 

relevante impacto geracional de 40 anos na ordem 

internacional e 21 anos na ordem interna nacional brasileira.  

O tema permite uma abordagem material da ordem 

constitucional já que a proposta engloba a descrição e a 

exploração de modelos constitucionais, ou seja, a exploração 

e a descrição de como a ordem constitucional brasileira foi 

conformada pela ideologia da segurança nacional.  

Justifica-se, portanto, a relevância social deste 

trabalho, diante da importância atribuída pela sociedade 

brasileira às questões e aos desafios que envolvem a 

complexa política de Segurança Nacional que, 

evidentemente, não se pode pretender esgotar nos limites 

deste estudo. Pelo contrário, esta tese representa muito mais 

um ponto de partida do que de chegada. Isto é, ela deve ser 
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vista como um indicativo da necessidade de aprofundamento 

das discussões teóricas e políticas da segurança nacional, 

sem perder de vista a importância de articulação dos vários 

saberes, numa perspectiva teórico-prática. Por outro lado, 

ressalte-se a necessidade de parcerias dos distintos 

protagonistas, sejam eles das instituições policiais, 

universitárias, das demais políticas públicas em nível 

federal, estadual e municipal, sem esquecer a relevante 

participação dos múltiplos sujeitos de direitos desta política. 

 

Doutrina de segurança nacional 

 

A guerra fria desdobrou-se em estratégias bélicas de 

condução das políticas nacionais e nas relações 

internacionais. O comando e a construção de hegemonias 

pelas duas esferas de influência importavam na 

arregimentação imperial ou pactuada entre os vários 

Estados. As formas de alinhamentos, de obediência aos 

comandos imperiais ou adesão aos pactos, eram, sobretudo a 

adoção dos tipos ou estruturas, de modelos estatais 

organizados pelos Estados líderes dos dois blocos. A 

modelagem dos Estados envolvia a adoção de estratégias no 

cenário bélico da ordem mundial. As estratégias bélicas 

adotadas pelos Estados acabavam por delinear as ações e 

finalidades dos Estados, seja nos aspectos orgânicos das 

estruturas estatais, seja nos aspectos finalistas das estruturas 

estatais. As teleologias adotadas pelos Estados 

determinavam tanto a modelagem de suas estruturas 

institucionais - Organização de poderes e órgãos estatais -, 

como as relações súditos e poder – normatividade dos 

Direitos Fundamentais (SKIDMORE, 1998, p. 196). 

Esta modelagem das finalidades do Estado é aquilo 

que Philip Bobbitt chama de estratégias estatais. Todo o 

Estado adota uma ordem constitucional que consagra certas 
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finalidades, e estas finalidades são a estratégia do Estado 

para a sua sobrevivência e liberdade. Mudanças de estratégia 

importam em mudanças de ordens constitucionais. Como 

visto neste ensaio, a doutrina de segurança nacional significa 

a acomodação da ordem constitucional à determinada 

estratégia(BOBBITT, 2003). 

As estratégias estatais que moldaram as estruturas 

institucionais e de direitos fundamentais formaram modelos 

constitucionais. O período da guerra fria é o período de 

afirmação do constitucionalismo formal e do Estado 

constitucional, seja a abrangência da expressão Estado 

constitucional aquela limitada ao estabelecimento da 

vigência de textos constitucionais, seja a abrangência da 

expressão compreensiva de estabelecimento de textos 

constitucionais com algum conteúdo fundamental, ou 

mesmo o estabelecimento de textos constitucionais como 

balanço de progressos da infraestrutura econômica. Assim, o 

Estado constitucional é a expressão de várias fórmulas de 

Estado e Constituição, variando de acordo com os modelos 

estratégicos dos Estados. 

Uma das linhas organizadoras do modelo 

constitucional e estratégico disseminada no Ocidente à 

montante da hegemonia dos EUA é a doutrina da segurança 

nacional.  A doutrina da segurança nacional é o produto dos 

cenários estabelecidos no final da segunda guerra mundial, 

já superado o conflito contra o eixo nazifascista, no qual o 

embate vai se desenhar entre o conflito bélico leste – bloco 

soviético – e oeste – bloco estadunidense (SKIDMORE, 

1998, p. 198).  

O princípio organizador da doutrina era o de que as 

relações internacionais entre os Estados eram ditadas por um 

conflito entre o modelo representativo, liberal e capitalista e 

o modelo comunista. O cenário principal da contenda era o 

choque EUA X URSS mas envolvia também os Estados 
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alinhados em cada um dos blocos.  Como os blocos 

apresentavam a pluralidade de engajamentos, as variações 

no interior dos blocos eram consideráveis englobando desde 

modelos de direita autoritária com traços do fascismo 

sucumbente na segunda guerra mundial (Espanha e 

Portugal), aos modelos militaristas de direita autoritária 

(subcontinente sul-americano após a década de 60), se se 

toma o bloco estadunidense. 

No caso brasileiro, a doutrina de segurança nacional 

teve o início de disseminação intelectual pelos cursos de 

formação castrense patrocinados pelos EUA, em proveito 

das forças armadas sul-americanas.  Vários militares 

brasileiros receberam a doutrinação do cenário conflitual 

entre capitalismo x comunismo e foram os agentes de 

construção do projeto de poder a partir desses cursos. O 

ápice ocorreu com a tomada do poder em 1964, com o 

rompimento da ordem constitucional estabelecida em 1946 

(SKIDMORE, 1998, p. 198). 

A doutrina da segurança nacional transformou a 

existência e a finalidade do Estado, e o modelo 

constitucional adotado, em standards de um cenário bélico 

com confronto entre os dois blocos e com o delineamento 

idealizado dos inimigos. A doutrina da segurança nacional 

idealizou os inimigos em clivagem do inimigo externo e do 

inimigo interno. O conflito com o inimigo externo supunha o 

embate com outro Estado, ou com outros Estados. No Brasil, 

a doutrina da segurança nacional visualizou o conflito EUA 

X URSS e o alinhamento com o bloco capitalista e 

ocidental. Ou, em variações, as possibilidades de conflitos 

por afirmação hegemônica regional com outros países 

fronteiros, como a Argentina.  

A doutrina da segurança nacional delineou o inimigo 

interno como o inimigo que se estruturava de forma não 

convencional, introduzindo-se no seio da população do 
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Estado a doutrina comunista. Esta ação de infiltração era 

supostamente eficiente e ardilosa pois engendrada para 

evitar o conflito direto do tipo Estado x Estado e sim realizar 

a efetivação do regime social e político comunista na 

população. Dessa maneira, a política da segurança nacional 

promoveu uma política de segurança interna original 

simultaneamente à política de segurança externa. Na 

doutrina de segurança nacional, a guerra revolucionária 

interna foi a expressão compreensiva para a transformação 

da própria população em potencial inimigo. A originalidade 

residiu na assimilação do cenário bélico da segurança 

externa à ordem interna, inclusive nas relações súdito x 

Estado, inclusive nas ações estatais administrativas e na 

conformação da ordem social e ordem econômica. As 

normas constitucionais como a disciplina jurídica do poder 

estabelecido foram delineadas axiológica e teleologicamente 

aos cenários de confrontação com os inimigos interno e 

externo.  

As formas como a ordem constitucional brasileira 

incorporaram este modelo estratégico da segurança nacional 

podem ser observadas com bastante intensidade no período 

ditatorial de 64 a 85.  A ordem constitucional ditatorial fez a 

inserção dos conteúdos da doutrina ao conjunto de normas e 

fundamentou as diretrizes do Estado brasileiro neste bloco 

material da segurança nacional. Várias partes do texto da 

constituição, e dos atos institucionais, foram desenhados à 

risca da doutrina de segurança nacional. A forma como esta 

assimilação se traduz é o objeto de análise no seguinte 

capítulo. 
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Paradigmas constitucionais brasileiros pós-segunda 

guerra mundial ao enfrentamento do terrorismo 

 

Dentro das variações que os modelos constitucionais 

do bloco alinhado com os EUA apresentaram, a ordem 

constitucional brasileira de 1946 era estruturada em sistema 

representativo e democrático, com a definição do Estado 

como conformador da ordem social e econômica. A nova 

ordem, de 1964 e com a edição de constituição em 1967, 

limitou as formas representativas, limitou os direitos 

democráticos de participação política e manteve a 

conformação da ordem econômica e social agora sob o 

elemento de conteúdo da doutrina de segurança nacional. 

(SKIDMORE, 1998, p. 201) 

A constituição editada em 1967 foi produto ainda de 

alguns conflitos dentro das forças que tomaram o poder em 

1964. Havia ainda um elemento motivador da constituição 

de 1967 com preceitos liberais e de representativismo 

(depurado dos elementos inimigos dessa ordem 

representativa como os comunistas e sindicatos-forças 

camponesas). Os acontecimentos de 1968-69 acabaram por 

cristalizar o recrudescimento das forças autoritárias e a 

edição de emenda constitucional, em 1969 (a primeira 

emenda à constituição vigente), de perfil autoritário e 

conformação da ordem constitucional à ideologia da 

segurança nacional. 

No período ditatorial brasileiro iniciado em 1964, além 

da edição da constituição de 1967, houve a edição de vários 

atos institucionais. Os atos institucionais eram normas de 

estatura e de normatividade paralela ou superior à 

constituição, editadas pelo poder ditatorial invocando a 

assunção do poder constituinte originário por este poder. A 

sucessão de atos institucionais e a edição da constituição de 

1967 representaram a sequência da produção de normas pelo 
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poder ditatorial, no arranjo ditado pela ideologia da 

segurança nacional na ordem jurídica brasileira. Entre 1964 

e 1966 foram editados 4 atos institucionais. Em todos os 

preâmbulos dos atos institucionais editados havia a menção 

de que a autoridade produtora destes atos era o poder 

constituinte originário. 

A constituição de 1967 não foi o ponto culminante de 

organização da ordem autoritária inspirada na ideologia da 

segurança nacional. Na mesma linha de raciocínio, a 

sequência de atos institucionais iniciada em 1964 não sofreu 

cessação com a edição de 1967. Essas duas considerações 

mostram que de 1964 em diante houve a progressão da 

adaptação da ordem autoritária com progressiva sujeição à 

situação de nugacidade os direitos democráticos e as formas 

representativas. De 1968 a 1969 foram editados 12 Atos 

institucionais. Nos dois anos posteriores à edição da 

constituição de 1967 houve a adequação estrutural da ordem 

jurídica à ideologia da segurança nacional e ao regime 

autoritário.Em 24 de janeiro de 1969 houve a edição da 1ª 

emenda constitucional a este texto. A Emenda 

Constitucional nº 01 realizou extensa alteração no texto 

adequando aos parâmetros da ideologia da segurança 

nacional. O sequencial de atos institucionais, constituição de 

1967 e emenda constitucional nº 01 formaram a ordem 

constitucional da segurança nacional. 

O programa constitucional no período fez com que as 

relações entre o Estado e os governados, e as estruturas 

orgânicas do Estado fossem moldadas ao cenário de guerra 

total ou abrangente. Como a doutrina da segurança nacional 

estabeleceu um axioma de que havia uma incompreensão 

ingênua e falta de precaução da população sobre as 

consequências e a extensão da guerra mundial, os sistemas 

representativos e de expressão democrática foram minorados 

ou suprimidos. Com isso, os objetivos do Estado deixaram 
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de ser o objeto de decisão, deliberação e participação dos 

representantes populares ou popular (nas formas diretas ou 

semidiretas). O centro decisório passou ao órgão estatal que 

presuntivamente tinha a capacidade de determinar a política 

no cenário de guerra e conflito. 

A ordem constitucional estampou que a segurança 

nacional era dever constitucional tanto das pessoas físicas 

como das pessoas jurídicas e, após 1969, também competia-

lhe definir os objetivos nacionais. O transcurso das 

alterações entre o texto constitucional de 1967 e a emenda 

constitucional n° 1/69 mostrou a absorção completa da 

doutrina da segurança nacional justamente pelo paroxismo 

de entregar a definição dos objetivos nacionais ao Conselho 

de segurança nacional. Em quadro síntese: 
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Texto original de 1967 Texto com a emenda 

constitucional n° 01/69 

Art 91 - Compete ao Conselho 

de Segurança Nacional: 

I - o estudo dos problemas 

relativos à segurança nacional, 

com a cooperação. dos órgãos de 

Informação e dos incumbidos de 

preparar a mobilização nacional e 

as operações militares; 

II - nas áreas indispensáveis à 

segurança nacional, dar 

assentimento prévio para: 

a) concessão de terras, abertura 

de vias de transporte e instalação 

de meios de comunicação; 

b) construção de pontes e 

estradas internacionais e campos 

de pouso; 

c) estabelecimento ou 

exploração de indústrias que 

interessem á segurança nacional; 

III - modificar ou cassar as 

concessões ou autorizações 

referidas no item anterior. 

 

Art. 89. Ao Conselho de 

Segurança Nacional compete: 

I - estabelecer os objetivos 

nacionais permanentes e as bases 

para a política nacional; 

II - estudar, no âmbito interno e 

externo, os assuntos que 

interessem à segurança nacional; 

III - indicar as áreas 

indispensáveis à segurança 

nacional e os municípios 

considerados de seu interêsse; 

IV - dar, em relação às áreas 

indispensáveis à segurança 

nacional, assentimento prévio para: 

a) concessão de terras, abertura 

de vias de transporte e instalação 

de meios de comunicação; 

b) construção de pontes, 

estradas internacionais e campos 

de pouso; e 

c) estabelecimento ou 

exploração de indústrias que 

interessem à segurança nacional; 

V - modificar ou cassar as 

concessões ou autorizações 

mencionadas no item anterior; e 

VI - conceder licença para o 

funcionamento de órgãos ou 

representações de entidades 

sindicais estrangeiras, bem como 

autorizar a filiação das nacionais a 

essas entidades. 
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A partir de 1969 o conteúdo programático central do 

Estado brasileiro passou a ser objeto de cognição e definição 

pelo Conselho de segurança nacional. Os objetivos 

fundamentais são o núcleo de diretrizes e princípios 

programáticos de um Estado. A inserção da definição dos 

objetivos nacionais neste Conselho definiu a absorção das 

decisões também pelo Executivo nacional, sem a 

participação do Legislativo. A composição do Conselho era 

de forte cor militar-bélica já que era presidido pelo 

Presidente da República e dele participavam o Vice-

Presidente da República, todos os Ministros de Estado, 

inclusive os Extraordinários, os Chefes dos Gabinetes Civil 

e Militar da Presidência da República, o Chefe do Serviço 

Nacional de Informações, o Chefe do Estado-Maior das 

Forças Armadas e os Chefes dos Estados-Maiores da 

Armada, do Exército e da Aeronáutica. 

A Emenda n.º 11 de 13 de outubro de 1978 deu nova 

redação à matéria inovando no ordenamento jurídico 

brasileiro ao mesmo tempo em que revogou o Ato 

Institucional n.º 5. O sistema constitucional de crises, 

utilizado para tratar com questões como o terrorismo, 

somente era instaurado para preservar ou prontamente 

estabelecer, em locais determinados e restritos, a ordem 

pública ou a paz social, ameaçadas por calamidades ou 

graves perturbações, quando estas últimas não implicarem 

em medidas mais drásticas. O estado de sítio é decretado 

pelo Presidente da República com a aprovação do Congresso 

nos casos de guerra ou a fim de preservar a integridade e a 

independência do País, o livre funcionamento dos poderes e 

de suas instituições, quando gravemente ameaçados ou 

atingidos por fatores de subversão. As hipóteses de sua 

decretação são taxativas, bem como os direitos a serem 

restringidos, admitindo outras hipóteses regulamentadas em 

lei específica. Persiste por 180 (cento e oitenta) dias 
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renováveis até durar a situação que gerou sua decretação. 

Outra inovação é o estado de emergência, declarado pelo 

Presidente da República, mas não sujeito à apreciação do 

Legislativo, utilizado em casos de guerra ou para repelir 

atividades subversivas. As medidas são as mesmas aplicadas 

no estado de sítio, com a diferença de que o prazo é de 90 

(noventa) dias renovável por uma só vez por igual período. 

Como o fim do regime militar, conseguimos perceber 

que o modelo constitucional brasileiro em vigor foi 

determinado pelo contexto político e histórico em que foi 

produzida a Constituição Federal de 1988. Esta lei 

fundamental possui dois institutos distintos para o 

enfrentamento das situações críticas, um mais brando – o 

estado de defesa – e outro mais rigoroso, o estado de sítio. O 

primeiro se destina a preservar ou prontamente restabelecer, 

em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz 

social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade 

institucional ou atingidas por calamidades de grandes 

proporções da natureza (art. 136, caput da CF/88). Já o 

segundo volta-se para a “ocorrência de fatos que comprovem 

a ineficácia” das medidas tomadas no estado de defesa, e, 

também, para os casos de “declaração de guerra” ou de 

“resposta a agressão armada estrangeira” (art. 137, I e II da 

CF/88). A diferença entre o estado de sítio e de defesa 

encontra-se no grau de gravidade. Enquanto o primeiro cabe 

a situações de gravidade mais elevada, no segundo, o 

problema é menor. Ademais, o estado de defesa possui 

abrangência territorial pontual, enquanto o estado de sítio 

poderá ser limitado a uma determinada área do território 

nacional (art. 138, caput da CF/88). 

Pela evolução e complexidade da sociedade, pode-se 

que atualmente, não há o inimigo ideológico, mas, cada vez 

mais, o inimigo passa a ser o inimigo do comércio de 

drogas, dos crimes cibernéticos, ou o inimigo cultural e 
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religioso. O constitucionalismo e o direito penal passam a se 

preocupar em combater levantes religiosos ou culturais. Há a 

edição de normas de combate ao terrorismo, lei de abate às 

aeronaves, vigilância sobre as comunicações telemáticas. 

No caso do terrorismo objeto de estudo do presente 

ensaio, percebemos que houve a edição da Lei Federal n.º 

13.260/2016, a qual regulamenta o disposto no inciso XLIII 

do art. 5o da Constituição Federal, disciplinando o 

terrorismo, tratando de disposições investigatórias e 

processuais e reformulando o conceito de organização 

terrorista. 

Assim nos termos do artigo 2º da referida lei, extrai-se 

o seguinte conceito de terrorismo: 

 
Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou 

mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por 

razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a 

finalidade de provocar terror social ou generalizado, 

expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública 

ou a incolumidade pública 

 

No que tange aos procedimentos investigatórios e 

processuais, sob o fundamento de salvaguardar os interesses 

da União, percebe-se que algumas violações aos direitos 

fundamentais podem ser praticadas, para a proteção da paz 

pública ou a incolumidade pública (garantia de integridade e 

segurança social), pelo que passamos a viver em um estado 

de exceção permanente.  

Giorgio Agamben, ensina que o estado de exceção 

“apresenta-se como a abertura de uma lacuna fictícia no 

ordenamento, com o objetivo de salvaguardar a existência da 

norma e sua aplicabilidade à situação normal” (2004, p. 48).  
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O estado de exceção revela-se como absolutamente 

perigoso, na medida em que anula o estado jurídico do 

indivíduo, a exemplo do que ocorrera com aquelas que 

foram alcançados por medidas de exceção norte-americanas 

(AGAMBEN, 2004, p. 14 apud GODOY, 2014, p.2). 

 

Considerações Finais 

 

A questão da segurança nacional depende não só do 

sistema nacional, como também do sistema internacional 

vigente e, consequentemente, das relações internacionais, 

como se verificou durante a realização deste estudo. 

Observou-se também, que os conceitos de segurança 

nacional e os paradigmas constitucionais se modificaram 

durante o séculoXX e, com o fim da Guerra Fria, novas 

pesquisas, análises e estudos estão sendo desenvolvidos para 

uma melhor proteção do Estado. 

Quando se analisa o tema segurança nacional no 

Brasil, há de se destacar o papel da hegemonia dos EUA na 

região, em especial antes e durante o período da Guerra Fria, 

e com o fim da URSS, surgiu um novo inimigo para a 

segurança nacional, a chamada macro criminalidade, onde o 

narcotráfico e o terrorismo passaram a ser foco de 

enfrentamento, principalmente devido aos ataques terroristas 

em solo americano em 11 de setembro de 2001. 

No caso brasileiro, não obstante a mudança do 

constitucionalismo para um modelo de Estado Democrático 

de Direito, para o enfrentamento de ameaças ao Estado; 

foram criados sistemas de exceção, como o estado de sitio e 

o estado de defesa, e mais recentemente editado a Lei n.º 

13.260/2016, que tem por objetivo o combater o terrorismo. 

Diante desta alteração dos paradigmas constitucionais, 

constatou-se que o Brasil, saiu de um constitucionalismo 

autoritário, baseado no pensamento de Schmitt, migrando 
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para um Estado Democrático de Direito, com a possibilidade 

de estado de exceção como leciona Agamben. 

O grande problema enfrentado pelos países que 

adotam o constitucionalismo democrático de direito, é o 

enfrentamento dos novos inimigos do Estado, sem a 

transformação do estado de exceção em um estado de 

exceção permanente, pelo que faz-se necessário a criação de 

um modelo constitucional que trate da segurança nacional 

com seriedade, mas que também permita a utilização de 

medidas excepcionais, de forma excepcional (não 

permanente), devendo estas serem autorizadas pelos 

poderesconstituídos, apenas quando para o combate das 

ameaças ao Estado. 
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DIREITO, DEFICIÊNCIA E AÇÕES 

INCLUSIVAS: QUESTÕES 

CONTEMPORÂNEAS  
 

Emerson Gervásio de Almeida 

 Patrícia Alves Cardoso 

 

Introdução 

 

O Brasil conta com mais de 200 milhões de habitantes, 

com um PIB – Produto Interno Bruto de 5,9 bilhões de reais 

(IBGE, 2015), com vários setores em alta, principalmente os 

setores tecnológicos. Mas apesar dos números grandiosos, o 

Brasil ainda ocupa baixos índices em outras áreas tais como: 

distribuição de renda, saúde e educação. 

Nas palavras do economista Sachs (1993, p. 10), 

criador dos fundamentos do debate contemporâneo sobre a 

necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento, 

baseado na convergência entre economia, ecologia, 

antropologia cultural e ciência política, o mundo 

contemporâneo vive um crescimento através da 

desigualdade, que: 

 
[...] provoca um aumento significativo na renda per 

capita, mas resulta no contra-desenvolvimento 

quando visto sob o ângulo da distribuição de renda, 

do acesso a recursos, da satisfação de necessidades 

básicas e, acima de tudo, da privação do direito ao 

trabalho – que é não apenas uma forma de garantir a 

sobrevivência, mas também um elemento 

fundamental para a integração social e para a 

dignidade humana.  
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O desenvolvimento dos povos está inserido na terceira 

geração de direitos, de caráter coletivo, juntamente com o 

direito à infância, ao meio-ambiente, à cidade, reconhecidos 

na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de Viena 

(1993). Também as dimensões que compõem o núcleo do 

conceito de desenvolvimento – economia, espaço, saúde, 

educação, cultura e meio-ambiente – estão previstas pela 

Constituição da República de 1988, especificamente nos 

Capítulos “Da Ordem Econômica e Financeira” e “Da 

Ordem Social” (artigos 170, 174, 182, 184, 196, 197, 205, 

215 e 255). 

Apesar da boa estrutura legal que vigora no país, ainda 

há leis que não estão sendo devidamente cumpridas, 

principalmente às que dizem respeito ao direito de emprego 

para pessoas com necessidades educacionais especiais. O 

país está vivendo o paradigma do consumo e seus 

desdobramentos em ações inclusivas e produção de 

tecnologia assistiva, objetivando justiça social. Temas de 

extrema relevância para aqueles que não confundem 

expansão urbana com desenvolvimento inclusivo, senão 

vejamos o entendimento de Souza (2005, p. 101): 

 
Um desenvolvimento urbano autêntico, sem aspas, 

não se confunde com uma simples expansão do 

tecido urbano e a crescente complexidade deste, na 

esteira do crescimento econômico e da modernização 

tecnológica. Ele não é, meramente, um aumento da 

área urbanizada, e nem mesmo, simplesmente, uma 

sofisticação ou modernização do espaço urbano, mas, 

antes e acima de tudo, um desenvolvimento sócio-

espacial na e da cidade: vale dizer, a conquista de 

melhor qualidade de vida para um número crescente 

de pessoas e de cada vez mais justiça social.  
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Importante, assim, ressaltar que apesar do 

entendimento de que tudo e todos se sucumbem de alguma 

forma ao capital, essa mesma sociedade de consumo e para o 

consumo, cria produtos que beneficiam diretamente pessoas 

com deficiência, qualificando-as para o mercado de trabalho. 

Portanto, o consumismo, fenômeno decisivo do mundo 

contemporâneo, deve, igualmente, ser analisado sob a ótica 

do impacto social positivo e não apenas como o grande vilão 

da sociedade de consumo. Retondar (2007, p. 17) já nos traz 

a atualidade do tema, senão vejamos: 

 
A TENSÃO INERENTE ao mundo moderno entre os 

processos de racionalização da sociedade e processos 

de sua mistificação, que se tornou clássico no 

pensamento social do século XIX, destacado 

principalmente nas obras de Weber e Marx, retorna 

com força no contexto da discussão contemporânea 

sobre a expansão da sociedade de consumo para um 

nível global. 

 

O presente artigo tem como objetivo fazer uma 

reflexão sobre a visão social do consumo visto oportunizar o 

direito a ações inclusivas às pessoas com deficiência, como 

forma de qualificação e ingresso ao mercado de trabalho, 

facilitado cada vez mais através de tecnologias assistivas que 

o tornam um profissional melhor preparado para o 

enfrentamento com o competitivo mercado que se 

estabeleceu no país hodiernamente. 

Pensar, então, o direito, é se deparar diante de uma 

ciência extremamente dinâmica, que utiliza a 

multidisciplinaridade como instrumento para se alcançar 

suas finalidades. É inegável tal entendimento, conforme a 

lição do célebre autor Santos (1986, p. 186), ao afirmar que 
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“Na verdade, o princípio da interdisciplinaridade é geral a 

todas as ciências [...]”.    

Para esse descortinamento, utilizou-se da metodologia 

através de pesquisas em órgãos oficiais do governo ou de 

reconhecimento nacional, consulta às leis e decretos 

relacionados, livros específicos sobre a diversidade no Brasil 

e dados fornecidos diretamente pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI através do Programa de 

Ações Sociais Inclusivas e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. 

 

Conceitos estruturais 

 

Primeiramente, antes de se adentrar ao poder do 

comércio contemporâneo como um dos mecanismos de 

desenvolver produtos que auxiliam deficientes na obtenção 

de direitos básicos na seara da educação de qualidade e, 

consequentemente, ao mercado de trabalho, é necessário 

entender alguns conceitos como: sociedade de consumo, 

pessoas PNE, ações inclusivas e tecnologias assistivas. 

 

Sociedade de consumo 

 

O consumo ocupa papel principal no capitalismo 

globalizado, criando necessidades e impondo formas de 

aquisição de bens. Concomitantemente, ao determinar regras 

e maneiras de uso e gozo das coisas, cumpre relevante 

função social, com o advento de objetos e tecnologias que 

beneficiam diretamente pessoas que têm necessidades muito 

particulares, advindas de alguma deficiência física, mental 

ou motora, principalmente quando o ato de consumir não 

passa pelo signo, simbólico, mas sim pelo valor de uso do 

produto. 
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Diante da situação ventilada acima, evidencia-se o 

cumprimento da ordem social pelo capital, estabelecida, 

inclusive, na Carta Maior. Obviamente, que ao se discutir 

esse tema, não se pretende apresentar defesa ao capital como 

sendo a única mola propulsora do desenvolvimento urbano, 

ou mecanismo que oportuniza acesso a todos 

indistintamente. Referida discussão, de forma contundente já 

foi estabelecida por Marx em sua obra “O Capital”. Apenas 

propõe-se debater que, apesar do aumento do consumo estar 

visceralmente ligado ao aumento da produção, mesmo que 

enorme parte desses bens não sejam possíveis de acesso a 

grande parte da população, alguns desses produtos criados 

tornam-se ferramentas inclusivas poderosas a pessoas 

portadoras de necessidades especiais e, neste diapasão, 

suscita vários benefícios. 

A discussão sobre o tema é bastante oportuna, vez que, 

conforme nos ensina Retondar (2007, p.18): 

 
[...] a sociedade contemporânea se tornou, de um 

modo ou de outro, o cenário onde os processos e 

práticas de consumo passaram a se sobrepor ao 

mundo da produção, delineando uma nova 

modalidade de relação do homem com os objetos e a 

natureza, uma nova instância de mediação das 

relações e processos sociais e, o que é mais 

fundamental, a base para a constituição de uma nova 

ética de conduta a partir da qual se articulam 

ideologias, simbolismos e imaginários. 

 

Nesta esteira de raciocínio, Baudrillard (1969, p. 92) 

revela: 

 
É necessário apreender, de uma vez por todas, a 

lógica social da diferenciação como fundamental na 

análise e que é precisamente na relegação do valor de 
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uso (e das <necessidades> que se lhe referem) que se 

institui a exploração dos objetos como diferenciais e 

como signos – nível este que é o único a definir 

especificamente o consumo. 

 

Relevante, portanto, analisar nossos valores para 

então fazer as opções de consumo, ao invés de atribuir valor 

ao que consumimos. 

 

Pessoas PNE 

 

Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

um indivíduo é considerado como Portador de Necessidade 

Especial - PNE, a partir do momento em que sua 

"possibilidade de conseguir, permanecer e progredir no 

emprego é substancialmente limitada em decorrência de uma 

reconhecida desvantagem física ou mental" (OIT, 1983). 

No ano de 2010, no Brasil, cerca de 45,6 milhões de 

pessoas se declararam portadoras de alguma deficiência. 

Este número corresponde a quase 24% da população total. 

Veja na tabela abaixo os tipos de deficiência declarados no 

Censo do IBGE em referido ano: 
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Tabela 1. Deficiências segundo o Censo do IBGE 2010 

População residente por 

tipo  

de deficiência no Brasil   

Tipo de deficiência Número absoluto (n) 

Visual 35.774.392 

Auditiva 9.717.318 

Motora 13.265.599 

Mental 2.611.536 
Org.: Emerson Gervásio de Almeida (2013) 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

 

Ações inclusivas 

 

Ações Inclusivas englobam todas as ações voltadas à 

pessoa com qualquer tipo de deficiência que vise inseri-la no 

cotidiano, seja na área educacional, social, familiar, de 

mobilidade ou do mercado de trabalho. Apesar de ainda hoje 

existir certa resistência à inclusão, geralmente ligado ao 

preconceito e falta de informação quanto a lidar com a 

diversidade, "os resultados comprovam a eficácia da ação 

inclusiva em melhorar os seguintes aspectos: 

comportamento na escola, no lar e na comunidade; 

resultados educacionais; senso de cidadania e respeito 

mútuo; valorização das diferenças individuais e a aceitação 

das contribuições pequenas e grandes" (ALMEIDA, 2008, p. 

3). 
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Tecnologias assistivas 

 

De acordo com o Secretariado Nacional para a 

Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência 

(SNRIPD) de Portugal:   

 

Entende-se por ajudas técnicas qualquer produto, 

instrumento, estratégia, serviço e prática 

utilizada por pessoas com deficiência e pessoas 

idosas, especialmente produzido ou geralmente 

disponível para prevenir, compensar, aliviar ou 

neutralizar uma deficiência, incapacidade ou 

desvantagem e melhorar a autonomia e a 

qualidade de vida dos indivíduos. (PORTUGAL, 

2007, p. 2) 

 

Neste tipo de tecnologia assistiva – TA ou ajudas 

técnicas se enquadram todas que podem oferecer recursos 

e/ou serviços que possam propiciar maior amplitude das 

habilidades deficientes na pessoa PNE (Figuras 1 e 2), 

visando assim, uma vida de maior autonomia, independência 

e inclusão, mas sempre respeitando suas especificidades. 

Exemplos de recursos que se enquadram em TA’s podem ser 

vistos a seguir: 
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Figura 1 Estabilizador de punho e abdutor de polegar 

Fonte: Portal do Envelhecimento, Foto: Programa InfoEsp (2016) 

 
Figura 2 Pulseira de pesos 

 
Fonte: Portal Troca de Ideias, Adaptações Físicas ou Órteses 

(2016) 

 

Outros exemplos dentro da área da informática são os 

equipamentos de entrada e saída (síntese de voz, Braille), 
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auxílios alternativos de acesso (ponteiras de cabeça, de luz), 

teclados modificados ou alternativos, acionadores, softwares 

especiais (de reconhecimento de voz, etc.), que permitem as 

pessoas com deficiência a usarem o computador. 

 

A Proteção Legal ao deficiente  

 

Segundo demonstrado pelos dados do IBGE, existem 

no Brasil mais de 45 milhões de pessoas que têm algum tipo 

de deficiência, seja física, sensorial ou intelectual. Deste 

total, 52% estão locados na condição de inativos. Das 

pessoas inseridas no mercado de trabalho, onde a maioria 

são homens, 4,9 milhões ganham até dois salários mínimos, 

48% são chefes de família e 29% vivem em situação de 

miséria. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2008) 

calcula que existam aproximadamente 650 milhões de 

pessoas com alguma deficiência das quais mais de 380 

milhões fazem parte da população economicamente ativa. 

Apesar dos números elevados, o Brasil caminha cada 

vez mais para a inclusão de pessoas PNE no mercado de 

trabalho, não obstante faltar muito para se alcançar níveis 

consideráveis. O sólido passo no sentido de assegurar 

direitos às pessoas com deficiência foi a Constituição 

Brasileira de 1.988, que através de seus artigos 1º ao 4º, 

trouxe princípios acerca da soberania, cidadania, dignidade, 

de valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do 

pluralismo político.  

Algumas legislações sociais também contribuíram para 

as conquistas voltadas a este segmento, sendo a Lei nº 

7.853/1989, regulamentada pelo Decreto nº 3.298/1999, que 

assegura às pessoas com deficiência, o pleno exercício dos 

direitos no campo da saúde, educação, da habilitação e da 

reabilitação, do trabalho, da cultura, do turismo e do lazer 

(França e outros, 2008).  
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A inclusão também teve sua importância reforçada 

com a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e com a 

Convenção da Guatemala, de 2001, que proíbe qualquer tipo 

de diferenciação, exclusão ou restrição baseada na 

deficiência das pessoas (MOLINA, 2010). Sendo assim, 

mantê-las fora do ensino regular é considerado exclusão – e, 

consequentemente, crime. 

Também devemos ressaltar a Lei nº 8.213/1991, com 

diversas alterações dadas pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015), que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e 

dá outras providências; à qual ficou conhecida como a Lei 

de Cotas, visto reservar um percentual de vagas nos quadros 

funcionais aos portadores de deficiência. Veja o que se 

apresenta: 

 
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais 

empregados está obrigada a preencher de 2% (dois 

por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos 

com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras 

de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

I - até 200 empregados..........................................2%; 

II - de 201 a 500.....................................................3%; 

III - de 501 a 1.000................................................4%; 

IV - de 1.001 em diante. .......................................5%. 

§ 1º A dispensa de pessoa com deficiência ou de 

beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final 

de contrato por prazo determinado de mais de 90 

(noventa) dias e a dispensa imotivada em contrato 

por prazo indeterminado somente poderão ocorrer 

após a contratação de outro trabalhador com 

deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência 

Social. 
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§ 2º Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe 

estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como 

gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados 

e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e 

por beneficiários reabilitados da Previdência Social, 

fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às 

entidades representativas dos empregados ou aos 

cidadãos interessados.  

§ 3º Para a reserva de cargos será considerada 

somente a contratação direta de pessoa com 

deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de 

que trata a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943.   

 

A legislação brasileira contemporânea apresenta, 

portanto, evolução quanto às medidas protetivas às pessoas 

com deficiência, postura que fortalece o Estado Democrático 

de Direito em nosso país. 

 

 

O consumo como forma de produção de ações inclusivas  

 

Na análise ao direito à inclusão que os PNE’s 

adquiriram ao longo do tempo, é fundamental verificar a 

necessária obtenção de qualificação para que sejam capazes 

de competir no mercado de trabalho. E ao fazê-lo, 

caracteriza-se o consumo, todavia, desta vez, em benefício 

do consumidor com deficiência (“consumo social”) que, se 

não o fizer, se excluirá, ainda mais, do restrito campo de 

atuação profissional.  

E, ao se tratar sobre a importância do consumo na vida 

das pessoas, o célebre autor da frase: “Eu compro, logo sei 

que existo”, Campbell (2006, p. 47) declara: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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Contudo, ao procurar entender por que o consumo 

tem tanta importância na vida das pessoas, conclui-se 

que talvez esteja suprindo uma função muito mais 

importante do que apenas satisfazer motivos ou 

intenções específicos que incitam seus atos 

individuais. Em outras palavras, é possível que o 

consumo tenha uma dimensão que o relacione com as 

mais profundas e definitivas questões que os seres 

humanos possam se fazer, questões relacionadas com 

a natureza da realidade e com o verdadeiro propósito 

da existência – questões do “ser e saber”. 

 

Conforme o Instituto Cidadania (2006, p. 81): “[...] 

ajudar as comunidades a se ajudarem não livra o Estado de 

sua responsabilidade, pelo contrário, gera uma comunidade 

mais participativa, consciente e capaz de exigir e de 

controlar”. E isto é exatamente o que se espera de um Estado 

Democrático de Direito, que oportunize o crescimento a 

todos, trazendo benefícios às diversas formas de comunidade 

que o compõem e não, apenas, como um figurante dessa 

situação, que não gera mecanismos capazes de estímulos 

eficazes. 

Imprescindível, assim, estar aberto ao debate sobre a 

teoria do consumo e, conforme Slater (2001, prefácio): 

 
[...] as questões do consumo e da cultura do consumo 

não têm apenas um interesse restrito ou 

contemporâneo, mas estão inextricavelmente 

entrelaçadas com os problemas e temas centrais do 

pensamento social no decorrer da modernidade. 

 

Igualmente importante, pensar que o consumo de bens 

que facilitam a vida das pessoas com deficiência, não se 

enquadram enquanto produtos de luxo, pois conforme 

Lipovetsky e Roux (2005, p. 127 apud ROCHA, 2008, p. 5): 
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Um produto de luxo é um conjunto: um objeto 

(produto ou serviço), mais um conjunto de 

representações: imagens, conceitos, sensações, que 

são associados a ele pelo consumidor, e, portanto, 

que o consumidor compra com o objeto e pelos quais 

está disposto a pagar um preço superior ao que 

aceitaria pagar por um objeto de características 

funcionais equivalentes, mas sem essas 

representações associadas. 

 

Nesta esteira de raciocínio, incluem-se as ações 

inclusivas e tecnologias assistivas, principalmente dentro de 

ambiente educacional básico e de cursos profissionalizantes. 

A usabilidade das tecnologias a serviço da educação 

inclusiva, em uma visão voltada para a inclusão das pessoas 

com deficiência, é uma necessidade urgente de todos os 

profissionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem 

fazendo com que haja uma participação mais ativa no 

ambiente escolar e favorecendo a sua integração social, 

construindo um cidadão autônomo e oferecendo-lhe novas 

perspectivas. 

A igualdade, como direito fundamental disposto no 

artigo 5º da Constituição Federal, garante às pessoas com 

deficiência o acesso à educação, nas instituições publicas e 

privadas, da pré-escola a universidade, devendo, os 

portadores de deficiência ser educados através de um 

atendimento especial adequado às suas necessidades 

pessoais. (BOLONHINI, 2004). 

O avanço tecnológico, principalmente no que se refere 

ao campo da informática, cria uma expectativa satisfatória 

de empregabilidade dos deficientes, como também o próprio 

avanço do sistema normativo que garante os direitos 

individuais do cidadão. Apesar de haver um enorme número 



129 

de profissionais da educação totalmente desqualificados e 

pouco interessados em contribuir com o aluno deficiente no 

seu processo de aprendizagem, vê-se que é premente uma 

mudança neste cenário, pois a participação do docente é 

essencial e a inclusão no Brasil, um processo irreversível.  

É fundamental que o educador tenha um papel de 

mediador, facilitando o aprendizado, tendo flexibilidade, 

compreensão e seja um incentivador nato. É preciso investir 

em sua capacitação e qualificação, principalmente em 

relação aos novos recursos tecnológicos para assim 

possibilitar o desenvolvimento de um novo processo 

pedagógico em sala de aula, ou seja, inerente a necessidade 

se consumir referidos produtos, almejando desenvolvimento 

social das pessoas com deficiência.  

Diante disto, importante apresentar três exemplos de 

ações inclusivas e tecnologias assistivas aplicadas à 

qualificação profissional com o objetivo de incluir pessoas 

com deficiência ao mercado de trabalho:  

 

 Novo Telecurso - programa de educação 

supletiva do ensino fundamental e médio e para 

quem necessita aprimorar os conhecimentos na área 

de Mecânica. Desde o ano de 2000 eles adaptaram o 

conteúdo para pessoas com deficiência visual: todo o 

material foi transcrito e impresso em Braille, bem 

como caracteres ampliados. Logo após foi adaptado 

para deficientes auditivos: sua versão inicial oferecia 

recurso close caption e a partir de 2007 os vídeos 

possuem um recurso de intérprete de Libras 

(CHANG, 2010). 

 Programa Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) de Ações Inclusivas (PSAI). Foi 

implantado em 1999. Tem por objetivo apoiar a 
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inclusão de pessoas deficientes nos cursos e nos 

programas de educação profissional para a indústria, 

investindo na capacitação de docentes e técnicos do 

quadro. Uma inovação relevante foi a criação de um 

curso de capacitação para os docentes da área de 

Informática atuarem com alunos cegos por meio da 

utilização de softwares específicos que contemplam 

questões de acessibilidade (MANICA, 2010). São os 

componentes lógicos das tecnologias da informação 

que, construídos como tecnologias assistivas, 

projetam programas especiais de computador que 

possibilitam a interação da pessoa com deficiência e 

sua relação com o computador.  

 Sistema Operacional DosVox, desenvolvido 

em 1993 pelo Núcleo de Computação Eletrônica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ sob 

a supervisão do professor Antônio Borges e equipe, é 

um exemplo de como programas especiais de 

computador podem possibilitar e facilitar a interação 

da pessoa com qualquer grau de deficiência visual e 

seu computador, aumentando sua independência no 

estudo e no trabalho (Silva, 2010). Este sistema é 

oferecido gratuitamente ao usuário no site da UFRJ 

(http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/download.htm). 

Algumas funcionalidades do DosVox são: editor de 

texto (Edivox), leitor de telas (Monitvox), navegador 

falado (Webvox), entre outros (Figura 3). 
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Figura 3 Funcionalidades do DosVox 

 
Fonte: Intervox, Universidade Federal do Rio de Janeiro (2014) 

 

Observa-se, portanto, que a ordem social do consumo, 

traz inúmeros benefícios às pessoas com deficiência, pois 

oportuniza às mesmas, inclusão no mundo real, visto que na 

maioria das vezes, tratam-se de pessoas alheias ao universo, 

que são criadas para viverem com seu radinho de pilha preso 

às mãos, vendo a paisagem dos bancos em frente as suas 

casas. 

 

Considerações Finais 

 

É claro que as tecnologias assistivas e ações inclusivas 

viabilizam o processo de ensino-aprendizagem às pessoas 

com deficiência, preparando-as para novos desafios com 

relação aos seus limites e ao mercado de trabalho, tornando-

as autônomas e eficazes na busca do conhecimento e 

qualificação. 

Também, claro que somente através de uma escola 

aberta às diferenças é que consegue mostrar com dignidade a 

realidade e valorizar as necessidades decorrentes da 

deficiência, se incluirá o PNE. 
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Quanto ao direito à empregabilidade, a legislação 

brasileira ainda é restrita, visto ter sido estabelecido na Lei 

de Cotas, a sua aplicabilidade somente às empresas que 

contam com 100 ou mais empregados. Segundo o IBGE, a 

demografia das empresas é formada pela maioria de micro e 

pequenas empresas que contam, no máximo, com 99 

empregados. Estas empresas representam quase 62% das 

pessoas empregadas e que não são abrangidas pela Lei de 

Cotas. É uma questão a se rever. 

Isto posto, entende-se que a convivência na 

diversidade humana pode enriquecer nossa existência 

desenvolvendo, em vários graus, os diversos tipos de 

inteligência que cada um de nós possui. O fato de cada 

pessoa interagir com tantas outras pessoas, todas diferentes 

entre si em termos de atributos pessoais, necessidades, 

potencialidades, habilidades, etc. é a base do 

desenvolvimento de todos para uma vida mais saudável, rica 

e feliz. 

A participação dos agentes também se traduz em uma 

concreta forma de exigir e controlar a atuação estatal, 

aumentar o sentimento de pertencimento social e de criar 

uma sociedade mais consciente de seu papel, responsável 

pela sua evolução e construtora de seu próprio 

desenvolvimento e, a ordem social do capital, em todos os 

seus termos, não foge a esta regra, pelo contrário, tem de ser 

encarada como um importante objeto de análise 

contemporâneo, principalmente como forma de auxiliar o 

Estado na tentativa de se obter o almejado desenvolvimento 

integral, que ocorre, indubitavelmente, através da tão 

sonhada educação para todos. E, somente através do 

consumo consciente, onde pensemos primeiro em nossos 

valores, e não atribuindo valor ao que consumimos, 

conquistar-se-á os efeitos positivos do consumo como forma 

de inclusão às pessoas com deficiência.  
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INCLUSÃO COM AFETO DISPENSA 

DECRETO: ASPECTOS HISTÓRICOS DA 

DEFICIÊNCIA À LUZ A PSICOPEDAGOGIA 
 

Glaciene Januário Hottis Lyra 

 

Introdução 

 

Este presente trabalho evidencia o processo daInclusão 

no decurso de sua história, suas dificuldades, seus encontros 

e desencontros, o pouco que se evolui, o afeto que se 

distancia a passos longos, a legislação que decreta, ordena e 

não se pratica, tornou-se em muitos momentos papeis inúteis 

dentro dos departamentos educacionais, perfazendo um 

passeio pelas instituições de espaços de aprendizagem, como 

a Psicopedagogia pode contribuir na melhora das ações da 

Inclusão. Debate a necessidade de agregar sim o afeto, os 

valores legais em forma de legislação, e as Intervenções 

Psicopedagógicas como instrumentos para mediar as 

relações ensino/aprendizagem dos Portadores de 

Necessidades Especiais. 

 

A menina e a fruta: 

 

Um dia, apanhando frutas, goiabas com a menina, ela 

abaixou o galho e disse para o ar – inconsciente que me 

ensinava – “goiaba é uma fruta abençoada”. Seu movimento 

e rosto iluminados agitavam no ar a poeira e o espírito: O 

reino é dentro de nós: Deus nos habita. Não há como escapar 

a fome da alegria. (Adelia Prado) 

Embora não haja espaço para tratar este assunto com a 

profundidade merecida, é extremamente importante o 
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conhecimento da história da deficiência para a melhor 

compreensão do atual modo de definir a deficiência e o 

consequente manejo com as pessoas com deficiência. 

Preconceito gera preconceito. Preconceitos não nascem do 

abstrato, mas crescem e se fixam através de experiências 

vividas no cotidiano da história. Se hoje as pessoas com 

deficiência ainda estão em instituições, é porque houve um 

processo na história que as isolou e confinou. Se a 

integração começou, é porque fatos e pessoas se 

movimentaram, criando uma situação favorável para tal. 

A história da deficiência ocorreu dentro da história da 

humanidade e está condicionada a ela e a todos os 

acontecimentos políticos, sociais e econômicos. Para a 

compreensão de qualquer situação, não só a deficiência, é 

necessário que se tenha essa visão histórica como evolução, 

pois o que acontece hoje é resultado da soma de muitos 

fatores. Entender uma situação historicamentesignifica 

afirmar que não está pré-condicionada por sua natureza a ser 

assim, mas que é o resultado de uma complicada teia de 

acontecimentos, resultados de ações historicamente 

localizáveis ou também, resultado de passividade, e que não 

precisa permanecer assim como está. 

Perguntas inquietadoras podem ser respondidas, como 

por exemplo: Como foi possível as pessoas adultas e 

crianças com deficiência viverem em épocas bem remotas? 

Como eram tratadas e como sobreviviam? Qual era a atitude 

frente a estas pessoas no meio em que viviam? Qual era sua 

função no grupo? O que ocorreu para que houvesse 

aceitação e convivência? Como estas pessoas foram 

adquirindo respeito? 

A antiguidade é um período muito longo e com 

marcantes acontecimentos em torno da deficiência. Os 

egípcios, pelos seus registros em papiros, demonstram ter 

buscado a cura de quaisquer males, e as obras de arte 
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retratam que as pessoas com deficiência que tinham 

condições físicas viveram uma vida normal, inclusive com 

família (esposa-esposo-filhos), apesar de verem a deficiência 

como consequência de maus espíritos. 

A contribuição importante dos hebreus está nas leis 

criadas para manter o povo unido, nas quais não faltavam 

prescrições acerca da saúde e castigos corporais como 

amputações e vazamento de olhos. 

Os gregos com seu Olimpo retratam também figuras 

míticas com deficiências: Édipo-cego, Filomela-muda, 

Licurgo-cego, Fineu-cego, Tirésias-cego, ninfa Lara-muda, 

Hefestos-deficiências múltiplas, confirmando a função do 

mito de interpretar e revelar para a humanidade como ela é e 

age, como um espelho. O mundo mitológico, com suas 

deficiências, reflete o mundo real, como é a vida, a aceitação 

e as dificuldades das pessoas com deficiência. 

Ainda quanto aos gregos, não se pode esquecer que 

suas leis previam claramente assistência às pessoas com 

deficiência. Hipócrates debruçou-se longamente, entre 

outros estudos, sobre descrições e análises de males 

incapacitantes e medidas preventivas de deficiência em 

crianças pequenas. Existem informações de que homens com 

deficiência tornavam-se seleiros, sapateiros, ferreiros. 

Os romanos, com seu Direito, negaram qualquer 

direito à vida de alguém que nascesse com alguma anomalia. 

O pai deveria matar a criança imediatamente. Mesmo com 

esta lei, o infanticídio não foi praticado por todos. Muitas 

crianças nascidas doentes ou com deficiência eram 

colocadas em cestos e abandonadas no rio Tigre. Pessoas 

que viviam de esmolas as salvavam e criavam para mais 

tarde servirem como meio de exploração, aumentando assim 

o sentimento de culpa dos romanos. Sabe-se ainda que 

aconteceram automutilações para dispensa do serviço 

militar. Somente mais tarde, um pouco antes do nascimento 
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de Cristo, e na época contemporânea a Cristo, os sábios 

Cícero e Sêneca ressaltaram que poderia haver virtudes em 

corpos deformados. 

Vale lembrar que a Declaração de Salamanca – 

documento sobre princípios de Educação Inclusiva de 1994, 

estabelece que a escola inclusiva é aquela que contempla 

muitas outras necessidades educacionais especiais: crianças 

que têm dificuldades temporárias ou permanentes, que 

repetem de ano, sofrem exploração sexual, violação física ou 

emocional, são obrigados a trabalhar, moram na rua ou 

longe de casa, e da escola, vivem em extrema condição de 

pobreza, são desnutridos, vítimas de guerras ou conflitos 

armados, têm altas habilidades (superdotadas) e os que, por 

qualquer motivo, estão fora da escola, em atendimento 

hospitalar por exemplo. 

A escola é uma instituição social e, como tal, se 

encontra numa relação dialética com a sociedade em que se 

insere. Ao mesmo tempo em que reproduz as estruturas de 

dominação existentes na sociedade, constitui-se em um 

espaço onde se pode lutar pelas transformações sociais. As 

práticas escolares trazem a marca da cultura e do sistema 

dominante que nelas imprimem as relações sociais que 

caracterizam a moderna sociedade capitalista. Pensamos, no 

entanto, que não se trata de uma mera reprodução, como 

pretendem as teorias da reprodução, pois, por intermédio da 

mediação dos sujeitos, no movimento dialético entre a 

subjetividade e as condições objetivas, as relações de 

domínio e controle se efetivam, assumindo características 

específicas. 

“Não podemos nos sentir satisfeitos. Temos de querer 

sempre mais” (MARIO SERGIO CORTELLA, 2010, p. 72). 

Para Cortella, se temos algo a aprender com os norte-

americanos é justamente a postura marcada por uma 

expressão muito utilizada por eles: I’ll do mybest (Vou fazer 
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o melhor). Não podemos nos sentir satisfeitos. Essa atitude 

paralisa. Temos que querer sempre mais: “A aprendizagem é 

uma modificação na disposição ou na capacidade do 

homem, modificação essa que pode ser anulada e que não 

pode ser simplesmente atribuída ao processo de 

crescimento.” (Gagné, 1983, p. 52).  

No século XIX, lá pelo seu final, alguns educadores 

europeus se preocuparam com os problemas de 

aprendizagem. Nessa época, o DA era visto como um 

paciente com as dificuldades orgânico que interferia 

diretamente no cognitivo. Na época, os problemas sociais 

não eram vistos como bloqueio do cognitivo. Havia interesse 

em descobrir as dificuldades de aprendizagem que 

comprometessem a apreensão dos conteúdos dados nas áreas 

do conhecimento. Foram implantadas nas escolas públicas, 

as classes especiais, destinadas às crianças com retardos 

mentais.  

No início do século seguinte, iniciam as consultas 

médico-pedagógicos com o intuito de selecionar crianças 

DA, para as classes especiais. Ainda no primeiro quartel 

deste século, surgem os primeiros centros de reeducação 

para delinquentes infantis. No segundo quartel foram 

fundados os primeiros centros Pp. (Abreviação Pedagógica) 

para tratar de comportamentos das crianças. 

Hoje a Psicopedagogia é uma ciência nova, de grande 

valia no contexto educacional, sendo embasada pelas teorias 

da Psicanálise, que analisa o mundo inconsciente e a 

dinâmica psíquica; Psicologia social, analisa a constituição 

do sujeito: relações familiares, grupais e institucionais, 

condições sócio-culturais e econômicos; Psicologia genética: 

descreve a construção do conhecimento; Linguístico: 

compreensão da linguagem; Pedagogia: abordagem acerca 

do processo ensino-aprendizagem; Neuropsicologia: 

compreensão dos mecanismos cerebrais. 



142 

Desenvolvimento 

 

Segundo as Diretrizes Nacionais a Educação Especial 

– Educação Básica: 

 
Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos 

educandos com necessidades especiais:         
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos 

e organização específicos, para atender às suas 

necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não 

puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 

ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, 

e aceleração para concluir em menor tempo o 

programa escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em 

nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino 

regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua 

efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 

condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, 

mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 

bem como para aqueles que apresentam uma 

habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 

psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas 

sociais suplementares disponíveis para o respectivo 

nível do ensino regular. 

No tocante a Psicopedagogia fica clara a força 

emergente que a mesma tem com relação às intervenções 

que podem e devem ser utilizadas nos espaços escolares para 

ajudar a estruturar o tão sonhado processo de Inclusão neste 

século XXI, que às vezes dito na introdução, parece que 
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estamos na Idade Média, dado o não cumprimento das leis 

que regem o processo de Inclusão e não Integração como 

tanto se tem feito em substituição a Inclusão. Pain (2008, p. 

63) ainda salienta que(...) essas perturbações podem ter 

como consequência problemas cognitivos mais ou menos 

graves mas não configuram por si sós um problema de 

aprendizagem. Se bem não são causa suficiente, aparecem, 

no entanto, como causa necessária. 

Vários pensadores contribuem para o aprimoramento 

da Psicopedagogia. Dentre muitos, podemos citar alguns 

imortais que lutam e lutaram, incessantemente com o intuito 

de estudos experimentais dos fenômenos inerentes aos 

problemas de aprendizagem das crianças e adolescentes, e 

até mesmo adultos aprendentes e também os ensinantes, 

descobrindo novas técnicas: Freud, Piaget, Wallon, Pichon, 

Vygotsky, Sara Paín, Emilia Ferreiro, Visca, Luria, entre 

outros.“Aprendizagem é a progressiva mudança do 

comportamento que está ligada, de um lado, a sucessivas 

apresentações de uma situação e, de outro, a repetidos 

esforços dos indivíduos para enfrentá-la de maneira 

eficiente. ”(MCCONNELL apud PILETTI, 1991, p. 32). 

No Brasil a Psicopedagogia norteia um processo 

emergente, onde o psicopedagogo arraigado junto a 

Associação Brasileira de Psicopedagogia, órgão oficial de 

divulgação e valorização da Pp. clínica e institucional, para 

que em breve no Brasil, a Pp. intervenha em todas as 

unidades de ensino pública e privada, hospitais pediátricos e 

escolas profissionalizantes. Nosso país precisa acordar para 

a importância da Psicopedagogia, principalmente na efetiva 

construção do processo de inclusão. Saindo das leis e 

perpassando pelos laços que nos une como seres humanos, o 

afeto, o amor, olhar o outro sem se incomodar. 
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Alma9 

Alma! 

Deixa eu ver sua alma 

A epiderme da alma 

Superfície! 

Alma! 

Deixa eu tocar sua alma 

Com a superfície da palma 

Da minha mão 

Superfície!... 

Easy! Fique bem easy 

Fique sem, nem razão 

Da superfície! 

Livre! Fique sim, livre 

Fique bem, com razão ou não 

Aterrize!... 

Alma! 

Isso do medo se acalma 

Isso de sede se aplaca 

Todo pesar não existe 

Alma! 

Como um reflexo na água 

Sobre a última camada 

Que fica na 

Superfície!... 

Crise! 

Já acabou, livre 

Já passou o meu temor 

Do seu medo sem motivo 

Riso, de manhã, riso 

                                                 
9 ZÉLIA DUNCAN. Alma. GOMES, Pepeu; ANTUNES, Arnaldo. 

[Compositores]. In: Sortimento. [S.I.]  Voices, São Paulo, Fubá Studios 

e Mega, Rio de Janeiro, p 2001. 1 CD (ca53:36 min). Faixa 02 (04 min 

10 s). Remasterizado em digital, 
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De neném a água já molhou 

A superfície!... 

Alma! 

Daqui do lado de fora 

Nenhuma forma de trauma 

Sobrevive! 

Abra a sua válvula agora 

A sua cápsula alma 

Flutua na 

Superfície!... 

Lisa, que me alisa 

Seu suor, o sal que sai do sol 

Da superfície! 

Simples, devagar, simples 

Bem de leve 

A alma já pousou 

Na superfície!... 

Alma! 

Daqui do lado de fora 

Nenhuma forma de trauma 

Sobrevive! 

Abra a sua válvula agora 

A sua cápsula alma 

Flutua na 

Superfície!... 

Lisa, que me alisa 

Seu suor, o sal que sai do sol 

Da superfície! 

Simples, devagar, simples 

Bem de leve 

A alma já pousou 

Na superfície!... 

Alma! 

Deixa eu ver sua alma 

A epiderme da alma 

Superfície! 

Alma! 
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Deixa eu tocar sua alma 

Com a superfície da palma 

Da minha mão 

Superfície!... 

Alma! 

Deixa eu ver! 

Deixa eu tocar! 

Alma! Alma! 

Deixa eu ver! 

Deixa eu tocar! 

Alma! Alma! 

Superfície 

Alma! Alma! 

Alma! 
 

Lembrando das nossas crianças que, mesmo na escola, 

são excluídas pela religião, pela cor, peso, aparência, altura, 

modo de falar, vestir ou pensar. Tudo isso segundo a 

Psicopedagogia colabora para que o estudante tenha 

cerceado o direito de aprender e crescer. Por isso, rever 

conceitos e práticas é necessário. O Código de Ética do 

Psicopedagogo nos relata: 

 
Artigo 1º 

A psicopedagogia é um campo de atuação em Saúde 

e Educação que lida com o processo de 

aprendizagem humana; seus padrões normais e 

patológicos, considerando a influência do meio _ 

família, escola e sociedade _ no seu 

desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios 

da psicopedagogia. 

Parágrafo único 

A intervenção psicopedagógica é sempre da ordem 

do conhecimento relacionado com o processo de 

aprendizagem 

Artigo 2º 
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A Psicopedagogia é de natureza interdisciplinar. 

Utiliza recursos das várias áreas do conhecimento 

humano para a compreensão do ato de aprender, no 

sentido ontogenético e filogenético, valendo-se de 

métodos e técnicas próprios. 

Artigo 3º 

O trabalho psicopedagógico é de natureza clínica e 

institucional, de caráter preventivo e/ou remediativo. 

Artigo 4º 

Estarão em condições de exercício da 

Psicopedagogia os profissionais graduados em 3º 

grau, portadores de certificados de curso de Pós-

Graduação de Psicopedagogia, ministrado em 

estabelecimento de ensino oficial e/ou reconhecido, 

ou mediante direitos adquiridos, sendo indispensável 

submeter-se à supervisão e aconselhável trabalho de 

formação pessoal. 

Artigo 5º 

O trabalho psicopedagógico tem como objetivo: (i) 

promover a aprendizagem, garantindo o bem-estar 

das pessoas em atendimento profissional, devendo 

valer-se dos recursos disponíveis, incluindo a relação 

interprofissional; (ii) realizar pesquisas científicas no 

campo da Psicopedagogia. 

 

A memória constitui hoje a base de toda a atividade 

psíquica. As impressões que chegam à consciência, por 

intermédio das sensações, deixam, após o desaparecimento 

de sua ação, um traço duradouro. Esse traço, que em 

Psicanálise se denomina marca mnêmica ou hemograma, 

propende ao desaparecimento progressivo, mas a sua 

conservação pode ser facilitada por meio de ligações casuais 

entre as representações ou pelo esforço da vontade. Assim se 

forma e se conservam as lembranças. 

Como é conduzida essa discussão, sob a ótica de uma 

escola inclusiva? Considerando-se que a inclusão em 
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educação é um processo permanente que depende do 

contínuo desenvolvimento pedagógico e organizacional dos 

sistemas educacionais, fica implícita a concepção da 

avaliação como mais um recurso a serviço para o 

aprimoramento das respostas educativas da escola que 

devem incluir todos os alunos na aprendizagem. 

Não se trata da inserção de alunos de deficiência nas 

classes regulares, apenas, imaginando-se, ingenuamente, que 

estaremos resolvendo todas as suas necessidades. Tanto é 

equivocada a interpretação da proposta inclusiva/integradora 

como dirigida, somente, aos alunos portadores de 

deficiência, quanto é um mito entendê-la como recurso 

político-administrativo para resolver a seletividade de nosso 

sistema educacional.Normalmente, consideram-se como 

aprendidas as mudanças de comportamento relativamente 

permanentes, que não podem ser atribuídas à maturação, 

lesões ou alterações fisiológicas do organismo, mas que 

resultam da experiência do sujeito no seu meio. 

A proposta da educação inclusiva não representa um 

fim em si mesma, como se, estabelecidas certas diretrizes 

organizacionais, a escola melhorasse num passe de mágica. 

Muito mais do que isso pretende-se, a partir do diagnóstico 

do “funcionamento” do nosso sistema educacional, 

identificar as barreiras existentes com vista às providências 

políticas, técnicas e administrativas que permitam enfrentá-

las e removê-las. 

Devemos considerar como apoio todos os recursos e 

estratégias que atendem aos interesses e necessidades de 

indivíduos portadores ou não de deficiências; que geram 

oportunidades de acesso a recursos, informações; que 

propiciem condições de relacionamento interpessoal nos 

ambientes em que convivem; que estimulem sua 

interdependência e independência, sua produtividade, 

integração à comunidade e satisfação pessoal. 
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Segundo Luckasson (1992) há vários modos de 

identificar os apoios: a) segundo os recursos: humanos, 

tecnológicos e de serviços; b) segundo as funções: amizade, 

ajuda na escola, no emprego, na família, na comunidade; c) 

segundo a intensidade do apoio: intermitente, limitado, 

extensivo e generalizado; d) segundo os resultados 

desejados: desenvolver habilidades adaptativas, maximizar 

os níveis funcionais de saúde, educação, trabalho (...), 

potencializar as características ambientais que possibilitem a 

participação, a autonomia e a independência.  

Várias leis e documentos internacionais estabeleceram 

os direitos das pessoas com deficiência no nosso país. Veja 

abaixo alguns deles: 

 

Quadro 1: Educação e Treinamento em Retardes Mentais e 

Deficiências de Desenvolvimento 

 

1988 

Constituição da República 

Prevê o pleno desenvolvimento 

dos cidadãos, sem preconceito de 

origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de 

discriminação; garante o direito à 

escola para todos; e coloca como 

princípio para a Educação o 

“acesso aos níveis mais elevados 

do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a 

capacidade de cada um”. 

1989 

Lei Nº 7.853/89 

Define como crime, recusar, 

suspender, adiar, cancelar ou 

extinguir a matrícula de um 

estudante por causa de sua 

deficiência, em qualquer curso ou 
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nível de ensino, seja ele público 

ou privado. A pena para o infrator 

pode variar de um a quatro anos 

de prisão, mais multa. 

1990 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) 

Garante o direito à igualdade de 

condições para o acesso à 

permanência na escola, sendo o 

Ensino Fundamental obrigatório e 

gratuito (também aos que não 

tiveram acesso na idade própria); 

o respeito dos educadores; e 

entendimento educacional 

especializado, preferencialmente 

na rede regular. 

1994 

Declaração de Salamanca 

O texto que não tem efeito de lei, 

diz que também devem receber 

atendimento especializado 

crianças excluídas da escola por 

motivos como trabalho infantil e 

abuso sexual. As que têm 

deficiências graves devem ser 

atendidas no mesmo ambiente de 

ensino que todas as demais. 

1996 

Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) 

A redação do parágrafo 2º do 

artigo 59 provocou confusão, 

dando a entender que, dependendo 

da deficiência, a criança só podia 

ser atendida em escola especial. 

Na verdade, o texto diz que o 

atendimento especializado pode 

ocorrer em classes ou em escolas 
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especiais, quando não for possível 

oferece-lo na escola comum. 

2000 

Leis Nº 10.048 e Nº 10.098 

A primeira garante atendimento 

prioritário de pessoas com 

deficiência nos locais públicos. A 

segunda estabelece normas sobre 

acessibilidade física e define 

como barreira obstáculos nas vias 

e no interior dos edifícios, nos 

meios de transporte e tudo o que 

dificulte a expressão ou o 

recebimento de mensagens por 

intermédio dos meios de 

comunicação, sejam ou não de 

massa. 

2001 

Decreto Nº 3.956 (Convenção da 

Guatemala) 

Põe fim às interpretações confusas 

da LDB, deixando clara a 

impossibilidade de tratamento 

desigual com base na deficiência. 

O acesso ao Ensino Fundamental 

é, portanto, um direito humano e 

privar pessoas em idade escolar 

dele, mantendo-as unicamente em 

escolas ou classes especiais, fere a 

convenção e a Constituição.  

Fonte: AAMR Definition of Mental Retardation: A 

Retrospective. Vol. 32, No. 3 (September 1997), pp. 174-178 

 

A escola só ensina a todos quando fica atenta à 

necessidade de respeitar o ritmo e observar as capacidades 

de cada um, em vez de enfatizar as limitações. “Quem tem 

dificuldades em Matemática pode se sair bem em 

linguagem”, exemplifica Windyz Ferreira em seu discurso, 
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coordenadora do projeto Educar na Diversidade, do MEC, e 

consultora da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).É importante 

também ouvir do aluno com deficiência o que ele considera 

válido para o seu bom desempenho na escola, pois ele sabe 

da sua condição e pode dar contribuições valiosas. E é 

preciso, para ouvi-lo, estar aberto às suas formas de 

comunicação, mesmo que seja por escrito, em desenhos, em 

braile, pelo computador ou pelas mãos que se movem 

dizendo: “Tenho direito a aprender”. 

Falando em aprender, o objeto maior da 

Psicopedagogia é justamente o Apreender dentro de si; o que 

leva a criança a não aprender? Às vezes o obstáculo é 

invisível, pois apresentam-se normais em vários aspectos, 

exceto pelas suas limitações no progresso da escola. 

Existe uma concordância de opiniões entre os 

pesquisadores de que se devem investigar os motivos que 

levam uma criança a não aprender. Eles divergem, 

entretanto, quando começam a discutir as causas e a 

relevância de um fator sobre o outro. Considerando os 

estudos de Morais (1986), Coles (1987), Brueckner e Bond 

(1980), Ajuriaguerra (1980), Jonhson e Myklebust (1983), 

Pain (1989) poderíamos apresentar, como mais frequentes, 

as seguintes causas: a) fatores intra-escolares como 

inadequação de currículos, programas, sistemas de 

avaliação, relacionamento professor-aluno, métodos de 

ensino inadequados; b) deficiência mental; c) problemas 

físicos e/ou sensoriais(déficits auditivos e visuais); d) 

linguagem deficiente; e) problemas emocionais; f) aspectos 

carenciais da população (saúde, nutrição); g) diferenças 

culturais e/ou sociais; h) falta de estimulação adequada nos 

pré-requisitos necessários à alfabetização; i) falta de 

maturidade para iniciar o processo de alfabetização; j) 

“dislexia”; k) deficiências não-verbais. 
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Tudo indica que os problemas de aprendizagem são 

multideterminados, isto é, são devidas a uma associação de 

causas que devem ser considerados a uma busca incessante 

por suas soluções (caminho da cura), para tanto as clínicas 

multidisciplinares e suas diversas especialidades que irão 

contribuir para o que mais queremos, a dignidade do ser 

humano, o humano com toda sua capacidade de 

aprendizagem. Viver sim, com possibilidades de crescer, 

este é o nosso direito: Direito de SER.  

 

Considerações Finais 

 

Vivemos um processo de apropriação de direitos, 

direitos essenciais à vida, viver com dignidade é o mínimo 

que se pode oferecer ao ser humano “normal” ou 

patologicamente adoecido. A escola tem como objetivo, a 

integração da criança na sociedade, facilitando seu acesso ao 

mundo dos adultos. Neste estudo verificamos, porém, que 

este objetivo está cada vez mais esquecido. Ela tem 

selecionado devidamente crianças que têm menor facilidade 

de aprender. A legislação legisla no sentido de fazer o papel 

do poder, “é necessário fazer por elas”; porém acaba 

reproduzindo os mesmos controles da sociedade e com isto 

os “expulsa”. O relacionamento professor-aluno também é 

outro fator que pode influenciar o processo ensino-

aprendizagem. A maioria das nossas crianças trazem consigo 

uma bagagem cultural, social intelectual, neurológica muito 

defasada em relação aos seus companheiros, tanto na criança 

dita normal, quanto a criança com necessidades educativas. 

Portanto, todo o arcabouço do aprender é inerente a situação 

da criança, e só com intervenções técnicas, estudos, afeto e 

não só decretos, é que mudaremos a realidade ainda tão 

distante da desejada por todos os profissionais que militam 

pela causa dos deficientes, lembrar que deficiências é do 
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SER humano, afinal de perto ninguém é normal. 

Concluindo, é preciso ressaltar que as causas para o 

aprendizado do aluno não se esgotam nas razões que foram 

expostas aqui. Muitas outras podem surgir no confronto da 

criança com o ensino, com a escola, com o professor, com a 

cultura. Afinal, algumas são frutos de sua própria 

personalidade. 
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A SUPREMA CORTE NORTE-AMERICANA 

E A GENEALOGIA DECISIONAL A PARTIR 

DO PERFIL DOS JULGADORES: UMA 

ANÁLISE FUNDADA NA OBRA BORN TO 

REBEL DE FRANK SULLOWAY 
 

Andrey Lucas Macedo Corrêa 

Alexandre Walmott Borges 

Fabiana Angélica Pinheiro Câmara 

 

Introdução 

 

O presente trabalho busca analisar a teoria de Frank J. 

Sulloway apresentada na obra Vocação: Rebelde 

(borntorebel) aplicada sob as decisões da Suprema Corte 

norte-americana conforme proposto pela terceira parte da 

obra do autor. Sulloway propõe e comprova preditores 

comportamentais relacionados à ordem de nascimento - 

primogênitos vs filhos mais novos. O livro Vocação: 

Rebelde apresenta a hipótese central de que é possível 

detectar as atitudes sociais e políticas a partir da ordem de 

nascimento e inserção em nichos familiares. Dessa forma, na 

terceira parte do livro o autor aborda a genealogia das 

decisões/votos dos juízes da Suprema Corte estadunidense. 

Partindo dessa hipótese o trabalho debaterá as bases da 

teoria de Sulloway e suas implicações no controle de 

constitucionalidade e demais atos dos membros da suprema 

corte estadunidense.   

O presente trabalho centrou o foco na terceira parte da 

obra de Sulloway, justamente na definição de atitudes 

sociais e políticas, mostrando como a ordem de nascimento - 

dos juízes - é preditor de comportamento dos julgadores no 



159 

desempenho da função judicial (SULLOWAY, 2002). A 

expressão preditor certamente não é um neologismo. No 

latim encontra-se praedictus, particípio passado de praedico, 

ou seja, predizer. É algo que prediz. Na linguagem castrense 

inclusive designa um ponto de artilharia.  Preditores são 

indicadores de análises que permitem desenhar 

probabilidades de comportamento. Já na introdução é 

importante afirmar que não se trata de leitura de 

condicionamentos ou determinismos. O uso da palavra 

preditor quer justamente cercar a teoria dos cuidados e da 

demonstração acertada do conteúdo que almeja. Preditores 

comportamentais são indicativos robustos de 

comportamento mas não são determinações inequívocas de 

comportamento. 

Na terceira parte da obra, o autor faz a exploração de 

vários eventos da história, tanto de personalidades históricas 

como de eventos históricos, mostrando como a teoria 

desenvolvida nas partes iniciais da obra - partes 1 e 2 -, 

sobre a vocação contestadora dos caçulas no campo da 

ciência, aplica-se também à política e às atitudes sociais. A 

vocação rebelde de Sulloway mostra como as grandes 

revoluções transformadoras da ciência foram partilhadas ou 

desenvolvidas, na maioria dos casos, por caçulas. O Autor 

demonstra como a ordem de nascimento e posição nos 

nichos familiares influencia e molda comportamentos 

propensos à aceitação de mudanças científicas. No revés dos 

caçulas, há a demonstração de que primogênitos, por sua 

posição familiar, tendem à preservação do nicho e, nas fases 

adultas da vida, são arraigados defensores do status quo e do 

estabelecido nos parâmetros da ciência. 

O objeto de análise das 1ª e 2ª parte é vertido, na 3ª 

parte, para além do comportamento receptivo, ou não, às 

mudanças da ciência. Os preditores de ordem de nascimento 

e posição no nicho familiar são de aplicação bastante 
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elucidativos nos comportamentos sociais e políticos. 

Especificamente, na demonstração dos comportamentos 

sociais e políticos, Sulloway observa, em parte do livro, os 

votos proferidos pelos juízes da Suprema Corte dos EUA. O 

autor mostra como juízes da Suprema Corte primogênitos 

têm a tendência a proferir decisões ou votos conservadores, 

e juízes caçulas têm a tendência a proferir decisões ou votos 

transformadores (SULLOWAY, 1999, p. 255-256). Os 

padrões comportamentais de recepção à inovação científica 

e o rechaço à inovação são transportados à política e às 

atitudes sociais.  

O trabalho tem como fonte de pesquisa a bibliografia 

na qual é exposta a teoria matriz do trabalho. O texto faz a 

contextualização da teoria às possibilidades de análise 

comportamental de julgadores, e os impactos na produção de 

decisões, acórdãos ou sentenças. A contribuição no campo 

da teoria constitucional é novidadeira já que desenvolve a 

aplicação da biologia comportamental à sociologia do 

judiciário. A ligação entre a sociologia-biologia 

comportamental reside no fato do texto explorar os perfis de 

julgadores num órgão de jurisdição constitucional que é a 

Suprema Corte dos EUA. 

 

Apresentação e crítica da teoria de Sulloway e suas bases 

metodológicas  

 

Frank J. Sulloway, nascido em 1947, é um biólogo e 

psicólogo estadunidense, professor visitante no Instituto de 

Personalidade e Pesquisa Social da Universidade da 

Califórnia, Berkeley, professor visitante no Departamento de 

Psicologia da mesma universidade e professor visitante do 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O Autor é Ph.D. 

em História da Ciência pela Universidade de Harvard 

(SULLOWAY, 2015). O obra que embasa o presente 
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trabalho foi objeto de pesquisa do autor durante 26 anos e 

envolveu a pesquisa de 6.700 biografias (SULLOWAY, 

1999, p. 332), concluída com a edição do livro. A edição da 

obra foi objeto de contestações e adesões ao conteúdo. Os 

debates centraram-se na dimensão ou papel que se podia dar 

aos preditores de comportamento social decorrentes de 

elementos de adaptação familiar-biológica e da teoria 

evolutiva.  

A obra de SullowayVocação: rebeldetem a hipótese 

central de que a ordem de nascimento, no seio da família, é 

preditor de ação e comportamento político e social dos 

indivíduos (com a utilização de vários elementos da teoria 

darwiniana) (SULLOWAY, 1995). A obra mostra as 

influências da personalidade na propensão de adesão às 

ideias revolucionárias, nas ciências e nas ações políticas. 

Esta propensão, ou preditor de comportamento social, é 

desenvolvida em decorrência da ordem de nascimento. 

Frank J. Sulloway demonstra como as ciências sociais 

e humanas podem se aproveitar dos elementos da etologia, 

da biologia, da psicobiologia e da teoria evolucionista 

darwiniana para a compreensão do comportamento humano 

e do desenvolvimento da personalidade. O autor foca-se em 

um elemento da teoria darwiniana de que a posição no nicho 

familiar define estratégias dos indivíduos para a 

sobrevivência. As ideias darwinianas de evolução utilizadas 

por Sulloway são as de estratégias e posições em nichos 

familiares, disputa adaptativa e princípio da divergência. O 

resultado do trabalho de Sulloway é de que a posição de 

nascimento firma um dos preditivos da personalidade dos 

seres humanos:  indivíduos afáveis às mudanças e 

revoluções científicas são justamente aqueles que ocupam a 

posição como caçulas na ordem de nascimento. Esta posição 

no nicho impõe uma série de adaptações e estratégias de 

sobrevivência aos caçulas, predispondo-os à aceitação 
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revolucionária e contestadora (SULLOWAY, 1999, p. 33-

63).  

A linha geral da obra Vocação: Rebelde é a análise da 

história das revoluções científicas e de como a personalidade 

humana pode ser um preditivo de aceitação ou rejeição das 

revoluções da ciência. Portanto, a obra constitui um grande 

apanhado da história das ciências sociais tendo como fundo 

condutor a teoria evolucionista darwiniana para a explicação 

desta história. Sulloway usa a ordem de nascimento 

funcional para verificar a receptividade, ou não, às 

inovações científicas (Diferencia-se, assim, ordem 

puramente biológica de ordem funcional).  

Para Sulloway, as transformações científicas podem 

ser catalogadas em revoluções ideológicas radicais, 

revoluções técnicas, inovações controvertidas e teorias 

conservadoras. Na linha da abordagem de Sulloway, 

justamente as revoluções radicais caracterizam-se por 

rupturas no estabelecido em matéria, ou estado da arte, 

despertando notadamente reações do poder religioso: 

Durante as revoluções ideológicas radicais, os filhos 

mais novos, considerados individualmente, têm uma 

probabilidade 4,8 vezes maior do que os 

primogênitos, tomados individualmente, de endossar 

a alternativa heterodoxa. (SULLOWAY, 1999, p. 52) 

 

A obra é dividida em três partes: uma primeira parte 

dedicada à exploração de como ocorre o desenvolvimento de 

personalidades com alto grau de receptividade à 

inovação/revolução científica, e a importância da ordem de 

nascimento na determinação da personalidade, e de como os 

filhos caçulas associam-se às grandes revoluções científicas 

e políticas. A segunda parte destaca o que são os nichos 

familiares, a influência do temperamento no 
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desenvolvimento de personalidades revolucionárias, e os 

percalços de desenvolvimento na infância. A terceira parte 

mostra como as atitudes sociais se relacionam com o 

desenvolvimento de personalidades revolucionárias.  

A tese básica de Frank J. Sulloway é como os caçulas 

ampliam estratégias inovadoras na disputa por afeição 

paterna - material e afetiva, acabam por desenvolver 

personalidades aptas à inovação, ao novo, e ao 

questionamento dos dogmas. Como os primogênitos têm a 

tendência defensiva de posição primária, desenvolvem 

personalidade afeita à preservação conservadora de ideias, 

do conhecimento e do estatuto dominante (ROHDE, et al., 

2003, p. 261-276).  

Frank J. Sulloway demonstra que o comportamento 

humano é sensível tanto ao contexto histórico como às 

características dos participantes individuais. As 

características dos participantes individuais são preditores 

biográficos moldados por atitudes religiosas, viagens, 

atitudes políticas, conflitos intrafamiliares (sobretudo com 

os pais), sexo, idade, contatos pessoais e demais contatos 

sociais, além disso, as características pessoais são 

influenciadas por problemas sociais, econômicos, raciais e 

de nacionalidade. De tudo isso, todavia, o preditor ordem de 

nascimentoé destacado, ou seja, ainda que se usem múltiplos 

preditores, a ordem de nascimentomostra a comprovação de 

alta probabilidade de caçulas situarem-se na iniciativa 

primária de revoluções científicas, e na iniciativa primária 

de atitudes políticas revolucionárias; mostra também a 

comprovação de que os primogênitos tendem à alta 

probabilidade de rechaço às inovações/revoluções científicas 

e apego às políticas de manutenção, conservação ou 

realismo radical(SULLOWAY, 1999, p. 248-252). Para a 

comprovação da hipótese Frank J. Sulloway valeu-se de 

pesquisa biográfica de várias personalidades políticas em 
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assuntos variados como igualdade de sexo, abolicionismo, 

violência política, eventos revolucionários, entre tantos.  

Adotando um modelo de quatro vertentes, dividiu a 

adesão aos comportamentos políticos em: apoiadores 

realistas do status quo, apoiadores idealistas do status quo, 

apoiadores idealistas de mudanças sociais e liberais, 

apoiadores realistas de mudanças radicais.  Os primogênitos 

têm forte tendência às posições de apoiadores realista do 

status quo, notabilizando-se em posições como defesa 

monárquica, escravismo/racismo, e outros movimentos 

direitistas. No outro extremo, apoiadores realistas de 

mudanças radicais, há um elemento bidimensional de ajuste: 

caçulas aderem à posição, porém primogênitos aderem 

sobretudo para imposição violenta e da força de um novo 

regime10. Tanto no conservadorismo idealista (chegado às 

práticas libertárias do laissez-faire), como no reformismo 

liberal e social, há grande participação de líderes que são 

caçulas. 

A adoção de ideias que firmam suas bases na teoria da 

evolução da espécies de (DARWIN, 1875) e sua aplicação 

nas ciências sociais e políticas encontra grande resistência, 

sobretudo após os ensaios eugênicos de (GALTON, 1973) e, 

especialmente, (GALTON, 1865). No ramo das ciências 

jurídicas, destacadamente no direito penal, o estigma vem 

com (LOMBROSO, 2013). No entanto, o trabalho de 

Sulloway desvincula-se de Galton e Lombroso em duas 

dimensões. Preliminarmente os estudos de Lombroso e seu 

“homem delinquente” demonstraram-se totalmente carentes 

de uma análise metodológica profunda em que pudessem 

sedimentar seus resultados, enquanto a dimensão de Galton 

                                                 
10  Isso explica os primogênitos J. Stalin, Che Guevara e Carlos, o 

Chacal. (SULLOWAY, 1999,p. 251-252). 
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era carregada de uma segregação e determinismo 

intrínsecos, além dos fatores políticos e econômicos 

presentes na época, o próprio autor deixa isso claro ao 

conceituar o termo eugenia como: “o estudo dos agentes sob 

o controle social que podem melhorar ou empobrecer as 

qualidades raciais das futuras gerações seja física ou 

mentalmente” (GALTON, 1865, p. 42). Dessa forma, resta 

claro que Sulloway rompe com a lógica do determinismo 

eugênico, apresentando, ao contrário de seus predecessores, 

uma base teórica e analítica sólida na defesa das hipóteses 

levantadas. O conceito de “preditor” não pode ser 

confundido com o discurso determinista tanto na prática 

quanto no discurso. O determinismo apresenta uma 

dimensão de análise pautada na evolução biológica (tal 

como proposto por Darwin) e transporta essa análise para o 

campo das ciências sociais. Boaventura de Sousa Santos 

desvela essa dimensão, apresentando que a ciência social de 

matriz moderna rompe com esse paradigma das ciências 

naturais11 , a dimensão moderna (Que também é fruto de 

críticas fundamentais por Boaventura de Sousa Santos) 

apresenta uma dissociação do método científico de matriz 

cartesiana nas ciências sociais, sobretudo pelos aspectos de 

subjetividade e culturalidade presentes na sociedade, o que 

impede a determinação de leis e regras naturais nas 

dimensões sociológicas:  

(...)a hipótese do determinismo mecanicista e 

inviabilizada uma vez que a totalidade do real não se 

reduz a soma das partes em que a dividimos para 

                                                 
11 E também as ciências naturais abandonam, a partir de Einstein, o 

paradigma da objetividade matemática determinista de fatores naturais 

(SANTOS, 2006, p. 39-58) 
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observar e medir. Por último, a distinção sujeito / 

objeto e muito mais complexa do que a primeira vista 

pode parecer. A distinção perde os seus contornos 

dicotômicos e assume a forma de um continuum. 

(SANTOS, 2006, p. 45) 

  

Santos avança em sua constatação da falência do 

sistema científico apresentando que formas de abordagem 

como a proposta por Sulloway significam uma dimensão 

dialógica que deve pautar o pensamento científico tanto nas 

ciências naturais quanto nas ciências sociais, em uma 

perspectiva de “ecologia dos saberes”: 

(...)a crise do paradigma da ciência moderna não 

constitui um pântano cinzento de cepticismo ou de 

irracionalismo. É antes o retrato de uma família 

intelectual numerosa e instável, mas também criativa 

e fascinante, no momento de se despedir, com 

alguma dor, dos lugares conceituais, teóricos e 

epistemológicos, ancestrais e íntimos, mas não mais 

convincentes e secularizantes, uma despedida em 

busca de uma vida melhor a caminho doutras 

paragens onde o optimismo seja mais fundado e a 

racionalidade mais plural e onde finalmente o 

conhecimento volte a ser uma aventura encantada. 

(SANTOS, 2006, p. 58) 

 

Dessa forma, demonstra-se que o paradigma defendido 

pelo determinismo não é reproduzido por Sulloway, além 

disso, o determinismo social carrega consigo uma dimensão 

valorativa que dissocia-se do discurso desenvolvido por 

Sulloway. Galton deixa claro em sua teoria eugênica que o 

critério racial (ou seja, não social) apresenta certas raças 

como sendo “superiores” biologicamente e a partir disso 
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seria construída toda uma ordem social pautada nesses 

valores.   

Além disso, em Sulloway, o foco de análise apresenta 

como centro, especialmente no presente trabalho, a 

dimensão ativa do ser, ou seja, como o indivíduo reage em 

determinadas situações de cunho majoritariamente social 

(família). Dessa forma, o autor desloca o centro de análise 

para a ação e não para o ser como proposto pelas teorias 

eugênicas. Por fim, o autor em Vocação: Rebelde não busca 

realizar uma análise valorativa com relação a ser “libertário” 

ou “conservador”, atêm-se à abordagem desses conceitos em 

uma dimensão estritamente descritiva, dentro dos limites que 

as próprias classificações permitem.  

Richard Dawkins em seu livro Gene Egoísta trata 

dessa relação entre a teoria de matriz darwinista e sua 

aplicação no contexto social de forma ímpar, traduzindo o 

sentido que pretende-se empregar no presente trabalho. O 

autor, logo no início da obra citada, começa desvelando o 

que a obra e a teoria dele não representam, e o primeiro 

passo nessa análise é a separação entre o evolucionismo e a 

moral: 

Não vou advogar uma moral baseada na evolução. 

Vou falar de como as coisas evoluíram. Não vou 

dizer como nós, humanos, nós devemos comportar 

moralmente. Insisto nisso porque sei que corro o 

risco de ser mal interpretado por aquelas pessoas, 

demasiado numerosas, que não distinguem uma 

afirmação de crença num determinado estado de 

facto de uma alegação do que deveria ser. 

(DAWKINS, 2010, p. 23).  

O autor avança nesse debate para distinguir os 

objetivos de uma análise neodarwiniana no contexto social 

desprendendo dos discursos na mesma direção produzidos 
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no século XIX e início do século XX. Além disso, já no 

âmbito de sua teoria, Dawkins apresenta que o objetivo de 

sua forma de análise, que é bem semelhante à dimensão 

adotada por Sulloway, não pretende tomar partido no debate 

entre natureza/cultura. Por fim, em sua teoria, que apresenta, 

em um primeiro momento, o comportamento egoísta como 

sendo o mais vantajoso para perpetuação dos genes 

indivíduo12, demonstra que o trajeto evolutivo dotou o ser 

humano com uma capacidade de raciocínio e mentalidade 

capaz de possibilitar que adotemos medidas altruísticas 

pensando em dimensões para além do indivíduo, para além 

do que nossos “genes” tendem a defender: a sua própria 

perpetuação.   

Avançando, com relação aos conceitos abordados por 

Sulloway (especialmente: libertário, liberalismo, 

conservador, realismo, idealismo) é utilizado um método 

indutivo na abordagem conceitual. Ou seja, o autor não 

busca encaixar os posicionamentos das biografias 

analisadas, e, especialmente nesse trabalho, se a decisão 

proferida por um juiz da Suprema Corte é ou não compatível 

com os conceitos analisados, inverte-se a lógica, o autor 

busca uma análise histórica para sintetizar se determinado 

posicionamento é liberal ou conservador, realista ou idealista 

etc. Dessa forma, o autor consegue manter sua base teórica 

firme (psicobiologia) sem ter que analisar as várias 

                                                 
12  O próprio autor discorre mais sobre a ideia do egoísmo ser 

compensatório ao exemplificar: imagine uma sociedade de animais 

totalmente altruísta, em um ponto que toda reserva de alimentos é 

partilhada por todos, nesse paradigma, um indivíduo egoísta, que não 

divide a alimentação e apenas se aproveita dos outros terá maior sucesso 

em perpetuar seu genes, mas, analisando sob a perspectiva de milhares 

de gerações, a tendência seria se constituir uma sociedade de indivíduos 

egoístas que poderiam tornar a existência da espécie insustentável.    
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definições dos conceitos por ele utilizado oferecidas pela 

ciência política convencional, sem que, com isso, perca a 

possibilidade de abordagem profunda e crítica de sua 

hipótese. De forma metodológica, Sulloway submeteu as 

decisões analisadas a um rol amplo de cientistas políticos, 

buscando evitar inconsistências e subjetivismos em sua 

teoria.  

 

A suprema corte norte-americana e a teoria de Sulloway 

sobre a genealogia do decisionismo 
 

Na terceira parte da obra, o autor mostra como a 

ordem de nascimento molda personalidades para a ação no 

campo político e social. O ordem de nascimento - 

primogênitos x caçulas - também serve de preditivo às 

posições políticas assumidas pelos sujeitos. Confirmando as 

palavras “vocação”e “rebelde”no título da obra, a hipótese 

da ordem de nascimento, a posição no seio familiar, como 

preditivo de uma personalidade afável às mudanças das 

ciências e na política, é testada pelo autor com a análise pela 

análise de biografias de atores envolvidos no mundo das 

ciências. Além dos nomes envolvidos no mundo das 

ciências, há a análise das biografias de várias personalidades 

envolvidas em acontecimentos políticos (SULLOWAY, 

Table 2: Data onPoliticalActivists, 2002).  

Sulloway avança abordando o cruzamento entre o 

conhecimento do comportamento humano e a 

contextualização histórica e social. O autor mostra que as 

personalidades revolucionárias das ciências são, em grande 

medida, também personalidades dispostas às mudanças 

sociais e econômicas. Esta correlação é apresentada de 

forma crítica e, ao mesmo tempo, de comprovação da tese 

apresentada. Crítica por mostrar que a história social e a 

história das ciências têm tradicionalmente se pautado por 
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generalizações, dos eventos e fatos, sem realizar pesquisa 

detida das biografias e das personalidades dos personagens. 

Comprobatória de tese pois o autor não quer apresentar uma 

leitura determinista das revoluções científicas (e sociais e 

políticas, como quer se destacar neste trabalho), mas sim de 

importante preditivo de comportamento e personalidade que 

é a ordem de nascimento (caçulas e primogênitos). 

É nesta parte do livro que o presente trabalho se 

concentra, na análise dos julgadores da Suprema Corte dos 

EUA de 1946 a 1995.  A análise dos julgadores da Suprema 

Corte dos EUA está inserida na discussão ampla sobre 

ordem de nascimento e atitudes sociais no pensamento social 

e político. A inserção da temática do perfil dos juízes da 

Suprema Corte é colocada como teste do modelo de que, 

além de se poder avaliar a propensão à adesão de ideias 

revolucionárias na ciência, a ordem de nascimento também é 

preditor da adesão ao pensamento político:  

conservadorismo/reformismo/realismo/idealismo. 

Primeiramente é importante destacar que para muitos 

autores não existe sempre uma racionalidade nas decisões 

dos julgadores, sendo essas influenciadas por fatores que 

perpassam o “indivíduo juiz” em suas dimensões essenciais, 

o que contrariaria a teoria de Sulloway. O primeiro fator 

seria a formação jurídica do julgador, o estudo em uma 

instituição ideologicamente vanguardista formaria, para essa 

corrente, julgadores “rebeldes”, enquanto instituições 

conservadoras o contrário. No entanto, essa teoria não 

merece prosperar nem nas ciências jurídicas nem nos demais 

ramos da ciência. O ser humano apresenta, frequentemente, 

em vários ramos da vida em sociedade, uma dimensão 

seletiva de conhecimento e postura, além disso, a influência 

dentro das academias não se comprova quando observada 

sob uma ótica sociológica como a de Sulloway. O segundo 

fator, esse essencialmente político, seria a posição de 
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protagonismo dos julgadores das supremas cortes, o que os 

coloca em evidência de forças políticas e econômicas que 

poderiam transpassar a dimensão individual-ideológica. No 

entanto, o horizonte de análise de Sulloway é tão vasto que 

consegue eliminar essa distorção pela quantidade de análises 

realizada, entre os quase 50 anos de julgados e julgadores 

analisados o autor elimina a influência da formação jurídica 

e dos fatores políticos nas decisões/votos, algo que não seria 

possível com um recorte histórico menor, diante disso, 

torna-se transposta a separação entre o ser julgador e suas 

decisões. Dessa forma, assim como no resto da obra, o autor 

apresenta que de todos os preditores comportamentais (sexo, 

religião, situação econômica etc), os fatores políticos e 

econômicos não encontram tamanha relação com a direção 

decisional dos juízes da primeira corte quanto ao fator da 

predição pela ordem do nascimento. Pode se dizer que o que 

Sulloway propõe, efetivamente, é algo para além da 

racionalidade: o contexto do preditor – estando este sujeito a 

várias influências. Afinal, o que é racional, não deixa de ser 

uma forma sofisticada que os seres humanos encontraram 

para adaptação ao ambiente. A razão como superioridade, 

única aos seres humanos, não deixa de ser apenas uma forma 

adaptativa. 

Além disso, o debate proposto por Sulloway oferece 

bases mais sólidas ao fenômeno do “racionalismo” dos 

juízes. Tanto nos Estados Unidos com 

(EPSTEINeMARTIN, 2014; EPSTEIN, LANDES, e 

POSNER, 2013; EPSTEIN e KNIGHT, 1998) quanto no 

Brasil com (FALCÃO, HARTMANeCHAVES, 2014) 

existem movimentos para analisar a forma de decidir dos 

membros das supremas cortes. Essa análise em regra 

apresenta-se como um estudo estritamente estatístico, 

enquanto Sulloway apresenta a predição como pedra 

fundamental de análise, firmando sua teoria em um 
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denominador comum que demonstrou, em análise empírica 

de dados, resultados sólidos sobre a direção decisional dos 

juízes da Suprema Corte estadunidense. Dessa forma, o 

autor devolve ao ramo da psicobiologia o debate que, sob 

uma ótica estritamente estatística como proposta pelos 

autores acima, estaria presa ao império do objetivismo, o 

“dataísmo”, conforme exposto pelo pensador sul-coreano 

(HAN, 2014, p. 85), que defende que a crença na 

mensurabilidade e quantificação de toda a vida judicial 

domina a era digital. Entretanto, afirma que os dados e os 

números não nos contam nada sobre os casos, pois os 

números não são uma narração. Mesmo que divididos por 

critérios e categorias, diante da pluralidade de questões 

postas em julgamento, sua potencialidade é parcial e sujeita 

à proposta básica. 

Dessa forma, Sulloway não se filia à dimensão 

estritamente estatística, nem a abandona para abordar os 

temas sócio-políticos de sua teoria, encontra o meio termo, 

promovendo uma análise extremamente rica em dados, mas 

mantendo-a afixada à base psicobiológica com a qual se 

filia: 

 

 
  



173 

Retornando para o método de análise do autor, para a 

definição de estilos políticos, foi utilizado um modelo de 

quatro estilos que vão, do extremo conservador ao extremo 

liberal, e do extremo realista ao extremo idealista. Trata-se 

de representação bidimensional com uma linha horizontal de 

conservadorismo ao liberalismo; outra linha vertical do 

realismo ao idealismo (SULLOWAY, 1999, p. 249; JOST, 

GLASSER, KRUGLANSI e SULLOWAY, 2003, p. 340-

341). 

Nesse espectro de análise, enquanto a adesão dos 

primogênitos aos polos do conservadorismo e realismo é 

maior, os filhos mais novos têm adesão pronunciada ao 

liberalismo e ao idealismo.  

Entre 1789 e 1995 a Suprema Corte dos EUA teve 108 

juízes. Destes, há uma moderada maioria de primogênitos, 

destacando-se a propensão dos primogênitos a ocuparem os 

postos destacados dos cargos da ordem vigente 

(SULLOWAY, 1999, p. 255). A relação entre ordem de 

nascimento e estilos políticos pode ser detectada já na forma 

de indicação/investidura dos juízes: 

Nos dois últimos séculos os presidentes democratas 

demonstraram uma tendência sistemática a nomear 

filhos mais novos para a Corte [Suprema Corte]. Os 

presidentes republicanos manifestaram a tendência 

inversa.  [...]. A razão dessa forte correlação se 

evidencia ao examinarmos o modo como esses juízes 

efetivamente votaram. [...]. Comparados aos juízes 

primogênitos, os que eram filhos mais novos 

mostraram uma probabilidade significativamente 
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maior de votar num sentido liberal13.(SULLOWAY, 

1999, p. 255-256). 

Paul Weber mostra que a composição da Suprema 

Corte já reflete, como órgão do poder que é, a 

preponderância de juízes primogênitos:  

Ifoneconsidersall 102 

appointmentstotheSupremeCourt, 56 (55%) 

havebeenfirstoronly sons, 27 (26%) 

weremiddlebornand 19 (19%) 

werelastbornandoneborn.(WEBER, 2001, p. 640) 

Frank J. Sulloway submeteu os modelos à análise do 

comportamento dos juízes da Suprema Corte e aos votos por 

eles proferidos. Os votos dados pelos juízes, de 1946 em 

diante, foram avaliados em dimensão binária: conservador, 

liberal. Zero foi o escore atribuído ao extremo ideal 

conservador, 100 para o extremo ideal liberal. Assim, os 12 

juízes primogênitos ficaram com o escore médio 33, os 

juízes filhos do meio com escore médio 43, e os juízes filhos 

mais novos o escore médio 61 (WEBER, 2001)14. 

A Suprema Corte sob a presença do juiz Earl Warren, 

que ficou marcado como uma das composições da corte 

mais libertária, a incluir as decisões de rechaço à segregação 

racial, as decisões de tutela dos direitos civis e, também, os 

                                                 
13 Há que se considerar que no cenário político estadunidense o partido 

democrata tende a representar o liberalismo político; no outro sentido, o 

partido republicano, o conservadorismo. Existe a tendência significativa 

de juízes mais à divergência com a maioria (com teste probalístico 

realizado com as 108 indicações). 
14 Existe a tendência significativa de juízes mais novos à divergência 

com a maioria (com teste probalístico realizado com as 108 indicações) - 

r = 0.21 (df = 1/96, t=2,09,p•0,005. 
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julgados de maior intervenção estatal sobre o domínio 

econômico, era composta por 9 juízes que eram caçulas e 

nenhum primogênito (UGF, Grupo de Estudos: Jurisdição 

Constitucional e a Democracia, 2003, p. 227; BOBBIT, 

1982, p. 3; SULLOWAY, 1999, p. 256). E, novamente, 

marcando a ideia de que a indicação dos juízes confirma o 

preditor: 

Não é segredo que Nixon, Ford, Reagan e Bush 

procuraram reverter a inclinação liberal do Tribunal 

Warren. Esses 4 presidentes republicanos 

acrescentaram  6 primogênitos à Corte, escolhidos 

dentre os 10 que estavam à sua 

disposição.(SULLOWAY, 1999, p. 256): 

A valia do preditor é demonstrada por Sullowayque 

conclui da seguinte maneira: 

Quando um presidente quer impelir a Suprema Corte 

numa direção conservadora ou liberal, esse indivíduo 

tem que se basear nas decisões judiciais passadas do 

nomeado. Os nichos familiares, entretanto, preveem a 

receptividade à experiência. A ordem de nascimento, 

em particular, é um preditor fidedigno da 

receptividade às futuras mudanças 

sociais.(SULLOWAY, 1999, p. 256): 

O próprio autor pontua, entretanto, que a ordem de 

nascimento e os fatores que são preditores de 

comportamento ditado pela personalidade não são levados 

em consideração. A relação entre a ordem de nascimento e a 

possível investidura de juízes nunca foi parte do processo de 

nomeação (SULLOWAY, 1999, p. 256). As discussões e o 

estado da arte sobre a indicação dos Juízes da Suprema 

Corte levam em conta estudos de sociologia do judiciário, de 
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padrões de interpretação da teoria constitucional, da 

hermenêutica e até de elementos da economia e psicologia 

tradicional. O preditor de Frank Sulloway apresenta como 

uma atualizada ferramenta para a compreensão dos 

processos decisórios e atitudes políticas dos julgadores de 

Tribunais e Cortes Constitucionais. Essa ferramenta, 

desconhecida aos processos políticos atuais, pode se tornar 

um importante gargalo para os desenhos institucionais dos 

Estados modernos, apresentando uma dimensão 

interdisciplinar e extremamente rica de análise. 

Essa riqueza de análise se justifica pelo fato de que um 

dos principais temas que permeiam o debate sobre a decisão 

judicial hoje é referente às formas de decisão subjetivas do 

juiz, o chamado judicial reviewdos estadunidenses ou a 

judicialização e o ativismo judicial no Brasil. Dessa forma, 

passamos a analisar esses fenômenos para demonstrar que, 

em última análise, é sempre a ideologia dos julgadores a 

responsável pelo resultado da prestação jurisdicional. 

Em sede preliminar, é fundamental buscar uma clara 

diferenciação dos fenômenos da Judicialização e do 

Ativismo Judicial. No entanto, essa separação de conceitos 

não busca o isolamento dos dois fenômenos tendo em vista a 

intrínseca relação de ambos, sobretudo no contexto atual de 

maior juridificação do contexto político-social. A 

juridificação pode ser entendida como um processo de 

aumento da normatização da sociedade por meio da qual 

busca-se maior controle social pelo Estado. Esse fenômeno 

gera, como consequência, maior movimentação da função 

jurisdicional, tendo em vista não só o aumento dos conflitos 

mas também o aumento das incertezas/incongruências 

provocadas pelo ordenamento jurídico posto. Em Habermas 

esse processo é entendido como uma nova forma de 

“colonização” da sociedade (HABERMAS, 1984, p. 357), já 

no contexto brasileiro, o processo de juridificação é 
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entendido como uma manifestação de substitucionismo15 , 

onde a sociedade entende o judiciário como ponto de partida 

para um processo de “regeneração social”, conforme exposto 

por (SORJ, 2006, p. 151).  

Superado o conceito de juridificação, passa-se a 

analisar a diferenciação e a inter-relação entre o ativismo 

judicial e a judicialização da política. Analisando sob uma 

ótica consequencialista, a judicialização da política pode ser 

encarada como uma consequência do processo de 

juridificação, mas estudado especialmente sob uma 

perspectiva política, preponderantemente às dimensões de 

efetivação de políticas públicas e criminalização. A 

judicialização da política representa o debruçamento 

jurisdicional sobre um conjunto de matérias sob as quais o 

Judiciário, simplesmente, não possui controle, representando 

dimensões preexistentes em relação à sua atuação/atividade, 

refletindo-se como razões de ordem político-sociais que 

podem ser pensadas de diversas maneiras para além da 

estrita dimensão jurisdicional. 

Já o ativismo judicial apresenta uma natureza diversa, 

um centro diverso da judicialização da política. O ativismo 

se relaciona como uma ação do órgão jurisdicional no 

sentido de alterar certos contextos político-sociais. Esse 

interesse é, necessariamente, valorativo, ou seja, situa-se no 

âmbito da subjetividade individual, podendo ser conservador 

ou progressista. Como resultado têm-se algo semelhante à 

judicialização da política, ou seja, o Poder Judiciário 

atuando por motivação política. Ratificando esse 

                                                 
15 Refere-se ao entendimento de que o judiciário, diante do contexto 

social, deve substituir o executivo e o legislativo na função de 

transformação social, buscando mitigar os danos que possam ser 

provocados pela inércia na produção e efetivação de políticas públicas. 
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entendimento, Garapon apresenta um conceito de ativismo 

que sugere a existência de uma diferença por níveis entre 

judicialização da política e ativismo judicial: “o ativismo 

começa quando, entre várias soluções possíveis, a escolha 

do juiz é dependente do desejo de acelerar a mudança social 

ou, pelo contrário, de a travar”(GARAPON, 1998, p. 54). 

Segundo o entendimento adotado, é possível realizar 

duas análises do fenômeno: uma de natureza técnica e outra 

de natureza ideológica. Em uma dimensão mais técnica é 

importante assinalar o posicionamento de Luís Roberto 

Barroso, para o qual o ativismo judicial representa  

“uma participação cada vez mais ampla e intensa do 

Judiciário na concretização dos valores e fins 

constitucionais, com maior interferência no espaço de 

atuação dos outros dois Poderes. A postura ativista se 

manifesta por meio de diferentes condutas, que 

incluem: (i) a aplicação direta da Constituição a 

situações não expressamente contempladas em seu 

texto e independentemente de manifestação do 

legislador ordinário; (ii) a declaração de 

inconstitucionalidade de atos normativos emanados 

do legislador, com base em critérios menos rígidos 

que os de patente e ostensiva violação da 

Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de 

abstenções ao Poder Público, notadamente em 

matéria de políticas públicas (BARROSO, 2009, p. 

283-284).” 

Para além dessa dimensão técnica de análise, o 

fenômeno do ativismo judicial é essencialmente ideológico, 

dessa forma, vinculado às dimensões políticas do “ser” 

julgador e seu contexto social, político e econômico. Essa 
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dimensão é amplamenteanalisadaestatisticamente 16 por 

Pierce Jr.: 

“Everystudyofcircuitcourtdecisionsthathaslookedatth

equestionhasfoundthatideologicalpreferences help 

toexplainpatternsofdecisions in cases in whichcourts 

review agencyactions. 

Moststudiesfoundlargeideologically-baseddifferences 

in outcomes. Remarkably, 

threeofthestudieshadidenticalfindingswithrespecttoth

eexplanatorypoweroftheideologicalpreferencesofjudg

es. Eachofthethreefoundthat a circuitcourtpanelwas 

31% more 

likelytoupholdanagencyactionwhentheactionwascons

istentwiththeideologicalpreferencesofthemembersoft

hepanelthanwhentheactionwasinconsistentwiththosep

references. Thus, 

ideologyisbyfarthemostimportantoftheexplanatoryvar

iablesthathavebeenstudied” (PIERCE JR, 2010, p. 

10). 

Dessa forma, parece-nos que existe uma diferenciação 

e inter-relação do ativismo judicial e a judicialização da 

política. Voltando à ótica consequencialista, o aumento do 

processo de judicialização é entendido como consequência 

do processo de juridificação da sociedade, enquanto isso, o 

excesso de judicialização da política pode provocar um 

aumento de decisões ativistas, mas, mesmo sem nenhum 

processo de judicialização podemos encontrar decisões 

                                                 
16 Nos alinhamos na dimensão exposta por Han(2014) na afirmação de 

que as dimensões estatísticas não bastam e podem apresentar dimensões 

distorcidas para a análise da realidade social. As estatísticas não são mais 

que uma ferramenta para o estudo das dimensões sociais, entre as quais 

os fenômenos do Direito estão incluídos.  
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ativistas. Portanto, trata-se, na essência, de fenômenos 

distintos. Além disso, é importante constatar que o 

crescimento da judicialização da política provoca, em 

contrapartida, em um aumento da responsabilidade no 

julgamento. Diante disso, conclui-se que a judicialização 

envolve aspectos que são, em linhas gerais, próximos 

àqueles que caracterizam o ativismo mas, naquilo que a 

diferencia do ativismo, mostra uma inserção maior do 

judiciário no jogo ou dinâmica da interação política 

(ZAULI, 2010, p. 7-11). 

Nesse âmbito de análise, adota-se uma perspectiva 

diversa para analisar o fenômeno do ativismo judicial pois, 

na realidade sócio-jurídica surge um paradoxo muito 

importante, qual seja: ao mesmo ponto que o ativismo possa 

apresentar uma dimensão de fratura institucional, ele 

também tem se demonstrado, em muitos casos, como a única 

forma de efetivação de uma série de dimensões de direitos. 

Pautado nesse paradoxo, não busca-se uma análise 

valorativa do fenômeno, pelo fato de que a racionalidade 

jurídico-institucional de matriz liberal pautada, em grande 

medida, em (RAWLS, 1993), não responde ao contexto de 

sociedade posta. Diante dessa constatação, e diante da 

impossibilidade de se organizar uma sociedade em uma 

lógica essencialmente institucional, insurge apenas a 

alternativa de repensar a forma de organização institucional 

do Estado, e consequentemente, da função jurisdicional, para 

superar o paradoxo entre a efetivação de direitos e a ruptura 

institucional. Dessa forma, não busca-se um posicionamento 

valorativo com relação ao tema do ativismo judicial, busca-

se, pois, essa tomada de posição significa um 

direcionamento do discurso ora na predominância da 

afirmação de direitos independentemente da organização 

estatal ou a supremacia organizacional frente aos cidadãos. 

Esse paradoxo demonstra o abismo existente entre a 
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dimensão institucional posta e a efetivação dos direitos e 

garantias fundamentais, serve de termômetro para uma 

análise muito mais ampla, que deve buscar o repensar do 

Estado e do Direito em conexão com o sistema social.  

Além disso, o “ser” juiz não pode ser entendido como 

o mais razoável dos cidadãos conforme sugere a doutrina 

liberal, que busca transferir em parte ao juiz o status de 

“primeiro cidadão” como no Príncipe de Maquiavel (1999), 

aquele ser capaz de utilizar a razão de forma mais aguçada 

para “guiar” a sociedade. Antes pelo contrário, o juiz está 

inserido no jogo social, agindo sobre ele várias perspectivas, 

dentre as quais merece destaque as emoções e a ideologia, 

que servem, em parte para explicar o fenômeno das decisões 

ativistas. 

Dessa forma, resta claro que, sendo a ideologia ponto 

central das decisões judiciais, inclusive servindo para 

caracterizar um dos fenômenos mais presentes na doutrina 

jurisdicional, qual seja, o ativismo judicial, a busca pelas 

origens dessa ideologia é fundamental para qualquer 

tentativa de aperfeiçoamento do sistema posto. Sulloway nos 

apresenta ferramentas e métodos que comprovam uma 

realidade pouco esperada, que serve em última análise para 

desvelar o véu do racionalismo liberal e fomentar a busca 

por um novo modelo de racionalidade que parta e leve em 

consideração a essência da atitude dos seres humanos.  

Considerações Finais 

A obra de Frank J. Sulloway oferece instrumento de 

compreensão de tendências políticas e atitudes sociais. É 

certo que os comportamentos humanos são sempre 

contingentes e sobredeterminados mas, mesmo assim, a 

metodologia de Frank J. Sulloway permite a aplicação às 

várias realidades da teoria política, política do direito e 
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teoria constitucional, em campo que permite estendê-la da 

análise comportamental - atitudes políticas e estilos políticos 

- dos participantes dos órgãos legislativos, à análise do papel 

dos intérpretes e aplicadores do direito no funcionamento 

institucional do judiciário e da administração pública. A tese 

de Sulloway indica um preditor de ações de produção, 

concretização e realização normativa, e de posturas de 

intérpretes e operadores do direito, a partir da propensão aos 

estilos políticos de mudança e reforma social, ou de 

conservadorismo e realismo político. A ordem de 

nascimento é preditor de estilo jurídico de um julgador, 

mormente em tribunais ou cortes constitucionais. 

O autor consegue, em um âmbito de análise das 

ciências sócio-políticas desenvolver uma teoria ampla e bem 

fundamentada que apresenta ferramentas para uma nova 

compreensão dos processos decisórios que, ao longo do 

último século, encontra-se em um papel de centralidade dos 

polos decisionais do Estado. Além disso, o estudo dialoga 

fortemente com uma das formas de análise mais 

proeminentes na cultura jurídica, qual seja a análise 

estatística, mas a transpõe ao passo que mantem suas raízes 

no pensamento psicobiológico.  

Dessa forma, esse tipo de abordagem apresentada por 

Sulloway e refletida por esse trabalho busca a transformação 

da sociologia, da ciência política e do direito por meio de 

reflexões que fogem da moldura doutrinária desses grandes 

sistemas, uma convergência desses “saberes” é fundamental 

para uma abordagem mais próxima e rica dos fenômenos 

que permeiam a raça humana e as sociedades e demais 

organizações por ele constituídas.  
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Introdução 

 

O objetivo geral do artigo é analisar os efeitos 

patrimoniais que advém do concubinato. Além deste, 

também são finalidades desse trabalho estabelecer o que 

vem a ser concubinato puro e impuro; se existe diferença 

entre união estável e concubinato, mostrando os dispositivos 

legais; e possíveis lacunas relacionadas com o tema em 

estudo; aferir o impacto que tudo isso gera, tanto social, na 

doutrina, como no cenário brasileiro. 

A metodologia utilizada foi primordialmente 

elementos do método dogmático - legislação, doutrina e 

jurisprudência, diferindo-se da gama de trabalhos deste tipo, 

ao associar a um texto tipicamente jurídico.  

De acordo com Miguel Reale (2003, p.322), a 

interpretação dogmática do jurista é o momento máximo de 

aplicação da Ciência do Direito, é “quando o jurista se eleva 

ao plano teórico dos princípios e conceitos gerais 

indispensáveis à interpretação, construção e sistematização 

dos preceitos e institutos de que se compõe”. 
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A Constituição Familiar 

 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 

a família não é apenas formada pela união entre homem e 

mulher pelo vínculo do matrimônio. Outros arranjos 

familiares foram incluídos, foi dada proteção a outras 

entidades familiares, como a união estável e a família 

monoparental. O fundamento da família não é mais visto 

pelo aspecto patrimonial, mas sim pelo afetivo. 

É nesse contexto de ampliação do conceito de família 

que se coloca a importância do estudo das famílias paralelas 

(concubinato) e dos possíveis efeitos, mais precisamente 

patrimonial, que a elas podem ser atribuídos.  

Tanto a doutrina como a jurisprudência não atribuem o 

status de entidade familiar às relações concubinas, não 

podendo atribuir efeitos típicos de direito de família. Porém, 

mesmo entre os doutrinadores que coadunam com este 

entendimento não passam despercebidas as injustiças que a 

falta de reconhecimento pode acarretar, nos casos em que 

uniões duradouras recebem tratamento de meros 

relacionamentos extraconjugais e condenados à 

invisibilidade, deixando desamparadas pessoas que 

acreditavam estar inseridas em uma família. Para atenuar 

estas consequências, aplicam-se artifícios jurídicos, 

principalmente a teoria da sociedade de fato e a indenização 

por serviços prestados. 

Desta feita, apesar de a relação concubinária não se 

enquadrar nas categorias previamente definidas na 

Constituição, a inserção das famílias simultâneas no 

ordenamento jurídico fundamenta-se na abertura do sistema 

por intermédio do princípio constitucional da pluralidade 

familiar e da necessidade do Estado em proteger a família na 

pessoa daqueles que a integram. Assim, ao invés de excluir 

os direitos dos concubinos deve-se propor um exame de caso 
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a caso para verificar a possibilidade de outorga de efeitos 

jurídicos a essas uniões. 

Dessa forma, uma vez constatada a relação de 

concubinato e que estejam presentes os elementos típicos de 

uma entidade familiar (como o afeto, a coexistência, o 

ânimo de constituir família, a estabilidade do vínculo), deve 

ser reconhecida a existência de uma família, com a 

atribuição de todos os efeitos, inclusive os patrimoniais.  

O papel da família, “base da sociedade”, é de extrema 

importância. Dessa forma é mister que o ordenamento 

jurídico acompanhe as mudanças que ocorreram 

constantemente nesse instituto, proporcionando a atualização 

legal dessas variações.Afinal, primeiro surge o fato e depois 

a lei: “o legislador ainda que constituinte não cabe dizer ao 

povo como ele deve constituir sua família”, enfatiza 

Azevedo(2013, p.205). Em outras palavras, cabe à família 

definir sua constituição e ao legislador adequar as leis para 

tentar manter a busca pela paz social. 

O que acontece é que não somente no Brasil, mas 

também em inúmeras legislações internacionais não ocorre o 

acompanhamento da lei em relação às mudanças. Esses 

países ainda caminham a passos lentos em direção a 

soluções eficazes para tal situação. Georgette Nacarato Nazo 

se refere a esse fato como “anatomia indesejável” devido à 

falta de crescimento compatível do direito positivo. Isto é, 

há a ausência de uma visão atualizada das leis quanto ao 

direito de família e aos direitos sociais. Notoriamente, 

percebemos que ainda existe um tratamento preconceituoso 

quando se trata das obrigações e direitos da mulher em 

relação aos do homem. 

O concubinato, em uma definição bem resumida e 

clara, é a relação entre duas pessoas impedidas de manter 

um relacionamento conjugal devido ao matrimônio de 

ambas ou de uma. É um instituto que possui grande negação 
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no nosso ordenamento jurídico. Trata-se de uma realidade 

fática como também de uma das figuras mais injustiçadas 

pelo direito brasileiro, pois revela valores como machismo, 

culto ao patrimônio e preconceitos entre homem e a mulher. 

A consequência disso é o fato de existirem lacunas legais, 

pela inadmissão do concubinato dentro do ordenamento 

jurídico. 

Apesar da prática do concubinato ser antiga, a 

discussão sobre ele é mais atual, pois, a busca pelos direitos 

atualmente, pela concubina é mais comum que nos tempos 

de outrora. Possibilidade de meação e herança aos 

concubinos vem sendo analisadas pelos doutrinadores em 

divergências, pelos juristas também e pelo Estado com 

omissão. 

A questão da fidelidade já foi tema de estudo do 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São 

Paulo, mostrando claramente que apesar desse 

comportamento ser desejável pela sociedade, não é o que 

muitas vezes acontece. A “duplicidade de afeto” reflete 

índices de porcentagens relativamente altos em que apesar 

de as mulheres terem essa duplicidade de sentimento, os 

homens ganham nas estatísticas estudadas. Há casos até 

mesmo em que as mulheres sabem que o seu homem se 

relaciona com uma ou mais mulheres o que caracteriza o 

chamado poliamorismo. Ou seja, defende-se a poligamia, a 

ideia de que se pode amar mais de uma pessoa ao mesmo 

tempo.  

Para a doutrina há divisão dentro do concubinato. 

Existe o concubinato puro e o impuro. O professor Arnold 

Wald (2009) distingue o concubinato puro como aquele em 

que o indivíduo não é impedido de se casar, mantém um 

relacionamento com a companheira que o ajudou a, por 

exemplo, adquirir um patrimônio e este homem era 
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separado, de fato ou de direito da esposa ou viúva. Sobre 

esta questão, Maria Helena Diniz (1989, p.202) afirma:  

 
[...] o concubinato pode ser: puro ou impuro. Será 

puro se se apresentar como união duradoura, sem 

casamento civil, entre homem e mulher livres e 

desimpedidos, isto é, não comprometidos. Já o 

concubinato impuro, é aquele em que a concubina 

tem encontros com um homem adúltero fora do 

casamento ou fora da união estável. Observa-se que o 

elemento primordial para a caracterização de 

concubinato com o código civil de 2002, é, ao menos 

uma das partes ser proibida de efetuar o casamento. 

Quando se refere na doutrina “relações não 

eventuais”, coadunam com a ideia de união estável. 

Por isso conclui-se que o artigo 1727 da Lei 1.804/08 

é norma de exclusão. Além desse artigo supra 

mencionado tem mais dois de extrema importância: o 

artigo 550, que veda doações do adultério ao seu 

cúmplice cujo prazo para que haja nulidade é de dois 

anos. Já o cônjuge é autorizado a exigir que o 

patrimônio (bens) seja transferido do concubino sem 

sua permissão. O artigo 1801, III, consagra a 

proibição de concubino de testador casadona posição 

de herdeiro ou legatório por deveres matrimoniais ou 

por outra ligação concubinária. Assim vivem em 

concubinato puro: solteiros, viúvos, separados 

judicialmente e divorciados (RT, 409:352). Ter-se-á 

concubinato impuro se um dos amantes ou ambos 

estão comprometidos ou impedidos legalmente de se 

casar. Apresenta-se como: a) adulterino (RT, 38:201; 

RT, 458:224) se se fundar no estado de cônjuge de 

um ou ambos os concubinos, por exemplo, se o 

homem casado mantém ao lado da família legitima, 

outra ilegítima; b) incestuoso, se houver parentesco 

próximo entre os amantes. 
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Divergindo de Maria Helena Diniz, entre vários está 

Iara de Toledo Fernandes(1994) que diz que o concubinato é 

sempre impuro, pois trata-se de uma relação à margem da 

lei, originário de uma relação ilícita. De acordo com Iara, 

sempre existirá uma família legítima, constituída pelo 

matrimônio ou pela união estável, sendo assim outra relação 

concomitante a estas, será ilegítima.  

A partir da realidade que a Constituição brasileira é 

monogâmica e coaduna com ela o direito de família e o 

direito civil que são responsáveis por essa parte em estudo, 

notamos que ocorre a não aceitação do concubinato, pela 

maioria da doutrina que o classifica como “impuro”. 

O concubinato “puro” que é sinônimo de união estável 

é normatizado pela Constituição de 1988. No entanto, se 

trata de norma de exclusão por tratar essas relações como se 

fossem meras sociedades de fato e é uma agressão ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

A pessoa envolvida com um homem casado ou em 

união estável, por exemplo, não tem a tutela do Estado, pois 

contraria o artigo 226, da CF/88, que afirma que a família é 

a base da sociedade e tem especial proteção. A defesa do 

Estado em não aceitar relacionamentos extra-familiares é 

justificada por ser considerada uma agressão à “Carta 

Magna”, uma afronta aos princípios constitucionais, como a 

súmula 380 do STF: “comprovada a existência da sociedade 

de fato entre os concubinos é cabível sua dissolução judicial 

com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço 

comum”.  Em outras palavras, somente com a comprovação 

de que o (a) companheiro (a) é herdeiro do falecido, no caso 

de espólio, é que através dos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da solidariedade familiar poderá ocorrer a 

proteção patrimonial. Dessa forma, tais direitos serão 
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atingidos, somente através de uma hermenêutica que efetive 

a proteção patrimonial do concubino. 

Direitos alcançados para o concubinato é algo 

delicado. A mutação social que é influxo da chamada 

globalização, gera grandes transformações, representando 

graves deveres e direitos a serem conquistados. Antigamente 

existia o casamento indissolúvel e os filhos chamados 

“legítimos” o que foi substituído por outros moldes 

decorrentes da convivência fora do casamento e outras 

modalidades de vínculos familiares e filiais. O difícil é 

estabelecer diretrizes para a solução de problemas com 

pouco ou nada estabelecido no direito positivo. 

Maria Berenice Dias (2015, p.31) ilustra esse não 

acompanhamento da lei com relação à composição da 

família contemporânea e concubinato: 

 
O influxo da chamada globalização impõe constante 

alteração de regras, leis e comportamentos. No 

entanto, a mais árdua tarefa é mudar regras, leis e 

comportamentos. Isso porque é o ramo do direito que 

diz como a vida das pessoas, seus sentimentos, 

enfim, como a alma do legislador não consegue 

acompanhar a realidade social, nem contemplar as 

inquietações da família contemporânea.A sociedade 

evolui, transforma-se, rompe com tradições e 

amarras, o que gera a necessidade de oxigenação das 

leis. A tendência é simplesmente proceder a 

atualização normativa, sem absorver o espírito das 

silenciosas mudanças alcançadas no seio social, o 

que fortalece a manutenção da conduta de apego à 

tradição legalista, moralista e opressora da lei. 

Quando se fala de relações afetivas – afinal é disso 

que trata o direito das famílias. 
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Julgadores operam a tutela jurisdicional do Estado em 

conformidade com o que se tem no direito positivo ficando 

confuso e um tanto fora da equidade. Segundo Humberto 

Teodoro Júnior os princípios são usados para preencher 

lacunas da lei que não conseguem mostrar sua essência 

absoluta. É necessário buscar propostas para o bem social 

com normas equivalentes e não somente com julgamentos 

apoiados em jurisprudências, que muitas vezes se divergem, 

e princípios que não conseguem abarcar o todo das situações 

reais: 

 
Princípios na sua essência não traduzem preceitos, 

mas sim, valores, os quais por natureza são elásticos, 

sem contornos e limites precisos, e exercem muito 

mais sua função no terreno da hermenêutica do que 

no campo das normas, estas sim, encarregadas de 

traçar regras claras e precisas sobre comportamento 

dos sujeitos do direito. (TEODORO JÚNIOR, 2009, 

p.36) 

 
O Código Civil de 2002 elenca alguns artigos que 

merecem destaque quanto a sociedade conjugal (concubinato 

puro): o artigo 1.571 (Direito de família) diz que a sociedade 

conjugal termina com a morte de um dos cônjuges, pela 

nulidade ou anulação do casamento, pela separação; o artigo 

1.790 diz que a companheira ou o companheiro participará 

da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos 

onerosamente na vigência da união estável se concorrer com 

filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente a que 

por lei foi atribuída ao filho, se concorrer com descendentes 

só do autor da herança, tocar-lhe-a-se-á a metade do que 

couber a cada um deles, se concorrer com outros parentes 

sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança, não havendo 

parentes sucessíveis, terá direito a totalidade da herança. Até 
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o dia 09 de maio de 2017, o (a) companheiro(a) supérstite 

não teria nenhum direito à sucessão, conforme dito, 

entretanto a partir de tal data, o STF declarou o artigo 

inconstitucional e para fins de sucessão houve uma 

equiparação de direitos entre cônjuge e companheiro(a). E, 

por fim, o artigo 1.845 diz que são herdeiros necessários os 

descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Como podemos 

notar, o concubinato puro, considerado união estável, possui 

aparato na lei, já o concubinato impuro não é mencionado no 

Código citado. 

Após essa digressão, serão definidos princípios 

constitucionais aplicados ao concubinato: princípio da 

dignidade da pessoa humana; princípio da afetividade; 

princípio da solidariedade familiar; princípio da igualdade; 

princípio da liberdade; princípio da monogamia; princípio 

do pluralismo das entidades familiares e princípio da boa fé. 

Princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 

CF/88):também chamado de macro princípio ou princípios 

dos princípios ou super princípio ou princípio máximo, é 

regra inafastável em que o Estado Democrático de Direito 

fundamental deve se submeter. O novo Código Civil em seu 

artigo 3º o coloca como princípio maior na aplicação da lei 

pelo julgador, buscando sempre o bem comum e os fins 

sociais. A partir dessa análise, podemos verificar, por 

exemplo, o direito à casa própria, que implica em 

interpretação ao amparo a moradia, e é cláusula pétrea. A 

súmula 364 do STJ protege o imóvel de pessoa viúva, 

separada ou solteira não podendo ser este penhorado, pois 

constitui bem de família, amparado pelo princípio máximo e 

o direito à moradia. 

O princípio da afetividade é do direito de família 

sendo um implícito constitucional. Tem grande relação com 

o macro princípio, afinal é a base do respeito à dignidade da 

pessoa humana. É norteador das relações familiares e da 
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solidariedade familiar. O referido princípio nos leva a 

entender que o fundamento básico do casamento e da vida 

conjugal é a afeição entre os cônjuges e a necessidade que 

perdure completa comunhão de vida. De acordo com Sérgio 

Resende de Barros(2002, p.11): “o direito ao afeto é a 

liberdade de afeiçoar-se um indivíduo a outro”. 

Princípio da solidariedade familiar é fundamentado no 

artigo 3º, I, da CF/88, chamado solidariedade social que 

implica na construção de uma sociedade solidária, livre e 

justa. Assim, esse princípio reflete na família, ficando claro 

que nela há de existir também a solidariedade entre seus 

membros. O sentido dessa existência em análise é no mais 

amplo possível tanto no quesito moral, social, patrimonial, 

espiritual quanto no sexual. Exemplo desse princípio é o 

pagamento de alimentos no caso de necessidade, no que 

versa o artigo 1694, CC/02. 

O princípio da igualdade é caracterizado pela 

pressuposição à correspondência formal perante a lei, e a 

que propõe a redução das desigualdades que é a igualdade 

material. Quanto à paridade, há muito que evoluir em 

relação ao concubinato, pois como já dissemos este instituto 

carece de crescimento normativo e maior aceitação social.  

Princípio da liberdade, chamado também de princípio 

da não intervenção, está previsto no artigo 1513, CC/02, e é 

estabelecido que, é defeso a qualquer pessoa de direito 

público ou privado interferir na comunhão de vida instituída 

pela família. Este princípio é reforçado por um outro artigo, 

o 1565, parágrafo 2º, CC/02, que trata do planejamento 

familiar, reforçando-o como de livre decisão do casal. Sendo 

assim, é vedada qualquer intervenção de instituição pública 

ou privada em relação ao núcleo familiar. 

No princípio da monogamia, tanto a obrigação à 

fidelidade no matrimônio presente no artigo 1566, I, CC/02, 

quanto também a de que se deve ter lealdade na união 
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estável, artigo 1724, CC/02, coadunam de forma clara para a 

efetivação desse princípio. Sob um olhar social, a 

monogamia está enraizada na manutenção da família para 

estabelecer harmonia, integridade e, 

consequentemente,resguardar a tradição familiar. A religião 

sempre influenciou diretamente nesse princípio, a Bíblia 

contribuiu através de seus vários livros, mas principalmente 

no livro de Gênesis (BÍBLIA SAGRADA), em que Deus 

cria apenas uma mulher, “Eva” para o homem “Adão”. No 

Deuteronômio fala para que o homem não multiplique 

mulheres para si e no outro livro de Paulo aos Coríntios 

afirma que cada um deve ter sua própria esposa e cada 

mulher ter seu próprio marido. Em outras palavras, vemos 

que a religião contribui para a manutenção e propagação do 

princípio da monogamia. O que, de certa forma, influencia 

nas lacunas legais e também no preconceito social em 

relação ao concubinato.  

De acordo com Paulo Lôbo (2008, apud GAGLIANO 

e PAMPLONA FILHO, 2016, p.115): “O casamento é um 

ato jurídico negocial solene, público e complexo, mediante o 

qual um homem e uma mulher constituem família, pela livre 

manifestação de vontade e pelo reconhecimento do Estado”. 

Há discussão para muitos se a monogamia seria um 

princípio constitucional ou não, primeiramente analisa-se a 

família tutelada pelo Estado. Vê-se a importância que tem a 

família no âmbito das suas relações e na sociedade como um 

todo. É clara e vem tutelada pelo Estado em seu artigo 226da 

CF, fundada nos princípios da dignidade da pessoa humana e 

da paternidade responsável entre tantos outros. 

Monogamia, portanto, é um princípio que vem através 

da história sendo imposto, ou seja, é um princípio moral. 

Pablo Stolze (2016) fala disso, ao tratar do assunto pelo fato 

de o mesmo não estar expressamente escrito na CF. A 

história é clara quando mostra a importância da Igreja na 
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formação de um povo, colocando como padrão a 

monogamia a que estabeleceu uma hegemônica 

compreensão moral de que ela é o certo para a sociedade, 

para a família, para o Brasil. Isso tem sido bem questionado, 

principalmente pelos doutrinadores do direito. 

Evidentemente, os deveres conjugais, por exemplo, 

previstos no artigo 1.566, I, e 1.573, do CC/02 são expressão 

de um ideário de dever ser.No Brasil, a bigamia é crime, o 

que está fundamentado no artigo 235 do CP, e também no 

Código Civil no artigo 1.521, VI. 

Como já foi dito a doutrina diverge, pois alguns 

estudiosos afirmam que a monogamia é um princípio 

constitucional, outros não. Há doutrinadores que defendem o 

poliamorismo e fundamentam esse posicionamento com 

trabalhos de pesquisadores da área da psicologia ou nas 

jurisprudências.  

Quando a justiça admite a triagem de bens entre a 

esposa, a concubina e os filhos, na divisão da herança, no 

processo de inventário, também diz não ao princípio da 

monogamia e sim ao da afetividade. 

O princípio do pluralismo das entidades familiares 

refere-se à variedade de hipóteses de constituição familiar, 

podendo assim o núcleo familiar se constituir por diversas 

modalidades de comunhão. 

Como a sociedade vive em constantes mutações, gera 

a busca de novos conceitos, normas e princípios que 

disciplinem sobre a constituição do núcleo familiar. Há uma 

evolução que abarca diversidades de arranjos familiares 

como, por exemplo, antes eram raras as famílias 

monoparentais, hoje é muito mais comum se ver um pai ou 

uma mãe com filhos. Carlos Alberto Cavalcanti de 

Albuquerque Filho, in Dias (2009, p.66), nos ensina que “o 

princípio do pluralismo das entidades familiares é encarado 
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como o reconhecimento pelo Estado da existência de várias 

possibilidades de arranjos familiares”.   

Nota-se que por um viés paralelo está um princípio 

muito importante, denominado princípio da boa fé. Através 

deste se observa as boas intenções, o respeito, a lealdade, a 

cumplicidade e, partindo do pressuposto ou presumindo que 

o casamento é um “negócio jurídico” e como tal tratado em 

termos jurídicos, tanto a união estável quanto o casamento 

equiparam-se a contratos de convivência, ou seja, possuem 

caráter contratual. E partindo-se dessa equiparação, analisa-

se no Código Civil a questão da máxima: pacta sunt 

servanda (o que é pactuado no negócio jurídico deve ser 

cumprido). De acordo com o que versa o artigo 1565 e 1566 

do CC em seu caput e incisos, o homem e a mulher 

assumem pelo casamento, condições de consortes, 

companheiros e responsáveis pelos encargos da família 

como sustento, guarda e educação dos filhos, fidelidade 

recíproca, etc. A rigor queremos dizer que como estabelece-

se um “contrato”, a pessoa de má fé pode através da relação 

obter ganhos patrimoniais. Dessa forma, a boa fé é um 

princípio que norteia a relação entre “consortes”. E no caso 

do concubinato, é necessário analisar o caso concreto. Se um 

dos envolvidos, por exemplo, desconhecer a situação 

jurídica de seu parceiro, deve-se utilizar o princípio da boa 

fé para garantir que haja justiça na tutela patrimonial do (a) 

concubino(a) daquele que teve boas intenções ao assumir 

uma relação. 

Existem várias jurisprudências que dizem respeito ao 

concubinato. Antigamente, nem se discutia sobre o assunto 

nas decisões jurisprudenciais, e se caso tivessem que decidir 

sobre algo relacionado a isso, com certeza, o concubino ou a 

concubina, não teria nenhuma chance de conseguir parte do 

patrimônio que foi adquirido em conjunto, ou algum tipo de 

pensão. Em geral, o máximo que se conseguia era 
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indenização por serviços prestados durante o tempo de 

convivência. Como podemos ver na decisão seguinte do 

Superior Tribunal de Justiça:  

 
Em decisão da 4ª Turma, do ano de 2003, o ministro 

Aldir Passarinho Júnior, relator de um recurso (REsp 

303.604), destacou que é pacífica a orientação das 

Turmas da 2ª Seção do STJ no sentido de indenizar 

os serviços domésticos prestados pela concubina ao 

companheiro durante o período da relação, direito 

que não é esvaziado pela circunstância de o morto ser 

casado. No caso em análise, foi identificada a 

existência de dupla vida em comum, com a mulher 

legítima e a concubina, por 36 anos. O 

relacionamento constituiria uma sociedade de fato. O 

Tribunal de Justiça de São Paulo considerou 

incabível indenização à concubina. Mas para o 

ministro relator, é coerente o pagamento de pensão, 

que foi estabelecida em meio salário mínimo mensal, 

no período de duração do relacionamento. 

 

Entretanto, com o passar do tempo, vem sendo cada 

vez mais aceita, a “triação”, que é a partilha dos bens em três 

partes iguais. Essa nova concepção tem sido incorporada nas 

decisões jurisprudenciais: 

 
A 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça reconheceu 

que um cidadão viveu duas uniões afetivas: com a 

sua esposa e com uma companheira. Assim, 

decidiram repartir 50% do patrimônio imóvel, 

adquirido no período do concubinato, entre as duas. 

A outra metade ficará, dentro da normalidade, com 

os filhos. A decisão é inédita na Justiça gaúcha e 

resultou da análise das especificidades do caso. (...) 

Para o Desembargador Portanova, ‘a experiência tem 

demonstrado que os casos de concubinato 
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apresentam uma série infindável de peculiaridades 

possíveis’. Avaliou que se pode estar diante da 

situação em que o trio de concubino esteja 

perfeitamente de acordo com a vida a três. No caso, 

houve uma relação ‘não eventual’ contínua e pública, 

que durou 28 anos, inclusive com prole, observou. 

‘Tal era o elo entre a companheira e o falecido que a 

esposa e o filho do casamento sequer negam os fatos 

– pelo contrário, confirmam; é quase um concubinato 

consentido’. O Desembargador José Ataides Siqueira 

Trindade acompanhou as conclusões do relator, 

ressaltando a singularidade do caso concreto: ‘Não 

resta a menor dúvida que é um caso que foge 

completamente daqueles parâmetros de normalidade 

e apresenta particularidades específicas, que deve 

merecer do julgador tratamento especial. 

 

Para ser admitida a incidência das regras familiares em 

favor do amante ou da amante, deve ser comprovada, ao 

longo do tempo, uma relação sócio-afetiva constante, 

duradoura, traduzindo um núcleo familiar, ou seja, precisa 

ter tempo, afeto e aparência de união estável: 

 
União Estável. Pressupostos. Affectio Maritalis. 

Coabitação. Publicidade da Relação. Prova. Princípio 

Da Monogomia 1. Não constitui união estável o 

relacionamento entretido sem a intenção clara de 

constituir um núcleo familiar. 2. A união estável 

assemelha-se a um casamento de fato e indica uma 

comunhão de vida e de interesses, reclamando não 

apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, 

um nítido caráter familiar, evidenciado pela affectio 

maritalis. 3. Não é permitido, no nosso ordenamento 

jurídico, a coexistência de dois casamentos ou de 

uma união estável paralela ao casamento ou de duas 

uniões estáveis paralelas. 4. Constitui concubinato 
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adulterino a relação entretida pelo falecido com a 

autora, pois ele estava casado com outra mulher, com 

quem convivia. Inteligência do art. 1.727 do Código 

Civil. 5. Não comprovada a entidade familiar, nem 

que a autora tenha concorrido para aquisição de 

qualquer bem, a improcedência da ação se impõe. 

Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 

70057311425, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 26/02/2014) 

 

(TJ-RS - AC: 70057311425 RS, Relator: Sérgio 

Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de 

Julgamento: 26/02/2014, Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2014) 

 
Como podemos notar, a ação foi negada porque não 

houve comprovação da entidade familiar. Já na decisão 

supracitada, anteriormente, foi essa comprovação que 

garantiu os direitos da concubina. 

Observamos que cada vez mais, o concubino vem 

sendo protegido pelo Estado, e neste sentido, um relator 

reconheceu o direito de triação de bens para os envolvidos, 

por admitir uniões estáveis simultâneas: 

 
Direito de Família. Uniões Estáveis Simultâneas. 

Reconhecimento. Partilha de Bens. Triação. 1. 

Estando demonstrada, no plano dos fatos, a 

coexistência de duas relações afetivas públicas, 

duradouras e contínuas, mantidas com a finalidade de 

constituir família, é devido o seu reconhecimento 

jurídico à conta de uniões estáveis, sob pena de negar 

a ambas a proteção do direito. 2. Ausentes os 

impedimentos previstos no art. 1.521 do Código 

Civil, a caracterização da união estável paralela como 

concubinato somente decorreria da aplicação 
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analógica do art. 1.727 da mesma lei, o que 

implicaria ofensa ao postulado hermenêutico que 

veda o emprego da analogia para a restrição de 

direitos. 3. Os princípios do moderno direito de 

família, alicerçados na Constituição de 1988, 

consagram uma noção ampliativa e inclusiva da 

entidade familiar, que se caracteriza, diante do 

arcabouço normativo constitucional, como o lócus 

institucional para a concretização de direitos 

fundamentais. Entendimento do STF na análise das 

uniões homoafetivas (ADI 4277/DF e ADPF 

132/RJ). 4. Numa democracia pluralista, o sistema 

jurídico-positivo deve acolher as multifárias 

manifestações familiares cultivadas no meio social, 

abstendo-se de, pela defesa de um conceito restritivo 

de família, pretender controlar a conduta dos indivíduos 

no campo afetivo. 5. Os bens adquiridos na constância da 

união dúplice são partilhados entre as companheiras e o 

companheiro. Meação que se transmuda em "triação", pela 

simultaneidade das relações. 6. Precedentes do TJDF 

e do TJRS. 

(TJ-PE - APL: 2968625 PE, Relator: José Fernandes, 

Data de Julgamento: 13/11/2013, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 28/11/2013) 
 

Como foi visto, quando provada a aparência de união 

estável e a participação dos concubinos na formação do 

patrimônio, existe a possibilidade de triação dos bens e o 

direito destes vem sendo cada vez maior.   

A rigor notamos que algumas relações, apesar de 

serem consideradas adulterinas têm justificadas as decisões 

judiciais, que mesmo carecendo de aparato legal e moral, 

devem ser apreciadas em suas singularidades: “Situações de 

fato existem que justificam considerar que alguém possua 

duas famílias constituídas. São relações de afeto, apesar de 
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consideradas adulterinas, e podem gerar consequências 

jurídicas” (BERENICE DIAS, 2005, p.179). 

 

Considerações Finais 
 

Não desmerecendo a fé cristã, nem as correntes 

conservadoras que por dificuldades diversas não aceitam 

inovações no direito positivo quanto ao concubinato, mas 

deixando com que princípios constitucionais e valores de 

igualdade, solidariedade e liberdade prevaleçam, 

percebemos a necessidade de amparar os concubinos. Que 

surjam novas leis de direito de família, e não somente 

normas de sociedade de fato, repletas de visões 

conservadoras refletindo o velho Código Civil de 1916, as 

quais ainda hoje são fontes para o Judiciário julgar direitos 

patrimoniais do chamado concubinato impuro. Todavia 

prevalece a esperança de uma tutela do Estado nos moldes 

da afetividade e respeito à igualdade entre homens e 

mulheres assim como um avanço geral em relação à 

discrepância entre o social e os efeitos patrimoniais no 

quesito concubinato. 
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‘‘Em cumprimento a Lei, vem denunciar perante 

Vossa Senhoria, pelo facto criminoso que passa a 

expor”: ESCRAVIDÃO, CRIMINALIDADE E 

AS TRANSFORMAÇÕES REGIONAIS EM 

SANTA LUZIA DO CARANGOLA 1873-1888 
 

Randolpho Radsack Corrêa 

 

O presente trabalho se fundamenta em pesquisa 

realizada com parte da documentação criminal para a região 

de Santa Luzia do Carangola – MG, no último decênio da 

escravidão no Brasil. Esta análise documental permite 

caracterizar uma parcela das relações escravistas nesta 

região, estabelecendo uma tipologia para a criminalidade 

envolvendo escravos e livres. A região de Carangola – MG, 

ocupada efetivamente no início do século XIX, se localiza 

na parte leste da Zona da Mata Mineira. A referida análise 

apresenta alguns elementos importantes desta relação 

escravista, no que se refere ao campo da criminalidade, do 

tratamento aos cativos, da legislação criminal referente aos 

mesmos, da estrutura judicial e policial, juntamente com a 

convivência destes escravos em um sistema de exploração já 

em fase de superação. Cabe ressaltar que este trabalho é um 

desdobramento de dissertação de mestrado defendida em 

2012. 

A atual cidade de Carangola se situa na parte leste da 

Zona da Mata Mineira, a 370 quilômetros da cidade do Rio 

de Janeiro, possuindo segundo o IBGE17, 32.296 habitantes. 

                                                 
17Disponível em: 

 

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=311330&id
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No que se refere ao século XIX, a Paróquia de Santa Luzia 

do Carangola, criada em 1866 e recenseada em 1872, 

registrava 4.954 habitantes, sendo 4.135 homens livres e 819 

escravos. Neste caso, os cativos constituíam 16,54 % da 

população.18  

É importante destacar, que no período abordado, a 

produção agrícola local ainda não evidenciava um gênero de 

relevante destaque para a economia regional. O café foi o 

principal produto de exploração na região somente a partir 

do início do século XX. A diversidade da produção agrícola 

marcou toda a segunda metade do século XIX, no que se 

refere à Santa Luzia do Carangola19.  

Como muitos trabalhos acadêmicos sobre a localidade 

fazem menção ao processo econômico da região, 

entendemos que uma análise voltada para as relações sociais 

escravistas contribuiria na construção da historiografia local. 

No âmbito destas relações, optamos por uma parcela que se 

refere à criminalidade que envolvia escravos e livres dentro 

desta sociedade. Para melhor exemplificar a nossa proposta 

de análise, delimitamos nosso recorte temporal entre 1873 e 

1888.  Ao optarmos pelos últimos decênios do regime 

escravocrata no Brasil, justificamos o recorte proposto por 

englobar as transformações regionais que resultaram na 

                                                                                                   
tema=1&search=minas-gerais|carangola|censo-demografico-2010:-

sinopse- >. Acesso em: 23 Out 2016. 
18 As informações do “Recenseamento Geral do Império de 1872” foram 

disponibilizadas pelo CEBRAP – Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento por meio magnético. 
19 BOECHAT, Maria Cristina Coutinho Robert. A ocupação da região 

de Carangola: um estudo sobre a expansão das fronteiras agrícolas da 

zona da mata mineira na segunda metade do século XIX. Universidade 

Severino Sombra, Vassouras, 2006, p, 25. Dissertação (Mestrado em 

História). 
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emancipação política e administrativa de Santa Luzia do 

Carangola em 1878, na instalação da primeira Câmara 

Municipal em 1882 e pela conjuntura desfavorável ao 

regime escravista no país20. 

Com relação às fontes encontradas para a discussão 

proposta, identificamos no Centro de Documentação 

Histórica da cidade, 26 processos criminais envolvendo 

escravos e livres, que de certa forma, podem caracterizar 

uma parcela do cotidiano no recorte proposto. No entanto, é 

importante ressaltar que, trabalhar com a estrutura jurídica 

em meados do século XIX no Brasil, é uma proposta 

bastante desafiadora. Levando em consideração o discurso 

elitista e “oficial” do processo criminal, é necessário 

verificar com cautela as informações encontradas no 

documento. 

Com base nestas considerações, no entanto, é de suma 

importância perceber a riqueza da fonte criminal, mesmo 

com certas restrições ao discurso jurídico encontrado na 

fonte. No trâmite processual, é possível perceber traços do 

cotidiano e da vida costumeira da sociedade. Principalmente 

no que se refere ao cativo e ao mundo dos livres, no qual, o 

negro tramitava. Sendo assim, percebendo o relato de 

testemunhas, autores e réus nos processos, este capítulo visa 

apresentar, resumidamente, as considerações encontradas 

para este trabalho, que tem por objetivo retratar uma parcela 

do cotidiano escravista de Santa Luzia do Carangola nos fins 

do século XIX. 

 

                                                 
20  RADSACK, Randolpho. Escravidão, Criminalidade e Cotidiano: 

Santa Luzia do Carangola (1880-1888). Universidade Salgado de 

Oliveira, Niterói, 2012, p, 33. Dissertação (Mestrado em História 

Social). 
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A criminalidade como tema 

 

A criminalidade é um importante tema, principalmente 

no que se refere ao processo da resistência escrava ao longo 

do século XIX.21O crime possuía inúmeros significados no 

contexto escravista e foi oficializado nos tribunais, por meio 

de um ritual jurídico e formalizado pelo processo criminal. 

Contudo, inúmeros foram os conflitos que ocorreram no 

interior das propriedades e das escravarias, sem que, 

necessariamente, chegassem ao âmbito jurídico, sendo 

resolvidos no espaço privado. A Constituição de 1824 

estabelecia no seu artigo quarto que “o direito de 

propriedade é inalienável”. Portanto, se o cativo era 

propriedade de seus senhores cabia a estes a decisão sobre as 

vidas daqueles indivíduos e, nesse sentido, muitos dos 

crimes de escravos tiveram sua “solução” dentro das 

propriedades de seus senhores. Desta forma, muitos 

conflitos não chegaram a ser oficializados e registrados.  

Os crimes ocorriam, muitas vezes, por meio da quebra 

de acordos previamente estabelecidos no interior das 

escravarias, indicando que a partir dessa ruptura, o conflito 

poderia se concretizar, já que “senhores e escravos tinham 

                                                 
21 São inúmeros os trabalhos sobre essa temática. Além dos citados ao 

longo do capítulo,verificar: ALGRANTI, Leila Mezan. O feitor ausente: 

estudo sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro 1808-1822. 

Petrópolis: Vozes,1988; CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: 

Uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: 

Companhia das Letras. 1990; FERREIRA, Ricardo Alexandre. Senhores 

de poucos escravos: cativeiro e criminalidade num ambiente rural 

(1830-1888). São Paulo: UNESP, 2005; JESUS, Alysson Luiz Freitas 

de. No sertão das Minas: escravidão, violência e liberdade 1830-1888. 

São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: Fapemig, 2007; SILVA, Cesar 

Mucio. Processos-crime: escravidão e violência em Botucatu. São 

Paulo: Alameda, 2004. 
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obrigações mútuas que, quando não cumpridas, trariam 

reações, talvez muito sérias, partindo de ambos os lados”. 

(ALVES, 2010, p.36) 

Dizer que havia espaços de autonomia escrava não 

significa afirmar que a escravidão no Brasil foi branda ou 

benevolente, mas apontar que aqueles sujeitos tinham 

possibilidades de ação, mesmo que restrita, nas relações 

senhor e escravo.  

Não é correto pensar na criminalidade partindo de uma 

perspectiva polarizada. Essa linha de pensamento pode 

trazer a equivocada interpretação de que os crimes foram 

cometidos somente entre senhores e escravos conforme foi 

(e ainda é) mencionado de forma “engessada” em muitos 

manuais didáticos do ensino fundamental e médio. Este 

universo conflituoso se configurava de forma mais 

abrangente e diversificada envolvendo não apenas senhores 

e seus cativos. Outros indivíduos que compunham esse 

cotidiano também estavam presentes em inúmeros casos, tais 

como: capitães do mato, feitores, capangas, camaradas, etc. 

Portanto, o fenômeno da criminalidade envolveu não 

só senhores e escravos em posições antagônicas. Os 

conflitos poderiam ocorrer em diversos níveis sociais, 

incluindo também os crimes entre parceiros de cativeiro na 

busca da resolução, por exemplo, de questões de cunho 

pessoal e de escravos contra livres, os quais não possuíam 

vínculo direto com a administração senhorial e que 

conviviam com os cativos no seu cotidiano. 
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Dominantes e dominados: entre a condição jurídica e a 

realidade. 

Em suma, a década de 1880, apresentava uma 

situação paradoxal: uma vez que a condição jurídica 

que dividia com clareza escravos e livres na 

sociedade brasileira ruía aos olhos vistos, a única 

prova cabal do ser escravo restringia-se ao fato 

básico de sua condição. Isto é, ser escravo 

significava, cada vez mais, estar, simplesmente 

submetido ao sistema escravista e ao arcabouço 

disciplinar a este subjacente. (MACHADO, 2010, p, 

38)  

 

Em um dos processos criminais abordados para o caso 

de Santa Luzia do Carangola22, o fazendeiro João Marcelino 

Teixeira, residente na freguesia de Tombos do Carangola23, 

queixava-se de Jorge Afonso Ribeiro, que se enquadrava no 

ofício de “jornaleiro”, alegando que o mesmo, abusando de 

sua bondade, entrou em sua propriedade na noite do dia 07 

de julho de 1882, seduzindo o escravo Raymundo para que o 

mesmo saísse em sua companhia. Ainda durante a invasão, o 

processo relata que o dito escravo estava preso, por ser de 

“instinto mau”, e que o réu o havia libertado dos ferros que o 

prendiam.  No resumo inicial do dito processo, o escrivão 

relatou que Jorge Afonso Ribeiro havia prometido grandes 

viagens ao escravo Raymundo, “conduzindo-o e roubando-

o” da senzala de João Marcelino Teixeira. Posteriormente, 

observamos que o réu foi preso em flagrante, próximo ao 

Arraial de São Manoel, na cidade de Santa Luzia do 

                                                 
22  Processo n.º 1247 – Maço 95 – Fundo Fórum/Criminal – 

CDH/Carangola – MG. 
23 Freguesia pertencente ao município de Carangola. 
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Carangola por Francisco Albino e Francisco Novaes, que 

foram incumbidos da captura de Jorge Afonso Ribeiro e do 

escravo Raymundo, sendo o cativo capturado no dia 

seguinte à prisão do réu Jorge Afonso Ribeiro. 

O Autor do processo, mostrando conhecimento das 

leis vigentes, solicitou ao Juízo Municipal da cidade, o 

enquadramento do Réu no artigo 79 do Código do Processo 

Criminal, parágrafo 2º 24 , no artigo 257 25  do Código 

Criminal, artigo 16, parágrafos 1º, 8º e 10º 26  do mesmo 

Código, em conjunto com o decreto de 15 de outubro de 

1837. 

Levando em consideração a citação de Maria Helena 

Machado no início deste capítulo, este processo elucida 

algumas questões importantes, no que se refere às relações 

escravistas no fim do Oitocentos. Não somente a visão de 

crime pôde ser percebida no decorrer do inquérito, mas 

também uma ação de solidariedade entre livres e escravos no 

âmbito de suas condições e relações.  

No que se refere ao caso do suposto “roubo” do 

escravo Raymundo, alguns questionamentos surgem na 

leitura do processo. No início do inquérito, observamos que 

o texto do escrivão deixava explícito, que o escravo 

Raymundo estava preso unicamente por ser de “instinto 

mau”, deixando subentendido que o mesmo se encontrava 

nesta condição, exclusivamente por não ser da confiança de 

seu senhor e que, os demais escravos de sua senzala 

poderiam estar livres de qualquer ferro. Outro termo 

                                                 
24 A queixa deveria conter o valor do dano sofrido pelo crime. Neste 

caso o autor declara o valor de quinhentos mil réis. 
25 Tirar coisa alheia contra a vontade de seu dono, para si ou para outra 

pessoa. 
26 Ter o delinquente cometido o crime de noite, ter premeditado o crime 

e o ter cometido com abuso da confiança nele posta. 
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utilizado na abertura do inquérito, e que nos chama a 

atenção, se refere à possibilidade do réu “seduzir” o escravo 

alheio com promessas de viagens caso o cativo seguisse com 

o mesmo. Ainda assim, encontramos no processo a acusação 

por parte do autor João Marcelino Teixeira, que o réu Jorge 

Afonso Ribeiro mantinha relações íntimas com o escravo. 

No entanto, não encontramos nenhuma referência sobre as 

características destas relações. A possível “invasão da 

propriedade” justifica-se no decorrer do processo, ao 

percebermos que o réu era funcionário do proprietário do 

escravo Raymundo. 

No decorrer do processo, foram intimadas seis 

testemunhas, não somente para o interrogatório em auxílio à 

investigação, mas para uma espécie de “acareação” com o 

réu. Assim, ao término de cada depoimento, a palavra era 

dada ao mesmo para que se defendesse. 

Sobre este tipo de relação, podemos concordar com 

Cesar Múcio Silva 27  que em sua análise sobre processos 

criminais em Botucatu, discorre sobre casos semelhantes aos 

nossos, especificamente no que se refere aos Escravos e 

homens livres estabelecendo de longas datas, relações 

estreitas entre si. Às vezes amigáveis, comunitárias, 

buscando amenizar no dia-a-dia a luta pela sobrevivência 

dessa gente de poucas posses e algumas ilusões (...).  

O autor afirma ainda que 

 
(...)é possível inferir que os escravos do eito e do 

espaço doméstico tinham no cotidiano escravista, 

alguma possibilidade ou brecha para fazer fluir suas 

manifestações de resistência, de oposição, de luta e, 

                                                 
27  SILVA, César Mucio. Processos-crime: escravidão e violência em 

Botucatu. São Paulo: Alameda, 2004, p, 91. 
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inclusive vivenciar suas paixões, amores e ilusões. 

(SILVA, 2004, p. 91) 

 

No parecer do Promotor Público, João Ferreira Brant, 

alguns pontos significativos começam a ser elucidados: 

 
(...)Não me parece que tenha (o réu), incorrido nas 

penas do artigo 257 do Código Criminal, por 

faltarem os elementos de tirar para si ou para outrem, 

o que era essencial.  

Parece-me que o Réu incorreu na sancção penal do 

artigo 260 do citado Código Criminal combinado 

com o Decreto de 15 de Outubro de 1837 (Aviso n.º 

307 de 8 de Julho de 1863; Perdigão Malheiro, 

Escravidão no Brasil, § 14).” 

É indispensável que o Autor junte à estes autos a 

certidão de matrícula do escravo em questão.28  

 

Verifica-se nesta passagem, uma particularidade no 

que se refere ao conceito da propriedade referente à relação 

senhor e escravo. Quando o promotor se referia ao 

enquadramento inadequado do réu no artigo 257 do Código 

Criminal, o mesmo deixava claro que em sua interpretação, 

o réu não tinha intenção de tirar a cousa alheia contra a 

vontade de seu dono, para si, ou para outro.29 Na visão do 

mesmo, o enquadramento do réu se dava na interpretação de 

que se julgará furto a achada da cousa alheia perdida, 

quando se não manifestar ao Juiz de Paz do districto, ou 

Official de Quarteirão, dentro de quinze dias depois que fôr 

                                                 
28 Parecer do Promotor Público João Ferreira Brant, extraído à folha 17 

v. do Processo n.º 1247 – Maço 95 – Fundo Fórum/Criminal – 

CDH/Carangola – MG. 
29 Redação original do artigo 257 do Código Criminal de 1830. 
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achada. 30  O legislador ainda citou a publicação A 

escravidão no Brasil de Perdigão Malheiro, parágrafo 14, 

que discorre sobre há ainda a notar-se que ninguém deve 

acoutar escravos fugidos, sob pena de ser punido desde que 

haja fraude ou sciencia da parte de quem os oculta (...)31 

Possivelmente, na visão da promotoria, o caso 

referente à “fuga” do escravo Raymundo promovida pelo 

réu, inicialmente deveria ser julgado como “coisa achada” e 

não “objeto de furto” no sentido literal. Tanto que neste 

processo, o mesmo solicitou a matrícula do cativo para 

comprovar a posse sobre o mesmo. No entanto, a 

interpretação e o posicionamento do Juiz do Termo do 

Carangola, o senhor Manoel Gomes Linhares, aponta que:  

 
(...) o acusado ao deixar a casa do Autor, em a noute 

referida, já saio em companhia do escravo 

Raymundo, não podendo, portanto, ser-lhe attribuido 

o caso de -achada de coisa perdida- para incorrer nas 

penas do artigo citado (260): considerando ainda, que 

nenhuma das testemunhas que deposerão neste 

processo, afirmasse que o acusado, assim 

procedendo, havia roubado o escravo aludido, a não 

ser por ouvir de outrem e, - finalmente -, 

considerando que em vista do que vem exposto e 

consta dos autos, não ficou provada a queixa de 

folhas 02, julgo-a por isso improcedente, pagas pelo 

autor as custas(...)32. 

 

                                                 
30 Redação original do artigo 260 do Código Criminal de 1830. 
31 A escravidão no Brasil – 1866 – Perdigão Malheiro. 
32  Processo n.º 1247 – Maço 95 – Fundo Fórum/Criminal – 

CDH/Carangola – MG. 
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Surpreendentemente, o processo em questão mudou 

bruscamente sua direção, levando em consideração que, o 

Juiz do Termo do Carangola interpretou negativamente a 

acusação de roubo, visto que o escravo se retirou por 

vontade própria, e que, nenhuma das testemunhas concluiu 

suas alegações por ter observado o fato, e sim por “ouvir 

dizer”. Encerrando seu julgamento o Juiz do Termo recorreu 

ao parecer do Juiz da Comarca, o senhor Levindo Ferraz 

Lopes, que se manifestou da seguinte forma: 

 
Confirmo o despacho recorrido a folhas 20v. nos 

fundamentos, que são conformes à lei e à prova dos 

autos. E assim julgando nego o provimento do 

recurso ex – officio interposto do mesmo despacho – 

Passe-se alvará para ser o querelado solto, (termo 

indefinido) não estiver pena, e pague o queixoso as 

custas.33 

 

Ao findar do caso, anexou-se a matrícula do escravo, 

solicitada pelo promotor, juntamente com as custas do 

processo, que foram pagas pelo autor João Marcelino 

Teixeira. 

Fica claro, no que se refere ao julgamento processual, 

que todo o trâmite se desenvolveu sem que os agentes 

judiciais interpretassem o escravo Raymundo unicamente 

como propriedade do autor. O escravo, comumente 

relacionado como “coisa” em diversos processos, neste caso 

se arvorou de vontade própria e se deslocou em companhia 

do réu, não sendo julgado como “objeto de furto” e nem 

como “coisa perdida”.  

                                                 
33 Parecer do Juiz da Comarca, Levindo Ferraz Lopes, extraído à folha 

22. do Processo n.º 1247 – Maço 95 – Fundo Fórum/Criminal – 

CDH/Carangola – MG. 
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Segundo Alysson Luiz Freitas de Jesus, em trabalho 

sobre escravidão, violência e liberdade para o norte de 

Minas: 

 
(...) os atores sociais encontravam-se em um mundo 

que, mesmo que procurasse afirmar suas condições 

de ‘cativo coisa’, ‘liberto dependente’ ou ‘livre 

dominador’, também os enxergava como homens, 

como protagonistas de suas histórias. Por meio 

dessas trocas culturais, das apropriações e da 

circularidade de culturas o ambiente se tornava 

complexo, assim como os homens que nele viviam. 

(JESUS, 2007, p.79) 

 

O caso citado, nos elucida um cotidiano particular no 

decênio final do regime escravocrata no Brasil. Um contexto 

diferenciado, que possibilitava o fácil acesso ao cativeiro, 

em conjunto à quebra de códigos e regras no que se refere ás 

leis imperiais, provinciais, e por que não a quebra destas 

mesmas regras estabelecidas no interior da propriedade? 

Podemos facilmente perceber que as ações com relação ao 

regime disciplinar vinham se alterando, principalmente no 

campo ideológico da escravidão.  

A simplicidade no modo de vida destas pequenas 

comunidades, concomitante a uma região que ainda não 

apresentava grandes cifras em sua diversificada produção, 

permitiam um contato mais próximo entre os indivíduos. 

Como afirma Jesus, “trata-se de um mundo que transformou 

escravos, libertos e homens livres em parceiros no crime e 

companheiros no lazer”. (JESUS, 2007, p.79)  

Com base na análise dos 26 processos localizados para 

a região de Santa Luzia do Carangola, elaboramos um 

quadro para melhor apresentar os casos verificados, com a 

tentativa de estabelecer uma tipologia da criminalidade. 
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Quadro 01 – Tipologia da Criminalidade envolvendo escravos em 

Santa Luzia do Carangola – MG (1873 – 1888) 
Ano Condição 

das 

Vítimas 

Condição dos 

Acusados 

Motivo Tipo 

crim

e 

R
es

u
lt

ad
o

 

 V

1 

V

2 

V

3 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

1873 E   L     Desobediên-

cia 

OF Ab  

1880 E   L     Tentativa de 

Reescraviza

ção 

R I 

1882 L   L E    Roubo de 

Escravo 

F Ab  

1882 E   L     Desentendi-

mento por 

embriaguez 

Of Ab 

1882 E   L L L L L Rivalidade 

por ameaça 

Of Ab 

1882 L   L E    Invasão de 

terras 

Of Ar 

1883 E   L     Desordem  Of Ar 

1883 E   L L    Captura Of I 

1883 E   E     Rivalidade M A/F 

1883 E   L     Vingança M I 

1883 E   L     Vingança  Of Ar 

1883 E   L L L   Vingança Of Ab 

1884 E E  L E    Correção Of Ab 

1884
34 

E   L     Vingança Of Ab 

1884 L   E     Fuga da 

Cadeia 

F I 

1884 L   E     Tiro em 

perseguição 

Of I 

                                                 
34  Processo n.º 93/1111 intitulado “Corpo de Delito”, sendo este 

continuidade do caso (processo) n.º 18/212. 
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1885 E E  L     Vingança Of I 

1885 L   E     Homicídio M M 

1885 E   L     Possível 

Homicídio 

M I 

1885 E   L     Rivalidade Of Ab 

1886 E E  L     Desordem Of Ab 

1886 L   L     Tentativa de 

escravização 

Of I 

1887 L   L E E   Rivalidade Of I 

1887 E   E     Rivalidade M Ar 

1887 E   E E    Rivalidade M I 

1887 L   E     Vingança M C 

Fonte: Centro de Documentação Histórica de Carangola – MG – 

Processos Criminais. 

 

Legendas: 

Condição das partes = (L) livre; (E) escravo. 

Tipo do Crime = (OF) Ofensa física; (M) morte; (R) 

Reescravização; (F) Fuga. 

Resultado = (I) incompleto; (C) cadeia; (A) açoite; (F) ferros; (G) 

Galés; (Ab) absolvição; (M) morte; (Ar) Arquivado. 

 

Com base no Quadro 01, podemos verificar que não 

houve condenação dos acusados livres nos processos em que 

as vítimas eram escravas. Somente houve condenação 

quando o cativo era o acusado. Dos 18 processos em que 

cativos se configuravam vítimas, somamos 08 absolvições, 

03 arquivamentos, 06 incompletos e 01 caso de pena de 

açoites e ferros em um crime entre parceiros de cativeiro. 

Dos 11 processos em que os acusados eram cativos, 

observamos 03 condenações, 02 absolvições, 02 

arquivamentos e 04 incompletos. 

Com base na tabela 01, verificamos 68 indivíduos 

envolvidos nos crimes, sendo 29 vítimas e 39 acusados. Das 

vítimas, 21 são cativos e 08 são livres. Dos acusados, 26 são 

livres e 13 são cativos. Com relação ao tipo do crime, a 
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ofensa física é muito superior aos demais, totalizando 16 

processos dos 26 casos. 

 
Tabela 01 – Condição Jurídica das Partes Envolvidas – Santa 

Luzia do Carangola e Região (1873-1887) 

Cond Jur. Vítima Acusado Total 

Livre 8 26 34 

Escravo 21 13 34 

Total 29 39 68 
Fonte: Processos Criminais – CDH – Carangola – MG 

 

Com relação aos dados disponíveis, é possível 

perceber que o elemento escravo para esta região não era 

potencialmente violento, se comparados aos livres 

envolvidos. Se verificarmos por outra abordagem, 

percebemos que o número de ofensas físicas é maior quando 

o crime é cometido pelo livre. Porém, o número de 

homicídios é superior quando o acusado é um cativo. 

 

Considerações Finais 

 

Identificamos a partir dos 26 processos, relevantes 

aspectos da criminalidade local, percebendo que a ofensa 

física foi o recurso mais utilizado pelos livres na 

concretização de seus crimes, enquanto a morte, mesmo que 

em número proporcionalmente menor, era o crime mais 

cometido pelos escravos. Ainda nesse aspecto, a análise dos 

motivos dos conflitos evidenciou que os embates ocorriam 

por motivos corriqueiros, embutidos no cotidiano das 

relações, descartando a hipótese de grandes revoltas. 

Indiscutivelmente, a análise da criminalidade escrava no 

cotidiano da região de Santa Luzia do Carangola nos 

evidencia que os indivíduos livres cometiam os crimes em 

número muito superior aos cativos existentes na região. 
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Por muitas vezes, os pareceres das autoridades 

judiciais encontradas nos processos que analisamos, 

caracterizavam os motivos que ocasionaram os crimes como 

“frívolos”. No entanto, o ponto de vista do aparato jurídico 

não compreendia, na maioria das vezes, o peso analisado. 35 

A análise dos processos criminais envolvendo cativos 

em Santa Luzia do Carangola vem nos mostrando 

particularidades importantes desta pequena região que, 

segundo Hebe Mattos, é impossível apreender os conteúdos 

de tensão, legitimidade e violência de que se revestiam as 

relações entre lavradores de roça e seus escravos que, 

muitas vezes, sem senzalas, dividiam pequenas casas de 

palha ou sapé.36  

Nesse sentido, as relações entre as diversas categorias 

sociais faziam parte da realidade da convivência diária. 

Lembrando que, ser escravo, significava cada vez mais, estar 

simplesmente submetido ao sistema escravista sob a 

condição jurídica, fazendo com que várias camadas desta 

sociedade se confundissem no cotidiano e no interior das 

relações. 

 

  

                                                 
35  FERREIRA, Ricardo Alexandre. Crimes em comum: escravidão e 

liberdade no extremo nordeste da Província de São Paulo, Franca 1830-

1888. UNESP. Franca, 2006. Tese (Doutorado em História). 
36 MATTOS, Hebe Maria. Das Cores do silêncio: Os significados da 

Liberdade no Sudeste Escravista, Brasil Século XIX. 2ª Ed., Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p, 32.   
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Fontes Manuscritas 

CDH – Centro de Documentação Histórica – Carangola – 

MG. 

Código de Posturas – Carangola/1887. 

Fundo Fórum – Processos Criminais. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES DE 

DIREITO SOBRE CRIMINALIDADE E 

MAIORIDADE PENAL: A FORMAÇÃO 

ACADÊMICA EM PERSPECTIVA37 

 

 
Larissa Guimarães Martins Abrão 

Larisse Moura Silva 

Gabriela Franco de Almeida 

 

Introdução 

 

A criminalidade tem ocupado parte significativa da 

pauta trazida pela mídia impressa, televisiva e virtual, com 

especial destaque para a divulgação de atos infracionais 

cometidos por menores de 18 anos. Entre 2015 e 2016, em 

emissoras de TV aberta, como a rede Record, por exemplo, 

chegou a ser bastante maciça a defesa da redução da 

maioridade penal para 16 anos, notada pelo teor das 

reportagens exibidas quando o assunto era a violência e os 

conflitos com a lei entre jovens.  

No imaginário social do Brasil, vigora erroneamente a 

ideia que o menor que comete atos infracionais não é sujeito 

a nenhuma medida repressiva, evidenciando o 

desconhecimento das medidas socioeducativas previstas 

pelo ECA. Este estatuto, entre os artigos 103 a 128, traz 

elencados os direitos individuais, os atos processuais e as 

medidas socioeducativas do menor infrator. No que tange às 

medidas socioeducativas são previstas várias providências 

                                                 
37 Trabalho fomentado pela Universidade do Estado de Minas 

Gerais, por meio do programa PAPq, de incentivo à iniciação 

científica  
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como liberdade assistida, semiliberdade e internação. 

Entretanto, no senso comum é possível perceber que ainda 

se insiste na necessidade de aplicar aos jovens em conflito 

com a lei a mesma medida punitiva que se impinge aos 

maiores de idade, como se isso, por si, representasse grande 

parcela da solução para a questão da criminalidade no país. 

Em tese, este dado que se aponta como presente no 

senso comum deveria ser objeto de reflexões mais amplas no 

contexto da educação universitária, uma vez que 

profissionais como aqueles formados em cursos de Direito 

acabam por cuidar da proteção legal oferecida pelo Estado 

diante dos problemas de segurança social. Considerando, 

então, a importância de que essa discussão ocupe os terrenos 

da formação acadêmica, buscamos investigar, entre grupos 

de estudantes universitários concluintes do curso de Direito, 

quais as representações sociais manifestas sobre as causas da 

criminalidade e sobre a proposta de redução da maioridade 

penal para dezesseis anos. 

Entendemos que os compartilhamentos simbólicos 

numa sociedade podem ser captados pela investigação das 

representações sociais e que o Direito, como ciência social 

aplicada, tem responsabilidade sobre os avanços sociais. 

Diante disso, propomo-nos a seguinte questão: quais as 

representações sociais sobre a criminalidade e a redução da 

maioridade que permanecem em estudantes universitários e 

podem servir como base para futuras práticas profissionais, 

ainda estereotipadas? 

Para o desenrolar deste texto, optamos por apresentar 

uma breve fundamentação da teoria das representações 

sociais, seguida da discussão sobre a redução da maioridade 

penal, para, então, apontar e analisar os dados da pesquisa de 

campo, empreendida em grupos focais com estudantes de 

direito. 
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Breves considerações sobre representações sociais 

 

O termo Representações Sociais é utilizado para 

designar “categorias de pensamento que expressam a 

realidade, explicando-a, justificando-a ou questionando-a” 

(MINAYO, 1944, p. 49). Ou seja, é a reprodução de uma 

percepção armazenada na lembrança ou do conteúdo do 

pensamento, que é difundida por meio da comunicação em 

suas práticas cotidianas.  

Por volta do início dos anos 1960, Moscovici publica a 

obra La Psychanalyse, son image, son publique (Psicanálise, 

sua imagem, seu público), que se tornou matriz da Teoria 

das Representações Sociais. O estudo despertou o interesse 

de um pequeno grupo de cientistas sociais, tais como Abric 

(1976) e Flament (1967), que sistematizaram uma teoria a 

respeito. Estes autores vislumbram a possibilidade de 

abordar os problemas de sua disciplina dentro de um novo 

espírito de estudar os comportamentos e as relações sociais 

sem deformá-las nem simplifica-las e de atingir resultados 

originais. Este grupo, por meio das representações sociais, 

estudou os problemas da cognição dos grupos que cada vez 

mais estavam sendo negligenciados e também a difusão dos 

saberes, a relação pensamento/comunicação e a gênese do 

senso comum (MOSCOVICI, 2001). Segundo Arruda (2002 

p.129), “a teoria aparentemente não vinga de imediato, 

fazendo sua reaparição com força total no início dos anos 

1980”.  

De acordo com Sá (1996), Moscovici acabou não 

oferecendo uma definição absoluta acerca das 

representações sociais, por entender que a conceituação 

poderia ter um efeito reducionista em relação às 

possibilidades de alcance conceitual. Nos textos de 

Moscovici, então, não existe uma conceituação exata, mas 
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sugerem-se varias noções para compor seu conceito ou 

proporcionar-lhe parentescos análogos. Diz o autor: 

 
As representações sociais são entidades quase 

tangíveis. Elas circulam, entrecuzam-se e cristalizam-

se sem cessar por meio de um fala, um gesto,  um 

encontro, em nosso universo cotidiano. A maioria 

das relações sociais estabelecidas, dos objetos 

produzidos ou consumidos, das comunicações 

trocadas estão impregnadas delas. Como sabemos, 

elas correspondem, por um lado, à substância 

simbólica que entra na elaboração e, por outro, à 

prática que produz a dita substancia, assim como a 

ciência ou os mitos correspondem a uma prática 

cientificas e mítica (MOSCOVICI, 1976, p.39). 

 

Ainda que se trate de um conceito não unívoco, alguns 

estudiosos da teoria têm proposto definições para as 

representações sociais. Denise Jodelet (2001, p.22) define 

representações sociais como “uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, com o objetivo prático, e 

que contribui para a construção de uma realidade comum a 

um conjunto social”. Assim, as representações sociais 

aparecem como forma de um saber prático intitulado por 

vários autores como o conhecimento do senso comum - 

também designado como ingênuo - e, conforme ressalta 

Jodelet (2001), enquanto objeto de estudo é tão legítimo 

quanto o conhecimento científico. O que torna o estudo das 

representações sócias peculiar, portanto, é o fato de integrar 

na analise desses processos o pertencimento e a participação, 

sociais ou culturais do sujeito.  

Os estruturalistas Abric, Flament e outros 

representantes da Escola de Aix-en-Provence delineiam uma 

abordagem que dá ênfase à dimensão cognitivo-estrutural 

conhecida como Teoria do Núcleo Central. Segundo Abric 
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(1994) o núcleo central tem a função de gerar significações e 

valências e a função de organizar as relações entre todos os 

elementos de uma representação, formando, assim, a parcela 

representacional de maior resistência às mudanças.  

Para o autor, as RS são compostas também de 

elementos periféricos, que, por serem mais permeáveis e 

menos estáveis, permitem modulações individuais na 

representação. Isto é, são os elementos periféricos que dão a 

possibilidade ao sujeito de variar seu posicionamento de 

forma relativamente individualizada, sem que isso interfira 

na significação central. Equivale a dizer que quando 

confrontado com alguma situação que coloque em cheque 

determinada representação de um objeto, o indivíduo 

defenderá tal representação pela transformação nos 

elementos periféricos, enquanto o núcleo central permanece 

intacto. Essa flexibilidade da periferia de uma representação 

garante a manutenção de seu significado central, mas, por 

outro lado, permite a integração de novas informações, sem 

desorganizar essencialmente o campo representacional 

(ABRIC, 1994). 

Por isso, só se considera haver uma efetiva 

transformação em uma representação social quando seu 

núcleo central é transformado. Não significa que as 

mudanças nos elementos periféricos sejam irrelevantes. Pelo 

contrário, segundo Abric (1994), o mais comum é que haja 

uma mudança progressiva na significação central de uma RS 

na medida em que se assiste a modificações periféricas que 

vão se acentuando gradativamente, até provocar um 

definitivo abalo no núcleo central. 

Acredita-se, então, seguindo as considerações de 

Abric, que as representações sociais são constituídas por 

dois sistemas que se integram, quais sejam, o sistema central 

e o periférico, cada qual com papéis e características 

diferentes. No primeiro caso, pode-se dizer que o núcleo 
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central está diretamente ligado a condições históricas e 

ideológicas e é marcado pela memória coletiva e pelo 

sistema de normas de um determinado grupo. Além disso, 

sua função é consensual e normativa, ou seja, o núcleo 

central visa à homogeneidade do grupo e à permanência de 

uma representação. 

O sistema periférico, por seu turno, é funcional e 

permite que a representação se ancore na realidade do 

momento. É, então, o sistema periférico, por sua 

permeabilidade e maleabilidade, que assegura a regulação e 

a adaptação do sistema central, impedindo graves impactos 

de novos acontecimentos e informações no núcleo. Ademais, 

como já dito, os elementos periféricos permitem ao sujeito 

integrar as representações à sua própria história, conferindo 

uma modelagem relativamente individualizada da 

organização representacional. Graças a isso, é possível 

administrar, no espaço periférico, as fortes diferenças 

interindividuais quanto a uma representação, sem abalar sua 

significação central. 

Em outras palavras, estamos defendendo a existência 

de uma resistência a mudanças no núcleo central de uma 

representação, o que significa, em termos efetivos, que há 

grande dificuldade de se atingirem as três dimensões de uma 

representação (informação, imagem e atitude), uma vez que 

o núcleo central permanece intacto. Com isso, há, em 

consequência, a dificuldade de se alterarem práticas sociais 

discriminatórias, tais como o preconceito em torno dos 

agentes da criminalidade. Além do que, na constituição da 

dimensão informativa de uma RS, percebemos que veículos 

midiáticos, que disponibilizam socialmente a informação, 

colaboram na consolidação da rigidez do núcleo central das 

representações. A este respeito, queremos traçar algumas 

considerações, conforme se expõem a seguir. 
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A maioridade penal representada pela mídia  

 

 A discussão da maioridade no Brasil não é nova. O 

debate acontece desde de 1993 quando o ex- deputado 

Benedito Domingos (PP-DF) propôs a Emeda Constitucional 

(PEC/171) que tem por objetivo a redução da maioridade 

penal de 18 para 16 anos e se ancora em da trechos da Bíblia 

como argumento para a redução da maioridade. Cabe aqui 

salientar que a mencionada Emenda Constitucional foi 

proposta três anos após a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, dispositivo este que traz a nova doutrina de 

proteção integral e inova com as medidas socioeducativas 

dignas de um ser em peculiar estado de desenvolvimento.   

A proposta de emenda argumenta que a idade 

cronológica do menor inimputável vivendo em 1993 não 

corresponde à sua idade mental. Quando o Estatuto Criminal 

de 1940 foi editado, os adolescentes da época possuíam 

desenvolvimento metal inferior aos adolescentes de 1993.  

No entanto, a PEC não leva em consideração o tempo 

durante o qual as crianças e adolescentes foram tratados 

como menores subalternos, massacrados, esquecidos, 

jogados pela sociedade, e que legislações anteriores 38  já 

adotaram o encarceramento como modelo geral de punição. 

A discussão ocorre há mais de 22 anos, porém a 

tramitação da PEC sempre esteve travada por deputados 

ligados aos direito humanos. No entanto, em março de 2015, 

o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, Dep. Federal 

                                                 
38 O Código do Império Brasileiro em seu art. 10 diz que também serão 

julgados criminosos, os menores de quartozes anos. Disponivel em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm> 

acesso em: 30 de outubro de 2015. 
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Arthur Lira- PP/AL, desengavetou o projeto, e conseguiu 

angariar o apoio de parlamentares evangélicos e ruralistas, 

fazendo assim com que o tema voltasse a ser novamente 

debatido de forma exaustiva por meio dos equipamentos de 

comunicação, resultando numa avalanche de informação.  

Os produtos midiáticos, tais como jornais, revistas, 

telejornais, redes sociais e outros fazem enquetes acerca da 

redução da maioridade. Alguns, que têm cunho jornalístico, 

enfatizam uma suposta “alta periculosidade juvenil” e 

lançam manchetes sobre atos infracionais praticados com 

alto grau de violência e atentados contra a vida, sem 

apresentar as reais estatísticas da violência, ou muito menos 

problematizá-las, e também tratam o menor como um 

delinquente sem recuperação.  

Um exemplo do tratamento conferido por parte da 

mídia pode ser trazido por meio da apresentadora âncora do 

jornal da SBT, Raquel Sheherazade, que tece os seguintes 

comentários ao adolescente preso num poste no rio de 

janeiro39: “e aos defensores dos Direitos Humanos que se 

apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma 

campanha: faça um favor ao Brasil: adote um bandido!”.  

                                                 
39 “Um adolescente foi espancado e preso a um poste por uma trava de 

bicicleta, nu, na Av. Rui Barbosa, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Ele 

teria sido atacado por um grupo de três homens, a quem chamou de “os 

justiceiros”, segundo a coordenadora do Projeto Uerê, Yvonne Bezerra 

de Melo, de 66 anos. A artista plástica foi chamada por vizinhos que 

flagraram a cena, registrou a situação e compartilhou em sua página no 

Facebook. Internautas afirmam que o adolescente praticaria roubos e 

furtos na região do Flamengo. Disponível 

em:<http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-atacado-por-grupo-

de-justiceiros-preso-um-poste-por-uma-trava-de-bicicleta-no-flamengo-

11485258.html#ixzz3qAQGBKjy>acesso em: 25 de outubro de 2015.  

http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-atacado-por-grupo-de-justiceiros-preso-um-poste-por-uma-trava-de-bicicleta-no-flamengo-11485258.html#ixzz3qAQGBKjy
http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-atacado-por-grupo-de-justiceiros-preso-um-poste-por-uma-trava-de-bicicleta-no-flamengo-11485258.html#ixzz3qAQGBKjy
http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-atacado-por-grupo-de-justiceiros-preso-um-poste-por-uma-trava-de-bicicleta-no-flamengo-11485258.html#ixzz3qAQGBKjy
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Na atualidade, as redes sociais ajudam na 

disseminação de informações e opiniões discriminatórias 

quanto ao envolvimento de menores em atos infracionais. 

No Facebook, por exemplo, varias paginas como “Bandido 

bom é Bandido Morto”, “Redução da Maioridade Penal Já”, 

têm seu conteúdo favorável à redução. As noticias dessas 

paginas, em sua maioria, têm como escopo estimular ódio, 

estereotipando o adolescente infrator como sujeito 

irrecuperavelmente vinculado à criminalidade. As notícias 

que circulam nos produtos de comunicação têm intuito de 

induzir os telespectadores a formar representações de que o 

menor é um delinquente ou bandido, e que o crescimento da 

criminalidade está relacionando com a “falta de 

impunidade”, levando os menores de 18 anos a serem mais 

violentos, por não irem para prisão.  

Na contemporaneidade, as redes sociais também 

colaboram de forma bem significativa amedrontando a 

população, colocando o adolescente como o principal 

responsável pela onda de violência, e ainda delineando o 

estatuto como uma medida não eficaz, que tem como 

objetivo proteger o “menor delinquente”.  Isto se dá 

conforme Jodelet (2001, p.21) descreve: “as redes de 

comunicação informais intervêm em sua elaboração (das 

representações sociais), abrindo caminho a processos de 

influência e até mesmo de manipulação social”, tornando-se, 

assim, elementos determinantes na construção das 

representações.  

As representações formadas acerca do menor infrator, 

influenciadas pela mídia, “expressam aqueles (indivíduos ou 

grupos) que as forjam e dão uma definição especifica ao 

objeto por elas representado” (JODELET, 2001, p.21). Estas 

definições partilhadas pelos meios de comunicação formam 

uma visão consensual da realidade para determinados grupos 

e pode ser um condutor para ações e trocas cotidianas.  
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As representações formadas vão circulando de boca 

em boca ou saltam de um veículo de comunicação (da TV 

aberta para o jornal depois para internet, especialmente as 

redes socais) a outro, formando um sistema. Desse modo, 

dão lugar a teorias espontâneas, versões da realidade 

encarnadas por imagens ou condensadas por palavras, umas 

e outras carregadas de significações.  
Sob tal perspectiva, importante frisar que a mídia, dada a 

divulgação hegemônica de uma concepção negativa sobre o 

jovem em conflito com a lei, parece ter o claro objetivo de 

promover a construção de representações sociais direcionadas à 

formação de opiniões favoráveis à redução da maioridade penal 

como solução para a violência e criminalidade no país. 

Advogamos esta tese tendo em vista que não acontece com a 

mesma intensidade a divulgação sobre dados estatísticos que 

desmentem a participação maciça da juventude no 

cometimento de atos infracionais. Nem são difundidos números 

sobre a violência à qual os jovens são expostos, indicando que 

o comportamento violento ocorre num círculo retroalimentado 

socialmente e não por “degeneração do indivíduo”, como a 

mídia quer fazer parecer.  

Exemplo disso é grande desinformação geral sobre os 

dados apresentados pelo documento intitulado Mapa do 

Encarceramento: os jovens do Brasil (2015)40, elaborado pela 

Secretaria Geral da Presidência da República e pela Secretaria 

Nacional de Juventude. De acordo com este documento, os 

homicídios são hoje a principal causa de morte de jovens de 15 

a 29 anos no Brasil e atingem especialmente jovens negros do 

sexo masculino, moradores das periferias e áreas 

metropolitanas dos centros urbanos. Dados do Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM/Datasus), do Ministério 

da Saúde, mostram que mais da metade dos 56.337 mortos 

                                                 
40 Organização de Alessandro Baratta 
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por homicídios em 2012 no Brasil eram jovens (27.471, 

equivalente a 52, 63%), dos quais 77% negros (pretos e 

pardos) e 93,30% do sexo masculino.  

Outros dados presentes no documento mostram a 

existência de 20.532 jovens cumprindo medidas 

socioeducativas no Brasil em 2012. Destes, apenas 11% 

correspondem ao cometimento atos violentos contra a vida 

(homicídios e latrocínios). Ou seja, a indignação social 

acerca da criminalidade de menores não se sustenta em 

estatísticas. Se considerarmos que no Brasil foram 

registrados 47.094 homicídios no ano de 2012, e, desses 

homicídios, apenas 1.963 foram cometidos por adolescentes, 

podemos constatar que apenas 4% dos homicídios são 

cometidos por adolescentes.  

 As noticias circuladas nos produtos de comunicação 

não possuem fundamentação quantitativa que justifique a 

redução da maioridade penal, tornando-se, esta, uma 

aclamação improcedente.  Além disso, os equipamentos das 

mídias também não demonstram a realidade acerca das 

medidas restritivas de liberdade que são aplicadas aos 

adolescentes, difundindo a noção de que o ECA não passa 

de uma legislação branda, e estereotipando os adolescentes 

infratores como violentos.  

Este tipo de atitude midiática, conforme posição que 

estamos aqui defendendo, faz ganhar força a formação de 

um senso comum favorável à redução da maioridade penal. 
Por estas razões, interessou-nos, como já dito, conhecer as 

representações presentes em estudantes concluintes do curso de 

Direito, supondo que por representarem um segmento 

profissional com amplas de condições de exercerem o papel de 

formadores de opinião, deveriam ter um compromisso com a 

criticidade sobre o panorama sócio-histórico do país e sobre os 

impactos do próprio exercício da função jurídica na orientação 

das práticas discriminatórias. Assim, buscamos proceder a um 
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estudo de campo envolvendo esta população, de acordo com o 

que será descrito a seguir. 

 

Método 

 

A metodologia usada na pesquisa foi qualitativa, 

considerando sua forma de abordagem, que permite realizar 

a interpretação de forma mais ampla e compreensiva, visto 

que foram analisadas as percepções dos universitários acerca 

da criminalidade e redução da maioridade penal.   

Como procedimento de análise, usaremos a proposta 

de Rey (2002), que organiza o tratamento dos dados a partir 

da categorização dos significados presentes na fala, para 

posterior agrupamento destas categorias em zonas de 

sentido, construídas pelo pesquisador, que informam como 

também os sujeitos da pesquisa constroem suas 

significações. Trata-se de um método que pretende dialogar 

com os dados e não apenas proceder a uma verificação, uma 

vez que a postura do pesquisador, defendida por Rey em 

seus estudos, é a de um intérprete dialógico e não a de um 

“coletor” de resultados.  

Nossa opção pela perspectiva deste autor justifica-se 

pela liberdade conferida ao pesquisador no que tange ao 

diálogo com os resultados, levando em conta que a técnica 

de grupo focal promove expressões espontâneas e 

carregadas de significação que um método mais rígido de 

análise não nos permitiria explorar. 

Para coleta de dados da pesquisa usou-se como 

instrumento a realização de grupos focais, que têm como 

objetivo coletar dados através da interação social.  Segundo 

Morgan (1997, p.06), o grupo focal corresponde a “uma 

técnica de pesquisa que coleta dados por meio da interação 

do grupo a partir de um tópico determinado pelo 

pesquisador”.  
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A escolha desse instrumento se justifica porque os 

sujeitos participantes da pesquisa encontram no grupo focal 

liberdade de expressão, que é favorecida pelo ambiente, 

levando a uma participação efetiva dos envolvidos. Para 

Morgan (1997), a peculiaridade das interações pode produzir 

posicionamentos mais espontâneos, sem deixar de buscar, no 

entanto, a articulação com a temática proposta.   

Desse modo, a discussão em torno da temática 

“Criminalidade e redução da maioridade penal”, teve início 

com uma pergunta provocativa. Por meio desta provocação 

foi possível analisar a manifestação das representações 

acerca do tema, visto que as discussões no grupo se deram 

de forma espontânea, pois os sujeitos foram conversando de 

forma aberta, expondo suas opiniões e articulando suas 

vivências com a temática, incitados por outras provocações 

interpostas pelas pesquisadoras. 

Foram pesquisados alunos de duas instituições de 

ensino superior da região do Triângulo, uma pública e outra 

privada, sendo a primeira situada em Ituiutaba (IES 1: 

pública) e a segunda em Uberlândia (IES 2: privada). Os 

participantes foram incluídos a partir do critério de estarem 

cursando o 5º ano, não havendo especificação quanto ao 

gênero ou idade. A instrução dada a eles no momento em 

que os convidamos a participar foi a de que os seis primeiros 

voluntários interessados tomariam parte no estudo, 

excluindo-se os demais, caso houvesse.  

O grupo 1, realizado na IES de Ituiutaba, foi composto 

por seis participantes do gênero feminino, com idade 

variando entre 20 e 40 anos. O grupo 2, realizado na IES de 

Uberlândia, teve a participação de 4 mulheres e um homem, 

com idade variando entre 19 e 30 anos.  

No encontro com os sujeitos participantes, todos foram 

informados que participariam de grupos focais e que os 

encontros seriam filmados como parte dos procedimentos de 
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coleta necessários para a análise. Foram informados também 

que a pesquisa foi fomentada pela agência PAPq-UMEG e 

que o trabalho tinha aprovação ética conforme registro na 

Plataforma Brasil. Foram todos assegurados de que as 

identificações dos participantes seriam mantidas em sigilo. 

Como oficialização da anuência em participar, os estudantes 

assinaram o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, 

elaborado de acordo com as instruções contidas na 

Resolução CNS 466/2012. 

 

Resultados e discussões  

 

Para a análise dos resultados, separamos as 

interlocuções produzidas nos grupos focais de acordo com 

suas Zonas de Sentido. Desse modo, foram eleitas algumas 

grandes categorias que orientaram os discursos dentro dos 

grupos. Para permitir ao leitor que acompanhe nossa análise, 

optamos por transcrever alguns diálogos que elucidam as 

representações sociais manifestas nos grupos. Nosso 

procedimento de apresentação dos resultados obedecerá ao 

seguinte esquema: apontaremos cada uma das categorias 

centrais de sentido depreendidas dos diálogos e os trechos 

ilustrativos produzidos dentro de cada um dos grupos para 

uma subsequente análise das representações presentes. 

Dentro dos grupos, os participantes foram nomeados 

como S1, S2, S3 etc, de acordo com a ordem com que se 

manifestavam verbalmente no grupo. Desse modo, S1 é o 

primeiro a se pronunciar, S2 é o segundo e assim 

sucessivamente. As pesquisadoras foram nomeadas apenas 

como P, sem especificar qual das pesquisadoras se 

pronunciava, por entendermos que para a fluência das 

interlocuções e para a análise dos dados a diferenciação 

entre o grupo de pesquisadoras não tem impacto. 
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A seguir, então, a apresentação dos resultados, com 

suas respectivas análises.  

 

Zona de Sentido 1:  Origens da aderência do sujeito à 

criminalidade  

 

Como já citado, as interlocuções se iniciam com uma 

pergunta provocativa, com propósito de saber se há uma 

origem da criminalidade. No inicio das discussões 

começaram a surgir representações apontando que o meio 

em que a pessoa vive (família e amigos, v.g.) interfere na 

formação do sujeito, e que as oportunidades não dadas a ele, 

tais como trabalho e estudo, são causas da criminalidade. 

Essa atribuição de causalidade externa, localizada na falta de 

recursos ou oportunidades como motivos para adesão ao 

crime, é, a princípio, generalizada na fala dos participantes. 

Com o correr das interlocuções as falas convergem para a 

ausência da família como formadora, como provedora de 

recursos que impeçam o sujeito de ingressar na 

criminalidade. 

Assim, a chamada “família desestruturada” desponta 

como fator de origem da criminalidade. Percebe-se que há o 

apego a uma ideia de família tradicional, ainda constituída 

dentro do formato burguês, cujo pai é o provedor e a mãe é a 

esposa dedicada aos filhos. Porém, é preciso frisar que o que 

se denomina como família desestruturada é fruto da 

superestimação da família burguesa como modelo a ser 

alcançado, e que os membros desestruturados são pessoas 

colocadas à margem da sociedade pelo próprio Estado.  

Na contemporaneidade, as discussões têm levado em 

conta a limitação histórica da noção de família, o que coloca 

em cheque o conceito de família formado no século XVII 

(ARIÉS, 2006). Tanto que hoje já falamos em novas 
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configurações familiares e nessas novas configurações o pai 

deixa de ser o elemento essencial na relação familiar, 

destituindo-se da soberania do poder e conferindo alguma 

igualdade entre os membros do grupo. 

 Na seara do Direito, as novas famílias já tem seu 

espaço resguardado na Constituição Federal, que  descreve 

um rol de entidades familiares,  como o casamento, a união 

estável e a família monoparental. Assim, aos poucos, mesmo 

que lentamente, o ordenamento jurídico brasileiro tem 

acompanhando a evolução social, aceitando outras formas de 

família, como, por exemplo, a família recomposta, 

reconstituída ou pluriparental, anaparental e homoafetiva, ou 

seja, preconizando a afetividade como um fundamento 

basilar das relações familiares.  

Entendemos, no entanto, que apesar das discussões 

produzidas pela ciência a respeito de outras possibilidades 

de formação familiar, ainda pesa sobre a família da era 

moderna a responsabilidade pelos comportamentos 

socialmente indesejados. Os participantes do grupo 

composto por estudantes da IES 2 são bastante enfáticos em 

ressaltar a influência que os valores familiares exercem 

sobre o comportamento. Há uma valorização da constituição 

do indivíduo pela família, colocando-a no lugar de principal 

orientadora da tomada de atitudes, incluindo-se aí a 

aderência a um comportamento criminoso. A esse respeito, 

destacamos a fala de S4 (IES 2), quando diz:  

 
Acho que depende do que a família ensina. Tem 

família que os pais são pobres, mas ensinam a ralar, a 

ter nome. Quanta gente de favela que a gente vê aí, 

que vai estudar, trabalhar, virar gente. Então, isso vai 

dos valores que você ganha (...) 
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A despeito do fato de a influência familiar aparecer 

com veemência entre as causas do ingresso no universo 

criminoso, os sujeitos ressalvam o comportamento daqueles 

que mesmo com uma família amorosa, estruturada e 

educadora degeneram e entregam-se à bandidagem. Eles 

expressam, nesse momento, uma representação social que 

aponta para a violência como parte da natureza do sujeito 

criminoso.  A participante S3 da IES 1 chega a dizer “é 

inerente a ele está na natureza dele”. S4 (IES2) insiste na 

cita o exemplo de Champinha (menor que estuprou e 

torturou durante dias uma garota no Rio de Janeiro e teve o 

caso tornado notório) para ilustrar como alguns indivíduos 

simplesmente não conseguem ter sentimentos. Outros 

participantes corroboram esse pensamento, afirmando que a 

violência pode ser algo biológico, originado do próprio 

sujeito.  

 Esse discurso parece ligado a uma visão higienista 

que influenciou o ordenamento jurídico do Brasil, e 

sustentada sobretudo entre o sec. XIX até o início do séc. 

XX - cujo importante expoente é Lombroso - , que chega a 

considerar o delito “como um ente natural, um fenômeno 

necessário como o nascimento, a morte, a concepção, 

determinado por causas biológicas de natureza sobretudo 

hereditárias” (LOMBROSO, 1876, apud BARATTA, 1999, 

p. 39). Ou seja, esta concepção orienta as representações 

embasadas na violência como elemento natural, já disposto 

no sujeito criminoso, definindo que a delinquência está 

entrelaçada com fatores biológicos.  

Para esses participantes, ao que parece, têm muita 

importância os aspectos constitucionais e individuais do 

sujeito. O grande perigo da permanência de pensamentos 

como este é que eles sustentam a noção de 

irrecuperabilidade do criminoso, o que já serviu como 

justificativa para que o crime não fosse tratado como fruto 



247 

de uma sociedade desigual, mas, sim, como um “distúrbio” 

individual, incapaz, portanto, de responder a possíveis 

intervenções do Estado.  

As representações dos participantes quanto à 

criminalidade, descritas acima também estão ligadas às 

vivencias cotidianas. Como Jodelet diz (2001, p.29): 
 

as representações sociais devem ser estudadas 

articulando elementos afetivos, mentais, socais, 

integrando a cognição, a linguagem e a comunicação 

às relações sociais que afetam as representações 

sociais e à realidade material, social e ideativa sobre 

a qual elas intervêm.  

 

As representações aqui expostas estão apegadas ao 

passado, como coloca Sá (2003, p. 24): “a imagem do 

passado é produzida conservada, elaborada e transmitida por 

um grupo através da interação de seus membros”. Assim, 

esses participantes, ainda que estejam quase finalizando o 

curso de Direito, mantêm suas representações ligadas a 

concepções arcaicas. Isto é, mesmo na condição de 

concluintes de uma formação universitária, os estudantes 

não conseguiram transformar por completo suas 

representações sobre a origem do comportamento criminoso. 

 

Zona de Sentido 2: Redução da maioridade penal 

 

Nos resultados apresentados pelos participantes da IES 

1, no que tange à redução da maioridade penal, em um 

primeiro momento, quando se pergunta sobre a redução 

como solução, alguns dizem que não solucionaria a questão 

da criminalidade, porém, ao longo da discussão, quando se 

fazem outras perguntas de forma indireta, percebe-se nas 
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repostas que praticamente todos deste grupo, com exceção 

de S6, são a favor da redução.   

Foi possível notar, portanto, que a maioria dos 

representantes da IES 1 é favor da redução da maioridade, 

ainda que tenha havido uma incongruência no que foi 

respondido em diferentes momentos da interlocução.  

Nas respostas dos alunos da IES 2, por sua vez, 

observa-se que não há um posicionamento claro quanto à 

redução. S4, aluna que alega experiência com a área penal, 

oscila entre apoiar e condenar a redução. O interessante é 

perceber que o grupo toma uma posição política, entendendo 

o problema da criminalidade como uma questão sistêmica e 

apontando para a ressocialização como um caminho mais 

produtivo. No entanto, em outros trechos das interlocuções, 

aparece a condição do jovem de 16 anos como alguém que 

já discerne o certo do errado e, por isso, pode ser tratado 

como um imputável. É o que coloca S3 (IES 2), como se vê 

na fala abaixo: 

 
Até uma certa idade, a gente é influenciado, depois, a 

gente já consegue tomar as próprias decisões, porque 

aí já se formou a nossa personalidade, nosso caráter. 

Então, eu acho que a maioridade penal tinha que 

levar muito em conta o que a psicologia enxerga 

disso, a partir de que momento a criança, o 

adolescente consegue tomar as próprias decisões. 

Acho que tinha que analisar isso. 

 

Os diálogos havidos no grupo composto pela IES 2 

demonstram uma resistência em se pensar a redução da 

maioridade penal como solução, embora o adolescente já 

possa ser considerado responsável por si. Em estudos sobre 

as representações que a mídia traz do jovem em conflito com 

a lei, Espíndula et al. (2006) também apresentam a 
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existência de uma alternância no modo de se enxergar este 

jovem: ora ele é tratado como alguém plenamente ciente do 

mundo à sua volta, e portanto, capaz de responder 

penalmente; ora ele é apresentado como resultado de uma 

família decadente que não impõe limites, ressaltando a crise 

da adolescência e a patologização desta etapa.  

As respostas dos participantes da IES 2, no que pese 

seu posicionamento entre reduzir ou não reduzir a 

maioridade penal, demonstram que o sujeito em conflito 

com a lei, maior ou menor de idade, é visto como alguém 

que precisa ser posto sob controle, e depois ressocializado 

pelas instituições que têm esta função em nossa sociedade.  

 

Zona de Sentido 3: Estado e criminalidade  

 

Acerca desta temática, participantes do grupo formado 

pela IES 1, ao mencionarem o papel estatal diante da 

criminalidade, criam uma dicotomia entre sociedade e 

Estado, como se este fosse uma entidade independente de 

seu contexto social.  

Além disso, os estudantes parecem procurar uma 

equação que lance retilineamente em algo externo a culpa 

pela criminalidade, assim expressa nas falas delas: sociedade 

omissa + Estado sem políticas incisivas + família permissiva 

= comportamento criminoso. Parece escapar às 

representações dos alunos a consciência crítica quanto à 

participação deles próprios na construção desta equação. 

Eles, enquanto cidadãos, eles, enquanto operadores do 

Direito que serão em breve, não se veem como construtores 

do sistema em que habitam.  

Este funcionamento caracteriza o que Moscovici 

chama de “pensamento natural”, onde estão inscritas as 

representações sociais e cuja característica principal é a 

polifasia cognitiva. Para o autor, a polifasia faz coexistirem, 
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no mesmo sujeito, diferentes modos de pensamento, 

“correspondentes a estágios de desenvolvimento cognitivo 

diversos, cada um deles, porém, respondendo a uma 

necessidade específica condicionada pelo tipo de situação e 

interação social” (MOSCOVICI, 1978, p. 287). Isto significa 

que os participantes, embora sejam estudantes concluintes de 

um curso superior e pudessem apresentar respostas 

racionalmente sofisticadas, ao acessar as representações 

sobre o assunto respondem com seu “pensamento natural”, 

que praticamente se atrela ao senso comum, o que seria mais 

característico de um público em outro estágio de cognição. 

Por seu turno, o alunos da IES 2 atribuem  como 

reação do Estado à criminalidade o ato de “fechar os olhos”, 

numa resposta muito similar ao que propôs o outro grupo de 

participantes. Entre os alunos da IES 2 também aparece uma 

entidade externa, que é a classe política, como culpada dos 

equívocos ao tratamento conferido aos criminosos, 

especialmente se a isso se associa a pobreza. O pobre 

aparece como desprotegido, deseducado e colocado no 

caminho do crime como única alternativa. É importante 

salientar que quando defendemos, como feito anteriormente 

neste trabalho, a criminalidade como produção de uma 

sociedade desigual, não pretendemos vitimizar (no sentido 

pejorativo do termo) a classe desprivilegiada, como aparece 

nas falas dos alunos da IES 2. O fato de entender que as 

condições de miséria colocam jovens em situação de risco, 

não significa que estes jovens passem a ocupar um status de 

passividade, como se fossem meros receptáculos dos 

resultados da iniquidade.  

O que queremos apontar é que a passividade com que 

o pobre é representado pelo grupo, coloca este indivíduo 

numa condição de impotência, como se a ele coubesse 

apenas aguardar pelas políticas de Estado, já que é incapaz 

de qualquer ação. Como apontam Azevedo e Guerra (2007), 
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a fabricação do menor pela criminalização do pobre depende 

de que se o organize “o controle social através da ideologia 

da submissão, da repressão e da assistência” (p. 28).  

Assim, percebe-se que o desenho representacional do 

papel do Estado e dos operadores do Direito é tratar o pobre 

(e potencial criminoso por falta de opção) como impotente e 

dependente da benevolência destas instituições.  

 

Zona de Sentido 4: Formação curricular   

 

Um de nossos principais interesses neste estudo, ao 

debruçarmo-nos sobre as representações sociais de 

quintanistas de Direito sobre o assunto aqui tratado, foi 

investigar também qual o potencial de permeabilidade do 

conhecimento acadêmico para a transformação de 

representações sociais hegemônicas. Desse modo, os alunos 

foram convidados a discutir a respeito da promoção de 

reflexões ligadas ao tema dentro do curso.  

O que aparece fortemente no grupo é ausência de 

discussões em sala sobre a temática agora abordada, o que 

pode ter dificultado na formação de uma compreensão mais 

crítica sobre o assunto. Queremos destacar, por exemplo, a 

fala da participante S 1 (IES 1) quando diz que a academia a 

ajudou a repensar acerca da maioridade penal, alegando que 

antes do curso ela era a favor da redução. No entanto, 

pudemos observar que mesmo estando em fase de conclusão 

do curso, a opinião dela continua sendo a mesma, haja vista 

que no tópico em que se discutiu sobre a maioridade penal a 

aluna se manifestou a favor da redução. Ou seja, apesar de 

sua afirmativa em contrário, é possível inferir que o curso 

não colaborou para que ela construísse novas representações 

sobre a temática colocada, já que essa participante continua 

com pensamento equivalente ao do senso comum.  
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Dado semelhante apareceu entre os participantes da 

IES 2.Nesta questão, os dois grupos trazem, identicamente, 

um dado preocupante quanto à deficiência do meio 

acadêmico em promover reflexões sobre uma temática tão 

discutida pelos meios de comunicação. Isso nos leva a 

pensar que talvez os professores evitem tocar no assunto em 

sala de aula, para calar suas próprias representações sobre o 

assunto.  

Em diálogos dentro do grupo formado pela IES 2, S4 

explicita sua percepção quanto à existência de preconceito 

por parte de professores e é confirmada pelo restante do 

grupo. Ela diz: 

 
S4: Ah, tem professores que não querem pôr a mão 

na massa na hora de atuar, só querem defender 

teorias, mas na prática, falam: “fulano é pobre”. Fala, 

fala na sala de aula. 

P: Vocês percebem que há o preconceito de que o 

criminoso é muito mais o pobre do que o rico? 

Todos: Com certeza! 
 

Se esta reflexão que propusemos for legítima, 

estaríamos então diante do que Abric (2005) chama de “zona 

muda” das representações sociais, parte que integra a 

consciência dos sujeitos, mas é silenciada em função de uma 

dada situação social em que a representação não pode ser 

expressa. A este respeito também se pronunciam Guimelli e 

Deschamps (2000, apud OLIVEIRA e COSTA, 2007, p. 

75), considerando que a   

 
(...) zona muda é um subconjunto específico de 

cognições e de crenças que, mesmo disponíveis, não 

são expressas pelos sujeitos nas condições normais 

de produção e, se assim o fossem, poderiam pôr em 
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questão os valores morais ou as normas valorizadas 

pelo grupo. 

 

Entendemos que, no papel profissional que lhes é 

atribuído, os professores são convocados a um 

posicionamento didático, como se isso tivesse que 

evidenciar uma suposta neutralidade ideológica. Portanto, 

como informam os participantes, nenhum professor se 

posicionou a respeito da redução da maioridade penal, 

provavelmente em nome da falácia da neutralidade que 

apregoa como função do professor a “transmissão” de 

informações.  

Receando, então, que a discussão sobre o assunto 

possa salientar as representações subjacentes em sua fala, e 

entendendo que esta fala deve ser neutra, os professores, 

diante do tema, passam a atuar na zona muda das 

representações, limitando-se a apresentar, en passant, as 

correntes que tratam do assunto. Com essa atitude, 

colaboram para que os alunos continuem respaldando suas 

opiniões – e consequentemente suas práticas – num 

conhecimento originado no senso comum e que tem 

estereotipado negativamente o jovem em conflito com a lei. 

 

Considerações Finais 

 

No Brasil do século XX as crianças e adolescentes que 

viviam nas ruas expostos à delinquência foram tratados 

como menores em situação irregular, como se não fossem 

merecedores ou carentes de direitos. Após constantes lutas 

de determinados grupos que se preocupavam com esses 

jovens, foi instituído o Estatuto da Criança e Adolescente 

colocando os menores como sujeitos de direitos e deveres.  

Porém, na atualidade, a sociedade ancorada pela mídia 

estigmatiza o adolescente (especialmente aquele 
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pertencentes às classes economicamente rebaixadas)  como 

bandido, marginal, drogado e delinquente, não sendo 

carecedor  de proteção e justificando a defesa impetuosa da 

redução da maioridade penal. Além disso, é comum ouvir 

argumentos que apontam para o Estatuto da Criança e 

Adolescente como uma legislação branda, alegando que o 

menor é grande causador da violência que assola o país. As 

redes sociais muitas vezes corroboram a disseminação destas 

representações, enfatizando que o adolescente infrator  é  

marginal  e deve ser  tratado como tal.  Mas, em 

contrapartida,  a mídia não expõe a realidade, os números de 

adolescentes vitimas de mortes violentas são maiores em 

relação ao números de atos infracionais cometidos por 

adolescentes.   

As representações sociais como formas de 

conhecimento constituem uma vertente teórica que se 

articula com vários campos disciplinares das ciências sociais 

aplicadas, o que faz da teoria das representações sociais uma 

área de pesquisa bastante extensa.  

Como marca analítica deste estudo, destacamos o dado 

que aponta para os participantes desta investigação como 

alunos (e potenciais operadores do direito) detentores de 

uma representação cristalizada e estereotipada do menor 

infrator como alguém “irrecuperável”, enquanto a adesão à 

criminalidade foi avaliada como traço congênito dos 

indivíduos que estão em conflito com a lei e não como 

produto de um modo de funcionamento social. Nesse 

contexto, portanto, a redução da maioridade penal poderia 

ser encarada como meio de proteger a sociedade daqueles 

que não têm como negar seu “destino”. 

 Outro resultado que queremos salientar, dada a 

importância que a ele atribuímos desde a eleição dos 

objetivos desta pesquisa, diz respeito à formação acadêmica. 

Sobre essa questão, percebemos o tradicionalismo curricular 



255 

do Direito nas duas instituições, ao não promover 

alternativas de reflexão aos estudantes que os fizessem ter 

uma visão critica quanto ao modo hegemônico de se pensar 

a relação entre Estado e sociedade. Ou seja, mesmo depois 

de terem acesso ao ensino universitário os estudantes não 

construíram novas representações, mantendo sua 

compreensão similar às que provêm do senso comum.     

Diante disso, e como podenração final, frisamos a 

necessidade de que as ciências sociais se abram à 

transdisciplinaridade e que se discuta o exercício 

profissional como uma prática também orientada pelas 

representações sociais mantidas durante a formação 

universitária. Como isso, queremos defender a tese de que o 

ensino superior não pode se furtar a avaliar a permeabilidade 

e a qualidade dos conteúdos axiológicos difundidos nas 

relações acadêmicas e, mais ainda, não pode se manter 

refratário a algumas discussões cruciais para o avanço 

democrático na função quem tem a educação em qualquer 

transformação social. 
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_______. (trad. de Ângela Maria de O. Almeida, com a 

colaboração de Adriana Geovani e Diana L. M. Pinho) 

L’organization interne des représentations sociales: système 

central et système périphérique. In Ch. Guimelli. Structures 

et Transformations des Représentations Sociales. Lausanne: 

Delachaux et Niestlé pp. 73-84, 1994. 



256 

AZEVEDO, M. A. e GUERRA, V. N. A. Vitimação e 

vitimização: questões conceituais. In: AZEVEDO, M.A., 

GUERRA, V. (orgs.) Crianças Vtimizadas: a síndrome do 

pequeno poder. São Paulo, Iglu Editora, 2007, p.25-47. 

ARIÈS, P. História Social da Criança e da Família. 2 ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 1981.  

BARATTA, A. Criminologia Crítica e Crítica do Direito 

Penal: sociologia do direito penal. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos – Instituto Carioca de Criminologia, 1999.  

__________. Presidência da República. Secretaria Nacional 

da Juventude (Org.). Mapa do Encarceramento: os jovens 

do Brasil. 2015. Disponível em: 

<http://www.mapadaviolencia.org.br/mapa2015_adolescente

s.php>. Acesso em: 25 out. 2015 

ESPÍNDULA, D. H. P.; SANTOS, M. de F. de S.. 

Representações Sobre a adolescência a apartir da ótica dos 

educadores sociais em conflito coma lei. Psicologia em 

Estudo, Maringá, v. 9, n. 3, p.357-367, set. 2004. Disponível 

em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1

413-73722004000300004>. Acesso em: 30 ago. 2015. 

FLAMENT, C.. Estrutura e dinâmica das representações 

sociais In: JODELET, Denise (Org.). As Representações 

Sociais. Rio de Janeiro: Uerj, 2001. pp. 173-186. 

JODELET, D. Representações Sociais: um domínio em 

expansão. In: Jodelet, D. (Org.) As Representações Sociais. 

Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. 



257 

MINAYO, M. C. de S. et al (Org.). Texto em 

Representações Socias. Petropolis: Vozes, 1994. 

MORGAN, D.L. Focus groups as qualitative Research. (2nd. 

ed.) Beverly Hills: SAGE Publications, 1997 

MOSCOVICI, S. Das Representações sociais: elemento para 

uma historia. In: JODELET, Denise (Org.). As 

Representações Sociais. Rio de Janeiro: Uerj, 2001. pp. 45-

65. 

_____. A Representação Social da Psicanálise ('Trad. Por 

Álvaro Cabral). Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

OLIVEIRA, D. C. de; COSTA, T. L. da.  A zona muda das 

representações sociais sobre o portador de HIV/AIDS: 

elementos normativos e contranormativos do pensamento 

social.  Psicologia: Teoria e Prática – 2007, 9(2):73-91. 

REY, F. G.. Pesquisa Qualitativa em Psicologia: caminhos e 

desafios. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 

SÁ, C. P.de. Núcleo Central das Representações Sociais. 

Petrópolis: Vozes, 1996. 

______ .A estrutura das Representações Sociais e a memória 

coletiva. In: COUTINHO, M. da P. de L.; LIMA, A. da S.; 

FORTUNATO, M .L. (Org.). Representações Sociais: 

abordagem interdisciplinar. João Pessoa: Universitária, 

2003. p. 32. 

 

 

  



258 

ESTUDOS INTERDISCIPLINARES: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA COM BASE NAS ATIVIDADES 

REALIZADAS NO CURSO DE DIREITO DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

UNIDADE ITUIUTABA 
 

Denise Andrade de Freitas Martins 

Gustavo Côrtes Oliveira 

Roberto Thomé de Oliveira Tannús Moura 

 

Introdução 

 

Este texto trata de um relato de experiência vivenciada 

na disciplina Estudos Interdisciplinares, na Universidade do 

Estado de Minas Gerais, Unidade Ituiutaba (UEMG, 

Unidade Ituiutaba), no ano de 2016. Para tal, apresentaremos 

num primeiro momentoa compreensão do termo, 

interdisciplinaridade, fundamentados em Japiassu (s/d) e 

Fazenda (2011), e em seguida a previsão legal dos estudos 

interdisciplinares, de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, 

que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a 

educação básica e o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Ituiutaba, 

Curso de Direito.  

Posteriormente descreveremos as atividades 

realizadas, de acordo com o plano de ensino da disciplina, e, 

finalmente, faremos as discussões seguidas das 

considerações, no sentido de refletir a respeito das 

possibilidades de se trabalhar a interdisciplinaridade no 

trinômio ensino-pesquisa-extensão, com o objetivo de 

possibilitar ao estudante do curso de direito uma formação 

mais abrangente e humanizada, aberta às questões da 
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modernidade, tendo em vista as inúmeras necessidades e 

urgências, que figuram entre as problemáticas do ensino 

brasileiro atual. Ainda, por acreditarmos que uma formação 

estritamente técnica apresenta o viés do julgamento e da 

punição, consideramos ser preciso,antes de tudo,criar e 

desenvolver ideias e ações que sejam capazes de constituir 

uma sociedade com maiores e melhores possibilidades e 

oportunidades de integração entre as pessoas, na realização 

individual e coletiva, compreendidas como formas de ser 

pessoa no mundo.  

 

Interdisciplinaridade 

 

Para pensarmos a interdisciplinaridade é preciso 

primeiramente tratar da “integração”, já que compartilhamos 

com Fazenda (2011, p. 11) a ideia de que é na 

intersubjetividade das pessoas em convivência e em 

interação que o diálogo se faz possível, como “[...] única 

condição de possibilidade da interdisciplinaridade”, o que 

requer engajamento pessoal de cada pessoa envolvida na 

relação, por desejo e não imposição. Integração 

compreendida como um momento na interdisciplinaridade, 

referindo-se a um aspecto formal, no que diz respeito à 

organização de disciplinas e conteúdos, mas também 

integração de pessoas, ideologias, objetivos, vontade de 

trocas e realizações. Dessa forma, a integração não se refere 

simplesmente à fusão, mas à condição de efetivação da 

interdisciplinaridade, a qual pressupõe integrar 

conhecimentos com vistas a novos questionamentos e novas 

buscas, com a finalidade maior de ser capaz de transformar a 

própria realidade vivida.  

Por isso afirmamos o quanto é necessário e urgente 

assumirmos nossa postura ética de compromisso com o 

Outro, o outro que nos alimenta no exercício de sermos 
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pessoas no mundo, em processo de formação e crescimento 

contínuos, daí o termo de Freire (2005): sendo uns com os 

outros. Quanto mais cedo formos capazes de refletir e 

pensarmos sobre nós mesmos, observando nossas próprias 

preferências, gostos, objetivos e pessoas de convivência, 

estaremos mais próximos e prontos para decidir caminhos, 

ocupar lugares, escolher procedimentos e até mesmo criar 

mundos e delinear futuros.  

Parafraseando Merleau-Ponty (1991, p. 76):  

 
O que julga um homem não é a intenção e não é o 

fato, é ele ter ou não ter feito passar valores para os 

fatos. Quando isso ocorre, o sentido da ação não se 

esgota na situação que a causou, nem em algum vago 

juízo de valor, ela permanece exemplar e sobreviverá 

em outras situações, sob outra aparência. Ela abre um 

campo, às vezes até institui um mundo, de qualquer 

modo delineia um futuro. 

 

A interdisciplinaridade, mais do que um termo da 

modernidade ou um slogan, é uma relação estabelecida com 

base na mutualidade e reciprocidade, que pressupõe uma 

atitude diferente a ser assumida diante do problema do 

conhecimento e do exercício da docência. Segundo Fazenda 

(2011), ela vem em forma de tentativa de ruptura de uma 

concepção fragmentária e unitária do ser humano em direção 

ao resgate de uma atitude de abertura, na qual todo o saber já 

constituído e por ser aprendido são igualmente importantes.  

Tais estruturas, de contorno ambíguo dos movimentos 

e das ações pedagógicas, valorizam o anonimato, quando 

acreditam que o conhecimento pessoal se anula diante do 

saber coletivo, é a presença do “nós” como resultado dos 

vários “eus”, tão necessários à toda realização ação humana. 

Entretanto, para a efetivação da interdisciplinaridade é 
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preciso desenvolver a sensibilidade que habita cada um de 

nós, a qual deverá ser estimulada e desenvolvida, no sentido 

de conviver com o fazer artístico e cultural, lugar de grande 

importância, como possibilidades de criação e imaginação, 

de realização humana. 

Nesse sentido, em processos como esses a 

metodologia e seus procedimentos são de grande 

importância, indiscutíveis, mas não como fim e sim como 

meios, já que a interdisciplinaridade é um exercício e não 

ensinamento. Interdisciplinaridade como lugar onde uns 

aprendem com os outros, na convivência. Lugar de espaços 

cruzados na horizontalidade das funções exercidas, lugar 

onde ninguém ensina o outro a aprender, mas aprendem 

juntos, na amorosidade das relações estabelecidas, guardadas 

as responsabilidades e compromissos assumidos com 

respeito ao outro.  

Quando a interdisciplinaridade acontece, as 

instituições e pessoas que nelas trabalham têm a 

oportunidade de por em ação os sonhos, como chance de 

revitalização, de fundação de “[...] uma obra de educação à 

luz da sabedoria, da coragem e da humildade” (FAZENDA, 

2011, p. 27). Planejar é tão importante quanto imaginar, mas 

na ação conjunta e colaborativa entre as pessoas envolvidas 

em uma mesma ação, não há como prever resultados 

precisos e objetivos em meio ao processo de construção-

reconstrução.  

Merleau-Ponty (1991, p. 88) nos ajuda a pensar: A 

vida pessoal, a expressão, o conhecimento e a história 

avançam obliquamente, e não em linha reta para os fins ou 

para os conceitos. Não se obtém aquilo que se procura com 

demasiada deliberação, e, pelo contrário, as ideias, os valores 

não deixam de vir àquele que soube em sua vida mediante 

libertar-lhes a fonte espontânea. 
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Na interdisciplinaridade, caminhamos juntos na 

ambiguidade, com vistas a gerar novos rumos e saberes, de 

modo a conceber novas formas de compreensão das coisas e 

do mundo. Mas, no entanto, é preciso cuidado e zelo, para 

mediar, moderar, ponderar e equilibrar-se entre as velhas e 

novas aprendizagens, livres de preconceitos e abertas às 

novidades na imobilidade ao caos, com vistas ao 

crescimento de cada pessoa envolvida e instituições. Atitude 

de vigia alicerçada na paixão pelo que se faz e compromisso 

por aquilo que se pretende realizar. Práticas sociais 

interdisciplinares calcadas nos princípios da paixão, da 

curiosidade, da vontade de realizar e ser capaz de construir 

para transformar.  

Vivemos em uma estrutura como reflexo de outras 

épocas, sentimo-nos tolhidos, frente ao imperativo de ordens 

e valores que não nos pertencem, temos o impulso de 

romper. Mas, nesse processo de metamorfose, o nosso saber 

livre e autônomo é construído lentamente, e exige, de acordo 

com Fazenda (2011), “atitude de espera”, atitude de vigia 

alicerçada na paixão pelo que se faz e compromisso por 

aquilo que se pretende realizar.  

É por isso que se diz que a lógica da 

Interdisciplinaridade é a invenção, a descoberta, a procura, a 

curiosidade, a vontade de realizar com base nos atos 

gestados de vontade humana, de desejo planejado e 

construção da liberdade, princípio fundante da autonomia. 

Ser livre, mas também responsável. Portanto, a 

interdisciplinaridade é aqui compreendida como uma relação 

estabelecida com base na mutualidade e reciprocidade, 

pressuposto de uma atitude de assunção dos problemas 

advindos do conhecimento e do exercício da docência. A 

interdisciplinaridade rompe assim com uma concepção 

fragmentária e unitária do ser humano, resgatando atitudes 
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de abertura, onde todo o saber é igualmente importante, seja 

o já constituído ou aquele por ser aprendido. 

 

Previsões legais 

 

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, Capítulo IV (Da Educação Superior), em seu Art. 

43, inverbis:  

 
A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento 

do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira [grifo 

nosso], e colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica [grifo nosso], visando o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento 

do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos [grifo nosso] que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 

saber através do ensino, de publicações ou de outras 

formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional [grifo nosso] e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento 

de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do 

mundo presente [grifo nosso], em particular os 
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nacionais e regionais, prestar serviços especializados 

à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na 

instituição. 

VIII - atuar em favor da universalização e do 

aprimoramento da educação básica [grifo nosso], 

mediante a formação e a capacitação de profissionais, 

a realização de pesquisas pedagógicas e o 

desenvolvimento de atividades de extensão que 

aproximem os dois níveis escolares [grifo nosso]. 

 

Corrobora ainda em nossos estudos a Resolução nº 4, 

de 13 de julho de 2010, do Ministério da Educação, 

Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação 

Básica, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais 

para a educação básica,  

 
Título V (Organização Curricular: conceito, limites, 

possibilidades) 

Capítulo I (Formas para a organização curricular) 

Art. 13, § 3º 

III - escolha da abordagem didático-pedagógica 

disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou 

transdisciplinar [grifo nosso] pela escola, que oriente 

o projeto político-pedagógico e resulte de pacto 

estabelecido entre os profissionais da escola, 

conselhos escolares e comunidade, subsidiando a 

organização da matriz curricular, a definição de eixos 

temáticos e a constituição de redes de aprendizagem; 

V - organização da matriz curricular entendida como 

alternativa operacional que embase a gestão do 

currículo escolar e represente subsídio para a gestão 
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da escola (na organização do tempo e do espaço 

curricular, distribuição e controle do tempo dos 

trabalhos docentes), passo para uma gestão centrada 

na abordagem interdisciplinar [grifo nosso], 

organizada por eixos temáticos, mediante 

interlocução entre os diferentes campos do 

conhecimento; 

VI - entendimento de que eixos temáticos são uma 

forma de organizar o trabalho pedagógico, limitando 

a dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário 

no qual se constroem objetos de estudo, propiciando 

a concretização da proposta pedagógica centrada na 

visão interdisciplinar [grifo nosso], superando o 

isolamento das pessoas e a compartimentalização de 

conteúdos rígidos; 

§ 5º A transversalidade difere da 

interdisciplinaridade e ambas complementam-se, 

rejeitando a concepção de conhecimento que toma a 

realidade como algo estável, pronto e acabado. 

§ 6º A transversalidade refere-se à dimensão 

didático-pedagógica, e a interdisciplinaridade, à 

abordagem epistemológica dos objetos de 

conhecimento [grifo nosso]. 

Título VI (Organização da educação básica)  

Art. 18. Na organização da Educação Básica, devem-

se observar as Diretrizes Curriculares Nacionais 

comuns a todas as suas etapas, modalidades e 

orientações temáticas, respeitadas as suas 

especificidades e as dos sujeitos a que se destinam. 

III - a articulação das dimensões orgânica e 

sequencial das etapas e das modalidades da Educação 

Básica, e destas com a Educação Superior [grifo 

nosso], implica ação coordenada e integradora do seu 

conjunto. 
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Em consulta realizada junto ao Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Bacharelado em Direito da UEMG, 

Unidade Ituiutaba (2013), com autorização de 

funcionamento para o curso em 1996 (Decreto de 07 de 

fevereiro de 1996, assinado pelo então ministro da Educação 

Paulo Renato de Souza) e reconhecimento em 12 de março 

de 2001 (Decreto 41.579, assinado pelo então governador de 

Minas Gerais, Itamar Franco), inferimos que os processos de 

formação do futuro Bacharel em Direito buscavam uma 

dinâmica de “[...] interface entre teoria e prática, entre o 

pensar e o fazer, entre a descrição e a prescrição, entre a 

análise e a síntese, entre o real e o desejado das situações do 

contexto de aprendizagem” (p. 16), de tal forma que era 

imprescindível a manutenção da articulação entre ensino e 

pesquisa, além da proposição de intervenção social.  

Em conformidade com o objetivo geral: “[...] 

contribuir para a oferta de operadores do direito gabaritados, 

devidamente qualificados para enfrentar os desafios do 

mundo contemporâneo; visa, também, prepará-los no sentido 

crítico e técnico, com perfeito domínio de todos os 

componentes curriculares e da técnica jurídica para que 

busquem formas alternativas de solução de conflitos, na 

tentativa de minimizar as desigualdades sociais, sempre 

comprometidos com os ideais de ética e responsabilidade 

social” (PPP, 2013, p. 17). Ainda, dentre os objetivos 

específicos, o de “[...] favorecer o desenvolvimento do senso 

ético profissional, associado à responsabilidade social, com 

a compreensão da causalidade e finalidade das normas 

jurídicas e a busca constante da libertação do homem e do 

aprimoramento da sociedade [grifos nossos]” (p. 18), 

podemos considerar em relação ao processo de formação do 

futuro Bacharel em Direito que os escritos apresentam 

compromisso com o aprimoramento (evolução para melhor) 
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do ser humano e a conquista de liberdade por meio da 

assunção de responsabilidades, éticas, jurídicas e sociais.  

Dessa forma, compreendemos que os processos de 

formação devem abranger componentes curriculares, 

metodologias, conteúdos, estratégias de ensino e 

aprendizagem, dentre outros, que ultrapassem a formação de 

caráter estritamente técnico e ético, ou seja, que sejam meios 

e não fim para uma formação aberta aos processos de 

construção-reconstrução de saberes a partir da ação 

individual na coletividade, por isso a urgência de se 

trabalhar de modo integrado e interdisciplinar. Entretanto, 

tal forma de se trabalhar exige primeiramente despertar nas 

pessoas envolvidas, sejam estudantes, professores/as, 

gestores educacionais, a vontade e o desejo de realizar 

mutuamente e reciprocamente, ainda um desafio em tempos 

de modernidade, onde as individualidades ficam cada vez 

mais acentuadas, como mecanismos de autoproteção e/ou de 

supervalorização de si mesmo.  

 

Descrevendo uma experiência 

 

Partindo do pressuposto de que, mesmo em sala de 

aula, participam das mesmas atividades com afinco e 

compromisso apenas aquelas pessoas que têm objetivos e 

ideais em comum, por isso o uso do termo “práticas sociais” 

(OLIVEIRA et al., 2014) ao invés de componentes 

curriculares, trazemos nessas linhas a nossa experiência 

como professora e estudantes da disciplina Estudos 

Interdisciplinares, de modo a suscitar reflexão acerca das 

possibilidades de se trabalhar a interdisciplinaridade no 

trinômio ensino-pesquisa-extensão. E, em busca de 

possibilitar ao estudante do curso de Direito uma formação 

mais abrangente e humanizada, aberta às questões da 

modernidade, tendo em vista as inúmeras necessidades e 
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urgências. Cabe ressaltar que a nossa crença reside no fato 

de que uma formação estritamente técnica apresenta o viés 

do julgamento e da punição. De tal forma que consideramos 

necessário e urgente criar e desenvolver ideias e ações que 

sejam capazesde constituir uma sociedade com maiores e 

melhores possibilidades e oportunidades de integração entre 

as pessoas, na realização individual e coletiva, 

compreendidas como formas de ser pessoa no mundo, sendo 

uns com os outros, parafraseando o educador brasileiro 

Paulo Freire (2005).  

As atividades desenvolvidas em Estudos 

Interdisciplinares foram organizadas em três momentos, 

assim: 1) estudo e apresentação de um objeto 

interdisciplinar; 2) realização de seminário na universidade e 

ciclo de palestras em uma escola de educação básica; 3) 

sessão de cinema (filme Relatos Selvagens) com roda de 

conversa e escrita de resenha científica. Da realização das 

atividades, podemos dizer que o envolvimento dos/as 

estudantes em relação ao estudo do objeto interdisciplinar,a 

partir de autonomia na escolha do tema a ser tratado, 

superou as expectativas, quando os/as estudantes se 

mostraram empenhados na revisão de literatura, na pesquisa 

de campo, na análise dos dados coletados e construção dos 

resultados. 

Da apresentação desse estudo - a qual foi realizada 

junto aos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio de 

uma escola pública de Educação Básica, vizinha à 

universidade, a partir de visitação e diálogos com o diretor 

da escola e o professor de Historia, além de discussão inicial 

realizada com os/as estudantes da disciplina Estudos 

Interdisciplinares com a coordenação do curso de Direito da 

UEMG, Unidade Ituiutaba – podemos dizer que os 

resultados foram extremamente satisfatórios, principalmente 

em função de três fatores: participação de todos/as os/as 
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estudantes (apresentadores e ouvintes); 

questionamentos/perguntas/apontamentos feitos pelos/s 

estudantes da escola de Educação Básica; metodologias de 

apresentação (exposição do tema, participação de 

profissionais das respectivas áreas de conhecimento, 

distribuição de panfletos elucidativos com figuras 

ilustrativas).  

Do terceiro momento, no qual foi realizada a 

apresentação de dois episódios do filme Relatos Selvagens 

(2014),“O mais forte” e “Até que a morte nos separe”, 

seguidos de roda de conversa, discussão e escrita de resenha 

científica, em muito fomos surpreendidos, no sentido de 

percebermos a capacidade crítico-reflexiva dos/as estudantes 

de pensar/argumentar/contextualizar os episódios com base 

na realidade em que vive a sociedade atual e revisão de 

literatura, sobretudo nos estudos psicanalíticos de Freud e 

Lacan e dos dispositivos legais que orientam as normas de 

trânsito e as regras de união entre pessoas. Nas discussões, 

percebeu-se, mesmo que nas entrelinhas dos discursos 

acalorados, a presença do mundo-vida de cada um/a, ou seja, 

dentre as pessoas que participavam das discussões, haveria 

aquele ou aquela que já cometera um deslize e/ou envolvera-

se em conflitos sociais, sejam em problemas de trânsito 

(como testemunhou uma das estudantes), e/ou conflitos 

amorosos e familiares. De todo modo, a temática da 

diferença social e da traição, esta principalmente, provocou 

discussões e diferentes posicionamentos dos/as estudantes, 

dentre homens e mulheres, de diversas formas e modos de 

entender as coisas do mundo e dos tantos e diversos sujeitos 

sociais; uma problemática dos tempos atuais e por isso a 

necessidade de se discutir e pensar na Universidade, como 

forma de estimular o conhecimento dos problemas do 

mundo presente(BRASIL, 1996). 
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Pensando as atividades realizadas com base nos 

dispositivos legais e teóricos 

 

De acordo com os escritos acima, definidos tanto nos 

documentos legais (lei, resolução e PPP) como no relato de 

experiência, podemos dizer que em conformidade com os 

excertos, aqui apresentados, da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, a supracitada experiência cumpriu com 

os dispositivos legais, quando estimulou a criação cultural e 

a realização de pesquisa junto à comunidade local, 

desenvolvendo, assim, o espírito científico e a capacidade 

crítico-reflexiva do pensar com base na realidade local, e 

ainda, quando divulgou e compartilhou (em ciclos de 

palestras) tais conhecimentos com estudantes da Educação 

Básica, em temáticas consideradas importantes e atuais, 

reconhecidas por “problemas do mundo presente”, como: A 

transmissão de DST’s 41  sob a ótica jurídica; gravidez 

precoce; alcoolismo;drogadição. Podemos dizer que a 

realização do ciclo de palestras de responsabilidade dos 

estudantes universitários junto aos estudantes do Ensino 

Médio cumpriu com o dispositivo legal do aprimoramento 

da educação básica e do desenvolvimento de atividades de 

extensão, aproximando assim os dois níveis escolares, 

universitário e básico, ambos na esfera da educação pública 

estadual. 

Em relação à Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010 -

por ocasião dos estudos realizados tanto no levantamento 

como na apresentação de objetos interdisciplinares, dentre: 

doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, 

álcool e droga -observou-sea efetividade da abordagem 

didático-pedagógica interdisciplinar e epistemológica dos 

                                                 
41DST é a sigla para "Doença Sexualmente Transmissível".  
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objetos de conhecimento, como forma de interlocução entre 

os diferentes campos do conhecimento, principalmente das 

seguintes áreas: Educação, Direito, Psicologia, Cultura. E, a 

articulação da Educação Básica com a Educação Superior 

sugere uma tentativa de integração de profissionais da 

educação e suas respectivas instituições de ensino, de modo 

a compartilhar conhecimentos e experiências, ao que 

reforçamos ser ainda uma tentativa, tendo em vista os 

inúmeros esforços para sua realização.  

No que concerne ao PPP - UEMG, Unidade Ituiutaba 

(2013), tal experiência apresentou articulação entre o ensino, 

a pesquisa e a extensão, quando, com base nos estudos 

realizados, propôs uma intervenção social no âmbito da rede 

pública de ensino, compartilhando problemáticas, e, por 

conseguinte, conhecimentos e orientações muito próprias 

aos estudantes em questão, jovens em idade entre 15 e 18 

anos, além de cumprir com os princípios da ética e 

responsabilidade social.Dessa forma, poderíamos dizer que 

tal experiência contribuiu com “[...]a busca constante da 

libertação do homem e do aprimoramento da sociedade” (p. 

18). Entretanto, diríamos que o que aconteceu ainda foi 

apenas uma face da tão esperada integração, já que a 

realidade apresentada se deu entre escolas, professores e 

estudantesde diferentes níveis, mas não entre professores/as 

de uma mesma instituição, nesse caso a Universidade.   

Para Japiassu (s/d, p. 1):  
 

De um modo geral, repete-se que o futuro pertence às 

pesquisas interdisciplinares. De fato, elas sãomuito 

difíceis de ser organizadas. Por causa de ignorâncias 

recíprocas por vezes sistemáticas. Em nosso sistema 

escolar (e universitário), encontram-se ainda 

relegadas ao ostracismo. Por causa dos 

arraigadospreconceitos positivistas que ainda 
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cultivam todo tipo de epistemologia da dissociação 

do saber. Sob esseaspecto, ensina-se um saber 

bastante alienado e em processo de cancerização 

galopante. Seus horizontesepistemológicos são 

demasiado reduzidos. Ademais, ensina-se um saber 

fragmentado que constitui umfator de cegueira 

intelectual, que decreta a morte da vida e que revela 

uma razão irracional. A ponto de especialista não 

saber nem mesmo aquilo que acredita saber. Essas 

“ilhas” epistemológicas, dogmática ecriticamente 

ensinadas, são ciumentamente mantidas por estes 

reservatórios ou silos de saber, que são asinstituições 

de ensino, muito mais preocupadas com a 

distribuição de suas fatias de saber, de uma 

raçãointelectual a alunos que não têm fome. Este 

saber mofado, armazenado nessas penitenciárias 

centrais dacultura, que são as universidades, além, de 

ser indigesto e nocivo à saúde espiritual, passa a ser 

propriedade de pequenos ou grandes mandarins 

dominados pelo espírito de concorrência, de 

carreirismoe de propriedade epistemológica. 
 

Considerações Finais 

 

A partir do exposto, consideramos que a 

interdisciplinaridade ainda é uma meta a ser alcançada, que 

se encontra um pouco distante da realidade. Estudo 

Interdisciplinar, enquanto disciplina do Curso de Direito da 

UEMG, Ituiutaba, encontra-se desconexo e sem orientação 

entre seus diferentes níveis– I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 

IX, X. Os estudos mantêm entre si uma organização 

sequencial de períodos e conteúdos, os quais se apresentam 

seccionados e fragmentados no conjunto maior do processo 

de formação do estudante do curso de Direito, o que 

contraria o estabelecido no PPP (2013) da referida 
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instituição de ensino de que trata este artigo. Sem se 

apresentar como uma proposta unificadora, os Estudos 

Interdisciplinares podem vir a se estabelecer como um 

campo do saber capaz de integrar pessoas e modalidades de 

conhecimento (ensino, pesquisa, extensão), mas ainda há 

muito que fazer!  

É preciso promover o encontro de pessoas engajadas 

no processo de dinamização de Estudos Interdisciplinares, 

enquanto disciplina que é promessa de uma formação mais 

abrangente e humanizada. Por isso é que reforçamos a 

necessidade de se criarem situações que propiciem o 

desenvolvimento de ideias e ações capazes de constituir uma 

sociedade com maiores possibilidades de oportunidades de 

integração entre pessoas, como garantia de se pensar e agir 

na e para a comunidade.   
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ANÁLISE JURÍDICA ACERCA DA 

DISTRIBUIÇÃO DIRETA DO ETANOL 

HIDRATADO NO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Fernando Melo Da Silva 

Mario Henrique Barco Pinto Neto 

 

Introdução 

 

A possibilidade de implantação da distribuição direta 

dos combustíveis, em especial do etanol hidratado no Estado 

de São Paulo encontra um aparato legal sustentando o tema, 

de forma que a usina só pode comercializar o etanol 

produzido diretamente com a distribuidora, mesmo dispondo 

de todainfraestrutura necessária para desempenhar o papel 

desta última.  

Esse estudo atentou-se para o problema desta vedação, 

no caso: poderia a usina de cana de açúcar distribuir 

diretamente o etanol nela produzido para os postos de 

combustível? Tal questão se coloca como relevante, eis que 

desde a produção do etanol nas usinas até o seu transporte 

por meio de caminhões para ser distribuído e chegar até os 

postos revendedores que estão perto dos centros produtores, 

mas longe da distribuidora (Turismo do etanol). 

O objetivo deste estudo é a análiseda questão jurídica 

envolvida na regulação da produção de etanol no Brasil, em 

especial o aspecto normativo que impõe a necessária 

participação do distribuidor na cadeia de comercialização do 

etanol,e a possibilidade ou não da sua comercialização 

direta, a partir dos regulamentos próprios e das questões 

econômicas envolvidas. 

A metodologia de pesquisa utilizada para a elaboração 

encontra respaldo no método dedutivo no que tange a 
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abordagem e com relação ao procedimento aplica-se o 

método histórico corroborados com as resoluções expedidas 

pelo órgão competente sem deixar de lado o arcabouço 

bibliográfico pesquisado. Focou-se a análise no Estado de 

São Paulo, por ser ele o maior produtor no país e guardar as 

condições logísticas que suscitam a demanda pela possível 

comercialização direta do etanol da usina aos postos 

revendedores de combustível. 

Investigou-se a razão de ser das disposições legais e 

sua interseção com outros ramos do direito, sem deixar de 

lado a questão do transporte do combustível e o aparato para 

produção, estoque e análise de qualidade, apontando 

possíveis caminhos alternativos para a comercialização do 

etanol hidratado. 

 

Regulamentação dos biocombustíveis 

 

Nesta seção, far-se-á uma análise dos programas 

governamentais que a certo modo compuseram a 

regulamentação da produção sucroalcooleira no país, de 

modo a destacar o peculiar que cabia ao Etanol e sua 

comercialização. 

 

Proálcool 

 

A cultura da cana de açúcar no Brasil é traço da sua 

história econômica, marcou de forma intensa a economia, a 

cultura e o desenvolvimento social de várias regiões do país 

e foi um dos principais produtos a compor nossa pauta de 

exportações, desde a colônia até depois da independência, 
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quando foi aos poucos cedendo lugar a outras 

commodities.42 

Com a depressão atravessada pelo mercado de açúcar, 

nos primeiros anos do século XX no Brasil, havia a 

necessidade de se buscar novos caminhos para a cultura da 

cana de açúcar. O desenvolvimento de combustível a partir 

da cana-de-açúcar, passou a ser visto como um dos feitos 

mais fantásticos na área da energia renovável, começando a 

ser incentivado. 

 
Em 23 de novembro de 1925, ocorre a conferência 

“O álcool como combustível industrial no Brasil”, 

realizada pelo Engenheiro civil Ernesto Lopes da 

Fonseca Costa, na Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro, considerada como uma das primeiras ações 

de defesa do uso do combustível. (TÁVORA, 2011, 

p. 15) 

 

Em 1933, durante o governo Vargas, foi criado o IAA, 

Instituto do Açúcar e Álcool, que deteve o controle das 

ações relativas à comercialização e exportação. Diversos 

                                                 
42 “O longo, rendoso e doce reinado do açúcar em terras brasileiras – 

iniciado em 1532 e ainda sem data para acabar – trouxe também 

consequências amargas para o país. Plantada com avidez e impaciência 

no luxuriante solo de aluvião do litoral nordestino, a cana de açúcar deu 

luz ao Brasil, colocando-o no mapa do comércio planetário. O pó branco 

tornou-se ‘o principal nervo e substância da riqueza da terra’, segundo 

um antigo cronista. Com os dividendos – de qualquer forma emigrados 

para Portugal e, dali, para a Holanda -, vieram a devastação das matas, a 

escravidão indígena em larga escala, os desatinos do monopólio e da 

monocultura, a infâmia inominável do tráfico negreiro, a vertigem do 

lucro fácil, o latifúndio, a pirâmide social exclusivista, a ganância 

desenfreada – vícios que o Brasil, em vez de sanar, incorporou.” Cf. 

BUENO, 2010. p. 47. 
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foram os programas criados para fomentar novamente a 

indústria açucareira, e de certo modo, pouco foi feito em 

relação ao etanol, tendo apenas relatos de algumas medidas 

pouco efetivas. 

O Proálcool representa o primeiro programa criado 

pela União como forma de fomentar a indústria do 

biocombustível, em especial do etanol. Criado através do 

Decreto n.76.593, de 14 de Novembro de 1975, o programa 

consistia no aumento da produção agrícola, da modernização 

e ampliação das destilarias existentes e da instalação de 

novas unidades produtoras, anexas a usinas ou autônomas, e 

de unidades armazenadoras, por meio de uma política de 

controle da produção, subsídiosgovernamentais aos usineiros 

para o plantio de cana-de-açúcar, com vistas a aumentar a 

produtividade do etanol no país. 

Em seu artigo 7º. o programa já previa como garantia 

de comercialização do álcool anidro de qualquer origem para 

mistura carburante, o estabelecimento pelo Conselho 

Nacional do Petróleo - CNP de um programa de distribuição 

entre as empresas distribuidoras de petróleo que receberão o 

produto a um preço que era decido pelo mesmo Conselho, 

copiando para a cadeia produtiva do etanol a lógica de 

comercialização dos combustíveis derivados de petróleo. 

Inicialmente o programa obteve um êxito que não era 

tão esperado para os padrões da época, elevando o país a 

condição de maior produtor de etanol no mundo. Em razão 

desse sucesso as fábricas de automóveis iniciaram uma 

produção em massa de veículos movidos exclusivamente a 

etanol hidratado, além disso, teve início a adição de 25% 

(vinte e cinco por cento) de etanol anidro à gasolina 
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comercializada no país, seguindo-se contudo, a um declínio 

em função da queda do preço do petróleo.43 

Deste programa podemos citar três fases: A primeira, 

representa a expansão moderada, tendo como característica o 

financiamento para as usinas e destilarias. Asegunda fase 

representa a expansão acelerada com um estímulo a 

produção do etanol e finalmente a terceira fase, 

representando a desaceleração do programa. 

Assim, ante todo o cenário de crise, o programa caiu 

no esquecimento, ocorrendo a desregulamentação do setor 

no final dos anos 9044. 

                                                 
43 Com a queda do preço do petróleo, elevação do preço do açúcar e 

problemas técnicos enfrentados pelos primeiros motores a álcool – 

principalmente a dificuldade de partida em dias frios – o governo 

encontrou dificuldades em manter o álcool competitivo através de 

subsídios. Com isso os carros movidos exclusivamente a álcool foram 

perdendo mercado ao longo da década de 1990 até deixarem de ser 

fabricados. A adição de etanol anidro à gasolina, contudo, continuou em 

vigor. (Cf.WATT NETTO, 2014, p. 111.) 
44

O PROÁLCOOL apresentou três fases distintas: (a) a fase da expansão 

moderada (1975-1979), caracterizada pelo financiamento da montagem e 

ampliação das destilarias anexas às usinas de açúcar já existentes, o que 

resultou o aumento significativo da produção de etanol anidro, utilizado 

na mistura à gasolina; (b) a fase da expansão acelerada (1980-1985), 

caracterizada pelo estimulo à produção de etanol hidratado, utilizado 

diretamente em motores de veículos de passageiros especialmente 

desenvolvidos para tal fim, mediante o financiamento da montagem de 

destilarias autônomas localizadas em regiões anteriormente ocupadas por 

outras culturas que não a cana; (c) a desaceleração e crise (1986-

1990).Em resumo, podemos afirmar que com a redemocratização do 

Brasil, o PROÁLCOOL passa a sofrer críticas contundentes, seja porque 

fora criado de forma ditatorial pelo presente Geisel, seja em função das 

constantes notícias negativas veiculadas pela mídia ao longo do tempo 

sobre o programa (subsídios, endividamento das usinas, sonegação 

fiscal, problemas trabalhistas e ambientais etc.), ou, ainda, em razão da 

queda dos preços do petróleo (o álcool dependia de subsídios para 
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No entanto, a partir da primeira década de 2000 houve 

um aumento considerável na preocupação com as questões 

ambientais, o que reavivou o interesse pelos 

biocombustíveis, motivando a indústria automobilística a 

iniciar a fabricação de motores flexíveis, que se tornaram 

quase que unânimes nos carros produzidos no país45. 

Com a inovação dos motores, novas formas de 

biocombustíveis tem sido desenvolvidos, como biogás, 

bioquerosene de aviação e o biodiesel. 

                                                                                                   
competir com a gasolina). (CASTRO, Rogério Alessandre de Oliveira. 

Nova regulação do mercado de etanol e da indústria de biocombustíveis. 

In: I Congresso Internacional de Direito, Democracia e Inclusão e o I 

Congresso Internacional de Direito Econômico, Socioambiental e 

Democracia, 2012,  Curitiba. Universitas e Direito. Curitiba:  2012. 

p.531-532.) Disponível em: 

<http://www2.pucpr.br/reol/index.php/universitas?dd99=pdf&dd1=7508

>. Acesso em: 13.fev.2015). 
45“Começava a ganhar força no cenário internacional o debate sobre o 

aquecimento global e o desmatamento. Como consequência, em 1997, 

ocorre a assinatura do Protocolo de Kyoto, ratificado em 1999, com 

vigência a partir de 2005, e pelo qual os signatários se comprometiam a 

reduzir a emissão dos gases do efeito estufa em, pelo menos, 5,2% em 

relação aos níveis de 1990, no período entre 2008 e 2012. O acordo foi 

assinado e ratificado por 184 países. No entanto, os Estados Unidos da 

América, responsável por mais de 36% da emissão de 1990, não aderiu 

ao Protocolo. O acordo estimulava os países signatários a cooperarem 

entre si, através de ações para reforma dos setores de energia e 

transportes, limitação de emissões de gases provocadores do efeito 

estufa, para gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos, para 

promoção de fontes energéticas renováveis.  

A reformulação dos sistemas energéticos e a pressão para redução de 

emissão de carbono colocaram em foco internacional novamente o velho 

e conhecido álcool brasileiro. Disputas acadêmicas sobre sua eficiência 

na redução de emissão de poluentes e sobre sua eficiência voltaram à 

baila no Brasil.” Cf. TÁVORA, 2011, p..24. 
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No ano de 1997 surgiu a ANP, Agência Nacional do 

Petróleo, que passou a exercer a função do antigo 

Departamento Nacional de Combustíveis, a ser tratada no 

próximo tópico. 

 

Criação e objetivos da ANP 
 

Em 1997, a Lei nº 9.478 criou em seu art. 7º a Agência 

Nacional do Petróleo, que somente foi organizada com a edição 

do Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998.  

Conforme o art. 14, a ANP regulará as atividades da 

indústria do petróleo e a distribuição e revenda de derivados de 

petróleo e álcool combustível, no sentido de preservar o interesse 

nacional, estimular a livre concorrência e a apropriação justa dos 

benefícios auferidos pelos agentes econômicos do setor, pela 

sociedade, pelos consumidores e usuários de bens e serviços da 

indústria do petróleo.  

Com o início das atividades da autarquia, foram-lhe 

transferidos o acervo técnico e patrimonial, as obrigações, os 

direitos e as receitas do DNC (art. 25). 

 

A ANP é a responsável pela implementação da 

Política Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, tendo em vista, dentre outros fins, a 

proteção dos interesses dos consumidores quanto a 

preço, qualidade e oferta dos produtos (art. 8º, I). 

Ademais, cabe à Agência regular e autorizar as 

atividades relacionadas à produção, importação, 

exportação, armazenagem, estocagem, transporte, 

transferência, distribuição, revenda e comercialização 

de biocombustíveis, assim como avaliação de 

conformidade e certificação de sua qualidade, 

fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios 

com outros órgãos da União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios (art. 8º, XVI, com redação 
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dada pela Medida Provisória nº 532, de 28 de abril de 

2011). (CASTRO, 2012, p.534-535) 

 

Com a criação do programa do biodiesel, foi editada a 

Lei 11.907 de 13 de Janeiro de 2005, e sua grande inovação 

foi a alteração do nome da agência reguladora de Agência 

Nacional do Petróleo, para Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis, o que destacou a 

importância dada ao segmento deste último. 

No fim do ano de 2010, inicio do ano de 2011, o setor 

de combustíveis conviveu com uma alta no preço do etanol 

nas bombas, de modo que o governo federal editou a Medida 

Provisória 532 de 28 de Abril de 2011, posteriormente 

convertida na Lei 12.490 de 16 de Setembro de 2011.  

Esta medida provisória buscou, entre outras soluções, 

garantir o fornecimento de combustíveis a todo país, bem 

como regular o setor de importação e exportação, entre 

outras finalidades a serem tratadas em tópico próprio. 

Ademais, determinou que a fiscalização das atividades 

relativas aos biocombustíveis e a indústria de abastecimento, 

seria realizada pela ANP, e não mais pela MAPA 

(Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento), 

dando competência plena à agencia reguladora. 

Ante todo esse cenário, a regulação do mercado de 

biocombustíveis no Brasil passou por quatro grandes fases. 

A primeira teve inicio na década de 70, em meio a 

crise do petróleo, com a criação do Proalcool, tendo a 

produção voltada principalmente para o etanol anidro, 

utilizado na mistura com a gasolina. O governo objetivava 

reduzir seus gastos com a importação do petróleo, o que 

acabou incentivando o aumento dos centros produtores de 

etanol (usina) e firmando uma maior intervenção do Estado 

com relação à produção, comercialização e preço do etanol. 
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Na segunda fase, destaque para a produção do etanol 

hidratado, bem como dos primeiros automóveis movidos 

exclusivamente à alcool, nesta fase a intervenção estatal 

ainda era significativa. 

A terceira fase tem início no fim dos anos 80 e 

representa a importante fase do mercado. Com o advento da 

Constituição Federal em 1988, o setor passou por uma 

desregulamentação, em virtude do texto contido no Artigo 

174 da CF, que disciplina: 

 
Como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e 

indicativo para o setor privado. 

 

Desta forma, a atuação do Estado no mercado de 

combustíveis ficou restrita, de forma que delegou 

competência ao DNC para exercer a função disciplinada no 

Artigo 174. 

Outro ponto a destacar é a crise sofrida neste período, 

devido aos altos custos de produção do etanol frente a 

gasolina, aliado ao desinteresse do Estado em subsidiar a 

produção bem como ao fato de as usinas voltarem seus 

esforços quase que exclusivamente para a produção de 

açúcar, o que levou a uma descrença no mercado do etanol e 

consequentemente à um desabastecimento nacional. 

A quarta e última fase retrata o avanço da tecnologia, 

quando surgem os motores "flexfuel", devido ao aumento da 

preocupação com as questões ambientais, como já tratado, 

fomentando a indústria para descoberta de novas alternativas 

renováveis.  

Nesta fase o mercado do etanol entra em ascensão 

novamente, ganhando atenção por parte do Governo Federal 
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ao editar a MP 532/11, posteriormente convertida em lei, 

consolidando uma maior intervenção estatal no segmento 

dos biocombustíveis.46 

Em todas estas etapas, herdou-se a cultura da primeira 

fase no que tange à distribuição, contudo, com significativas 

mudanças na legislação dos anos 70 para cá, razão esta que 

impõe o questionamento da possibilidade ou não da 

distribuição direta. 

Assim no atual contexto normativo, o Estado exerce a 

regulação do setor de biocombustíveis, assim compreendida 

como o complexo de atribuições administrativas destinadas 

à efetivação de políticas públicas na ordem econômica e na 

ordem social.(FRANÇA, 2015. p. 13.) 

Neste contexto cumpre agora analisar o poder de 

fiscalização conferido à ANP, que nada mais é do que um 

procedimento administrativo que guarda relação com outros 

tantos relevantes ao setor. 

 
Dando concretude a esta diretriz, a Lei nº 9.847/99, 

fruto de conversão da Medida Provisória nº 1.883-

17/99 (originária MP nº 1.670/98), dispõe sobre a 

fiscalização das atividades relativas ao abastecimento 

nacional de combustíveis, estabelecendo sanções 

                                                 
46  “Enfim, percebe-se atualmente uma maior regulação estatal no 

mercado de etanol hidratado e anidro, apesar de ainda a produção e a 

comercialização deste produto não estarem mais sujeitas a controles 

diretos do Estado, como ocorrera no passado. Em outras palavras, os 

preços do etanol hidratado e anidro são livres e orientam-se pelas regras 

do mercado. As importações e exportações desse produto também são 

livres e realizadas por conta e risco dos empresários. A produção 

simultânea de açúcar e etanol para exportação a partir da mesma 

matéria-prima (cana) é hoje opção exclusivamente do empresário do 

setor sucroenergético, da qual o Estado não participa diretamente.” Cf. 

CASTRO, 2012, p.534-535 
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administrativas aos infratores, sem prejuízo das 

sanções de natureza civil e penal em caso de 

descumprimento de suas disposições. Contém, 

ademais, normas pertinentes ao exercício de 

atividades relativas à indústria do petróleo, ao 

abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema 

Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano 

Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis. 

(ALVES, 2013, p. 380.) 

 

Tendo em vista a regulação estatal do setor, a maioria 

das atividades a serem desenvolvidas requerem a 

intervenção por meio da agência reguladora, seja para 

conceder autorizações e/ou fiscalizar as atividades 

econômicas. 

Assim, prevê o Artigo 8º da Lei 9.478/97: 

 
A ANP terá como finalidade promover a regulação, a 

contratação e a fiscalização das atividades 

econômicas integrantes da indústria do petróleo, do 

gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: 

 

A atividade de fiscalização está compreendida dentro 

do ciclo de polícia administrativa, devendo ser exercida não 

só dentro da margem de discricionariedade que lhes é 

conferida por lei, mas levando em conta os direitos e 

garantias fundamentais assegurados, tendo como norte os 

objetivos e as finalidades compatíveis com o interesse 

público a ser buscado em cada intervenção. 

Insta consignar que a atividade de fiscalização, 

descrita no artigo supracitado é exclusiva dos servidores 

detentores de cargos públicos de provimento efetivo, como 

forma de tentar se evitar eventuais pressões de cunho 

político e econômico. 
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Porém, a Lei 9.478/99 prevê a possibilidade de 

implementação de convênios de fiscalização com órgãos dos 

Estados e Distrito Federal, como dispõe o inciso VII do 

Artigo 8º: 

 
[...] fiscalizar diretamente e de forma concorrente nos 

termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do 

Distrito Federal as atividades integrantes da indústria 

do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, 

bem como aplicar as sanções administrativas e 

pecuniárias previstas em lei, regulamento ou 

contrato; 

 
Esse poder de fiscalização foi sedimentado 

principalmente com a edição da Lei 9.847/99 e suas 

alterações, mais precisamente em seu Artigo 1º ao 

disciplinar que a fiscalização das atividades relativas às 

indústrias do petróleo e dos biocombustíveis e ao 

abastecimento nacional de combustíveis, bem como do 

adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques 

de Combustíveis e do cumprimento do Plano Anual de 

Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata a Lei 

no 9.478, de 6 de agosto de 1997, será realizada pela 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) ou, mediante convênios por ela 

celebrados, por órgãos da administração pública direta e 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

Portanto, o poder de fiscalização não cinge-se somente 

aquele retratado no poder de polícia, indo muito mais além, 

principalmente com a edição da Lei 9.847/99, que ampliou 

os poderes de fiscalização do órgão.  
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A questão do abastecimento nacional é de utilidade 

pública, envolvendo atividades como produção, importação, 

processamento, transporte, transferência, armazenagem, 

distribuição, revenda, entre outros. 

 

A ANP e a normatização específica incidente sobre 

biocombustíveis 

 

Como citado nos tópicos acima, a regulação específica 

dos biocombustíveis, principalmente do etanol, se deu com o 

advento da Lei 12.490 de 12 de Setembro de 2011, por 

conversão da MP 532/11, incluindo diversos objetivos à 

política energética nacional, modificando o texto do Artigo 

1º da Lei 9.478/97, que passou a vigorar com a seguinte 

redação: 

 
XIII - garantir o fornecimento de biocombustíveis em 

todo o território nacional;   

XIV - incentivar a geração de energia elétrica a partir 

da biomassa e de subprodutos da produção de 

biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, 

renovável e complementar à fonte hidráulica;  

XV - promover a competitividade do País no 

mercado internacional de biocombustíveis;  

XVI - atrair investimentos em infraestrutura para 

transporte e estocagem de biocombustíveis;  

XVII - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento 

relacionados à energia renovável;  

XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de 

efeito estufa e de poluentes nos setores de energia e 

de transportes, inclusive com o uso de 

biocombustíveis. 

 

A modificação mais marcante se dá pela inclusão do 

Capítulo IX-A, que disciplina especificamente as atividades 
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relativas à indústria do biocombustível, de forma que 

qualquer empresa ou consórcio de empresas poderá obter 

autorização da ANP para exercer atividades econômicas da 

indústria de biocombustíveis. 

Destaque-se que as atividades designadas sujeitam-se 

ao regime de livre iniciativa e ampla competição, busca-se 

com isso fomentar o mercado de etanol, dando um poder 

maior de negociação aos centros produtores. 

No plano das Resoluções destacam-se a Resolução 

ANP 26/2012, que disciplina a produção do etanol, e mais 

recentemente a Resolução ANP 58/2014, disciplinadora da 

atividade de distribuição dos combustíveis. 

Na primeira resolução destaque para as atividades de 

construção, ampliação da capacidade, modificação e 

operação da planta produtora47. 

Já na Resolução 58/2014, destaque para a 

regulamentação do setor de combustíveis, revogando todas 

as resoluções anteriormente expedidas, ficando estabelecidas 

nesta resolução os requisitos necessários para o exercício da 

atividade de distribuição de combustíveis, disciplinados no 

artigo 1º:ficam estabelecidos, pela presente Resolução, os 

requisitos necessários à autorização para o exercício da 

                                                 
47 “Segundo a referida Resolução, estão condicionadas à prévia e 

expressa autorização da ANP a construção, a ampliação de capacidade 

(i.e. alteração física e não simples elevação de volume decorrente da 

alteração da relação de matéria-prima para produção de açúcar e etanol), 

a modificação e operação da planta produtora de etanol (art. 1º); 

contudo, não estão sujeitas ao controle da ANP a produção agrícola, a 

fabricação de produtos agropecuários e alimentícios (ex. açúcar) e a 

geração de energia elétrica; em outras palavras, estão sujeitas ao controle 

da ANP as destilarias (que produzem etanol, mas não açúcar) e as usinas 

(produtoras de açúcar e etanol).” Cf. CASTRO, 2012, p.540.  
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atividade de distribuição de combustíveis líquidos e a sua 

regulamentação. 

Destaca-se também as definições constantes do Artigo 

2º: 

 
IV - Consumidor Final: pessoa física ou jurídica, que 

não se enquadre na definição de Grande Consumidor, 

que possui Ponto de Abastecimento e/ou 

equipamento fixo e adquire combustíveis líquidos, 

exclusivamente para uso próprio, sendo vedada a sua 

comercialização; 

V - Distribuidor de combustíveis líquidos: pessoa 

jurídica autorizada pela ANP ao exercício da 

atividade de distribuição de combustíveis líquidos; 

VII - Estabelecimento de distribuição de 

combustíveis líquidos: estabelecimento matriz ou 

filial onde exista instalação de armazenamento e de 

distribuição de combustíveis líquidos, contrato de 

cessão de espaço em instalação de armazenamento ou 

contrato de carregamento em ponto de entrega no 

produtor de derivados de petróleo ou de 

biocombustíveis; 

VIII - Etanol combustível: etanol anidro combustível 

ou etanol hidratado combustível, comercializado no 

mercado interno para fins combustíveis, em 

conformidade com as especificações da ANP; 

X - Fornecedor de Etanol: pessoa jurídica autorizada 

ou cadastrada pela ANP como: i) produtor de etanol 

com unidade fabril instalada no território nacional; ii) 

cooperativa de produtores de etanol; iii) empresa 

comercializadora de etanol; iv) agente operador de 

etanol; ou v) importador de etanol; 

 

Esta resolução representa a rigidez da cadeia de 

combustíveis, ao vedar a distribuição direta do etanol 
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hidratado do centro produtor 48  para os revendedores 

varejistas e finalmente até o consumidor. 

Os vários capítulos retratados nesta resolução 

disciplinam toda a atividade necessária para aqueles que 

pretendam exercer o papel de distribuidores, excluindo deste 

quadro os centros produtores (usinas e destilarias), 

restringindo a atividade. 

 

Distribuição de combustíveis: Regime vigente 

 

No atual cenário, como demonstrado anteriormente, o 

regime vigente de distribuição está intimamente atrelado à 

Resolução ANP 58/2014, que passou a regulamentar as 

exigências para aqueles que pretendem desenvolver a 

atividade da distribuição. 

Com essa nova resolução, alteraram-se as definições 

dos agentes no mercado, as exigências e qualificações bem 

como a responsabilização dos entes estatais. 

A resolução em questão traz a especificidade da 

atividade, que já vinha sendo regulamentada e citada na Lei 

9.478/97, Artigo 8º, incisos XV e XVI: 

 
XV – regular e autorizar as atividades relacionadas 

com o abastecimento nacional de combustíveis, 

fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios 

com outros órgãos da União, Estado, Distrito Federal 

ou Municípios. 

XVI – regular e autorizar as atividades relacionadas à 

produção, à importação, à exportação, à 

                                                 
48 Entenda-se por centro produtoro fornecedor de Etanol, ou seja, a 

pessoa jurídica autorizada ou cadastrada pela ANP como: i) produtor de 

etanol com unidade fabril instalada no território nacional, ou; ii) 

cooperativa de produtores de etanol. 
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armazenagem, à estocagem, ao transporte, à 

transferência, à distribuição, à revenda e a 

comercialização de biocombustíveis[...] (grifei) 

 
A prescrição do inciso XV do art. 8º acima citado 

amplia a atuação da ANP no que tange à atividade de 

regulamentação do setor de produção energética do país e 

insere competência para expedir os atos normativos sobre o 

abastecimento nacional.49 

Já o inciso XVI do art. 8ºconferiu à ANP a 

prerrogativa de ser o único ente capaz de regulamentar as 

atividades de distribuição dos biocombustíveis, restringindo 

o campo de atuação de qualquer outro órgão, público ou 

privado, para o setor. 

Como já citado em outro tópico, a regulação do regime 

de distribuição do etanol hidratado teve sua regulação 

específica com o advento da Lei nº 12.490/11 e com a 

Resolução ANP nº 58/14. 

                                                 
49  A prescrição do Art.8º, XV da Lei Federal nº 9.748/97 mostra-se 

redundante quando confrontado o inciso XIII do mesmo dispositivo 

legal, uma vez que também prevê competência de fiscalização sobre o 

abastecimento nacional de combustíveis.Mas amplia a competência da 

ANP nessa matéria e nos seguintes aspectos.O enunciado legal em 

apreço confere à ANP a competência para expedir atos normativos sobre 

o abastecimento nacional de combustíveis. 

Observa-se também que esse preceito legal condiciona o exercício das 

atividades previstas no Art.1º,§ 1º, da Lei Federal nº 9.847/99 à 

autorização expedida por essa agência reguladora. 

Acrescente-se ainda que a ANP tem a competência para delegar suas 

competências de fiscalização, por meio de convênios com outros entes 

federativos. Pontue-se que essa prerrogativa deverá observar as regras 

previstas nos arts.12 a 14 da Lei Federal nº 9.874/99. (Cf.SAFATLE, 

2011, p. 21) 
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O atual regime é composto por um rígido aparato legal 

que o sustenta, e o caminho a ser desenvolvido desde a 

produção é o seguinte: O etanol sai da usina (centro 

produtor), precisa necessariamente passar pela distribuidora 

(no caso da região estudada a mesma encontra-se em 

Paulínia-SP) onde o etanol anidro transforma-se em 

hidratado, para depois voltar e abastecer os postos 

revendedores. 

Nesse sistema a ANP controla junto à distribuidora a 

qualidade dos combustíveis e a tributação incidente sobre o 

comércio do etanol hidratado.  

Por outro lado, as relações de compra e venda são 

exercidas diretamente pelas distribuidoras o que ao final do 

processo oneram o consumidor, haja vista os preços do 

etanol no mercado ao consumidor final se comparados com 

os preços praticados nas bombas 

As relações exercidas pela distribuidora são em forma 

de vai-e-vem (“turismo do álcool”), tendo em vista o poder 

de livre negociação seja com os centro produtores ou com os 

postos revendedores. 
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Embora exista grande número de postos revendedores 

e centros produtores, o mercado aqui gira em torno de 

oligopólios formados pelos dois lados, sendo a distribuidora 

a centralizadora das negociações e atividades de compra e 

venda de combustíveis.50 

Embora haja uma concentração da atividade nas mãos 

do Estado, após a concessão do serviço de centro 

                                                 
50 Como os usineiros e produtores de etanol, as distribuidoras de petróleo 

estabelecem uma relação de mercado com práticas claras de oligopólio. 

São duas estruturas de mercado constituídas por um número 

considerável de empresas, mas que são dominadas por um pequeno 

número de produtores e que exercem, em cada segmento, a sua força de 

mercado. Claro as distribuidoras de petróleo usufruem de uma situação 

privilegiada se colocando no centro e vértice dessa estrutura de mercado, 

transacionando para frente e para trás com outros segmentos, comprando 

e vendendo, podendo se beneficiar ganhando diferentemente com cada 

uma delas, seja, na compra, e seja, na venda, conforme se configuram as 

estruturas de mercado que está transacionando. No caso, quando 

transaciona com o segmento organizado, constituído por um pouco mais 

de 360 usinas, mas dominado por um pequeno grupo de empresas, essa 

negociação se torna mais dura, pela força mesma que cada segmento 

detém no mercado. Nestes casos, a relação de mercado que estabelecem 

denomina-se, como já foi mencionado, de oligopsônio. 

Por outro lado, quando se trata das distribuidoras de petróleo 

transacionar com os postos de combustíveis, a natureza da relação é 

distinta da que ocorre com os usineiros. (...) A estrutura de mercado 

predominante é, de um lado, oligopólio, com uma estrutura teoricamente 

concorrencial e competitiva, pois é constituída por inúmeros postos de 

combustíveis. 

Mas, na realidade, os postos de gasolina também se organizam e 

negociam através de seus sindicatos, se fortalecendo na hora de comprar 

e defendendo suas margens de lucro na hora de comercializar. Esse 

poder de mercado se estabelece porque o mercado se realiza de forma 

regional e, até mesmo, dependendo do tamanho da cidade, nas grandes 

metrópoles, por exemplo, de forma local, se demarcando por bairros. 

(SAFATLE, 2011, p.142-143). 
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distribuidor, este tem total liberdade para negociar os preços 

com as usinas e os postos revendedores, demonstrando que a 

relação aqui delineada é composta por extremos.  

De um lado o ente estatal restringe a atividade através 

da implantação de inúmeros requisitos a serem cumpridos, 

de outro lado, após esta concessão a distribuidora está livre 

para exercer a “livre concorrência” com os produtores e 

postos revendedores, o que acaba gerando a formação de 

oligopólios/oligopsônioscentrados na figura do distribuidor, 

constrangendo os preços do lado das usinas e impondo 

custos elevados do lado dos postos revendedores, afetando aí 

o consumidor, pois no atual sistema que implica elevação de 

custos, os postos revendedores necessitam de uma margem 

de lucro nas operações realizadas com as distribuidoras, o 

que afeta o preço do etanol nas bombas, onerando o 

consumidor final. 
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Custos na etapa de distribuição atual 

 

Como dito no tópico acima, a atual etapa de 

distribuição implica em elevação de custos, de tal forma que 

podemos sintetizar três componentes: movimento do 

produto, transbordo e armazenagem.51 

O Brasil adota o sistema de distribuição da Gasolina, 

que consiste no fluxo já delimitado notexto, de forma que 

existem as bases primárias e secundárias. 

Diferente do que ocorre com os produtos derivados do 

petróleo, que saem dos dutos diretamente para as 

distribuidoras, o etanol precisa ser transportado, pelos 

modais rodoviários, ferroviário, hidroviário ou dutoviário, 

com destaque para o modal rodoviário e seus custos.52 

                                                 
51 A avaliação econômica de uma atividade pode ser feita por meio da 

utilização de modelos que representem os custos envolvidos no processo. 

No caso da distribuição do etanol, em que ocorre o transporte deste 

produto da usina até o consumidor final, passando pela distribuidoras 

(transbordo), a representação dos custos pode ser sintetizada em três 

componentes: movimentação do produto, transbordo e armazenagem. 

(GAMA, Mateus Brito. Avaliação econômica e energética do etanol 

hidratado no Estado de São Paulo. 2014, p.12, 86 f. Dissertação 

(Mestrado em Planejamento e Operação de Sistemas de Transportes) - 

Departamento de Transportes, Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014, p.31). Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18144/tde-08072014-

121712/pt-br.php>. Acesso em: 13.fev.2015. 
52 No caso da distribuição de etanol carburante, o produto pode sair de 

uma usina e ir diretamente para uma base secundária, pois nem sempre 

as unidades produtoras do combustível renovável se encontram mais 

próximas das bases primárias. Além disso, o transporte não é feito por 

meio de dutos das usinas até as bases primárias, como ocorre no 

transporte de derivados do petróleo de suas refinarias até essas bases. 

(Cf. CONEJERO, 2010, p.356-372). 



296 

É essa questão que implica a elevação de custos, pois 

os caminhões muitas vezes pertencem a terceiros que não o 

centro produtor, o que encarece o produto, pois as usinas 

tem de arcar com o frete. 

Outro fator que contribui para a elevação dos preços é 

a participação em massa das grandes distribuidoras nas 

vendas, construindo um oligopólio, como dito acima, 

encarecendo o produto, como se depreende da tabela abaixo, 

relativo à participação das distribuidoras na venda: 

Participação das principais distribuidoras nas vendas 

de etanol - ano 2014 

 

Participação das principais distribuidoras nas vendas de 

etanol - ano 2014 

Distribuidoras Participação (%) 

BR 20,37 

Ipiranga 19,07 

Raízen 18,61 

Petro Mais 6,29 

Granpetro 5,14 

Monte Cabral 3,82 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados fornecidos pela ANP.53 

 

Para finalizar o ciclo de análises, a importância do 

preço do etanol hidratado praticado nos postos revendedores 

representa a vulnerabilidade do consumidor em detrimento 

das distribuidoras, que estabelecem o preço levando em 

conta apenas as suas despesas, sem incluir a questão 

consumerista em sua análise. 

                                                 
53ANP. Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis. 

Disponível em: <http://www.anp.gov.br/?pg=76798>. Acesso em: 

18/10/2015. 
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Com esses fatores, de participação, vendas e 

finalmente o preço do combustível, chega-se a conclusão 

que os custos despendidos na etapa atual de distribuição 

elevam o preço final do combustível, como já demonstrado, 

não se mostrando uma alternativa acessível aos 

consumidores, de tal forma que o atual regime merece ser 

revisto. 

 

Distribuição direta e alternativas jurídicas para sua 

adoção 

 

Como demonstrado ao longo dotrabalho, o processo de 

distribuição vigente no país, em especial no Estado de São 

Paulo, merece ser revisto, pois o poder de concentração nas 

mãos dasdistribuidoras aliado à tributação incidente, não se 

mostram adequados no atual cenário. 

Os centros produtores possuem todo o aparato das 

distribuidoras, tendo em vista que produzem etanol 

hidratado para abastecer a frota interna, mas mesmo assim é 

necessário enviar o combustível na forma de anidro para ser 

processado pelo centro distribuidor e depois retornar 

novamente à usina em forma de hidratado.54 

A justificativa deste regime passa pelo controle de 

qualidade do produto, como meio de controle contra a 

adulteração dos combustíveis, que tem repercussão na esfera 

dos direitos do consumidor, em questões ambientais dentre 

                                                 
54 O grande problema da regulamentação atual, sob os aspectos 

econômicos e energéticos da cadeia, se refere ao problema do "turismo 

do álcool", que afeta, em especial, as regiões produtoras de etanol, que 

estão próximas das regiões de consumo e, portanto, a movimentação do 

etanol até um distribuidor, para posteriormente voltar para os locais de 

consumo poderia configurar um gasto econômico e energético 

desnecessário. (GAMA, 2014, p.9). 
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outras55, tem-se um sistema de fiscalização que embora seja 

rigoroso no papel, haja vista as resoluções e legislação já 

analisados, no campo material é falho, pois a agência conta 

com pouco mais de uma centena de fiscais para atuar em 

todo país. 

Levando em consideração que o Estado de São Paulo é 

o maior produtor de etanol hidratado no país, com inúmeras 

usinas e postos revendedores a fiscalização da atividade 

mostra-se mais complexa. 

Se a fiscalização para auferir o controle de qualidade é 

falha no sistema atual, o que ocorreria se porventura 

houvesse a regulamentação do sistema de distribuição 

direta? 

Uma possível solução, tendo em vista o irrisório 

número de fiscais, seria adequar o controle de qualidade 

àquele implantado na cadeia láctea como propõe Fernando 

Netto Safatle (2011, p. 200), atualmente dotado de um 

sistema de controle de qualidade relativamente eficaz.56 

                                                 
55A distribuição e comercialização de combustível em desacordo 

com as especificações técnicas não afeta apenas o desempenho 

dos veículos, alcança aspectos também relevantes, como 

ambientais (aumento da poluição do ar em razão da queima de 

combustível de má qualidade), concorrenciais (preços inferiores 

aos de mercado), flagrante violação à boa-fé objetiva contratual, 

tanto nos termos da oferta quanto no do conteúdo do contrato, até 

mesmo a segurança e saúde do consumidor. (ALVES, 2013, p.376). 
56   Hoje o padrão de qualidade implantado segue as normas do 

Ministério da Agricultura. Os fiscais do Ministério da Agricultura, ou 

mesmo da Secretaria da Agricultura dos Estados e dos Municípios, não 

vão até os produtores rurais fiscalizar diretamente a coleta de leite nas 

propriedades. Seria impossível estabelecer um sistema de fiscalização 

semelhante na imensidão do território nacional. Na verdade quem 

fiscaliza é o próprio laticínio que colete o leite nas propriedades rurais. 

Antes de recolher o leite do produtor, o laticínio colhe uma amostra do 
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Deste modo, se o sistema de controle funciona no setor 

lácteo, por que não haveria de prosperar, em sistema 

semelhante, com relação ao etanol?  

Para o caso não seria necessária uma estrutura tão 

complexa quanto esta do setor lácteo. A obrigação de 

fiscalização do controle de qualidade seria dos postos de 

combustíveis, dirigindo-se aos centros produtores e lá 

mesmo realizando a análise do etanol adquirido. Se não for 

constatada nenhuma adulteração, recolhe-se o etanol, que 

será transportado pelo modal rodoviário e entregue nos 

postos. 

Caso se verifique alguma irregularidade, não se 

recolhe o produto, a fiscalização governamental seria 

diretamente nos postos revendedores, do mesmo modo que é 

feita hoje em dia. Em se constatando irregularidades, pune-

se o posto revendedor nos exatos termos da legislação 

aplicável. 

Uma forma de aumentar o rigor quando da punição, 

seria a penalização da bandeira, pois o consumidor tende a 

escolher o local de abastecimento pela bandeira, desta 

forma, o posto exigiria do centro produtor um rigor maior na 

produção do etanol combustível. 

A fiscalização por parte da União teria de ser intensa, 

pois a probabilidade de se configurar uma fraude no sistema 

                                                                                                   
leite e faz, ali mesmo, a análise do produto. Se não constatar qualquer 

problema de qualidade, recolhe o leite, e, caso contrário, o rejeita. 

O trabalho de fiscalização, portanto, é feito ali mesmo, na fonte de 

produção, através do laticínio. Por sua vez, o laticínio será fiscalizado 

pelo sistema de sanidade do governo federal, estadual ou municipal, 

determinado pelo tipo de transações na comercialização do leite e seus 

derivados, que pode ser realizado no próprio município ou transpor as 

barreiras intermunicipais ou estaduais, conforme a legislação estabelece. 

(Cf. SAFATLE, 2011, p.200-201). 
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seria realmente considerável, porém, mais uma vez, fica 

evidente que o sistema é falho por falta de vontade política, 

permitindo ocorrer fraudes, adulterações e sonegação de 

impostos. 

Os benefícios, tanto econômico como sociais do 

sistema sugerido são amplos e abrangentes para que 

qualquer empecilho ou falta de interesse possa justificar a 

manutenção do atual sistema. 

O que se propõe é instituir um sistema em que a 

distribuição seja feita sem a intervenção obrigatória do 

agente distribuidor, em razão dos centros produtores 

contarem com o aparato que exerce o papel do primeiro 

agente, adaptando a situação àquela vivida pelos produtores 

de leite. 

Demandaria tempo, porém haveria uma diminuição 

dos custos de produção e consequente benefícios ao 

consumidor. 

Outro fator a ser discutido, seria a alteração do objeto 

social das usinas ou microdestilarias, para inclusão da 

atividade de distribuição dentre seus objetivos sociais. 

Como já explanado, os centros produtores detêm todo 

o aparato necessário para exercer a atividade de distribuição, 

segundo as exigências da legislação pertinente, e, por que 

não, alterar o contrato ou estatuto social, no que tange ao 

objeto social, para que conste também a atividade de 

distribuidora de combustíveis? 

Não existe na lei qualquer vedação para a alteração da 

atividade desenvolvida, desta forma, esta seria outra solução 

para o presente caso, a alteração da atividade desenvolvida 

pelo centro produtor, com inclusão da atividade de 

distribuição no objeto social dos centros produtores. 

No Estado de São Paulo a ideia aqui discutida foi 

objeto do Projeto de Lei nº 751 de 2004, de autoria do 

deputado estadual Edson Gomes do extinto PFL, que 
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atualmente se encontra arquivado, onde se propõe a 

distribuição direta entre os centros produtores e os postos 

revendedores57. 

Ao se permitir aos postos revendedores que adquiram 

diretamente o etanol hidratado, poder-se-ia centralizar todo 

um controle de qualidade e de arrecadação de impostos, 

praticando a verdadeira livre concorrência sobre ciclo de 

produção e venda dos biocombustíveis.58 

                                                 
57 Em seu projeto, o deputado utiliza a seguinte justificativa para a 

propositura de tal medida: “Valendo-se das dificuldades pela qual passa 

o setor sucroalcooleiro, querem as distribuidoras, exercerem verdadeiras 

pressões sobre os produtores impondo preços e condições para a 

aquisição do álcool e posteriormente auferindo grandes lucros às custas 

do consumidor final.A solução para este problema não passa pelos 

intrincados caminhos da ciência econômica e das fórmulas fiscais 

elaboradas; trata-se tão somente de buscar solução na simplicidade, 

permitindo que as usinas produtoras possam comercializar seus produtos 

diretamente com os postos e os grandes consumidores. Tal permissão 

ensejaria não somente uma simplificação dos mecanismos de 

comercialização e distribuição deste combustível, como também poderia 

mesmo resultar numa efetiva redução dos preços ao consumidor final, 

além de tornar mais fácil a fiscalização e, conseqüentemente, mais difícil 

os famosos passeios do combustível entre os Estados, burlando o 

recolhimento dos impostos devidos pela comercialização do produto. 

Isto posto, por entender que este é o caminho mais simples, direto e 

racional para a comercialização do álcool combustível, no nosso Estado, 

e quem sabe, para nosso país, solicito apoio dos nobres pares desta Casa, 

para transformar a proposição que ora apresento, em Lei.” (Cf. Brasil. 

SÃO PAULO (Estado). Projeto de Lei 751 de 2004: Permite, no Estado 

de São Paulo, a comercialização direta entre as usinas produtoras e os 

postos revendedores, ou ainda, grandes consumidores do álcool 

hidratado e outros combustíveis renováveis. Disponível em: 

<http://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=549420>. Acesso em: 

29.ago.2015.). 
58 Ao se permitir aos postos de combustíveis que adquirirem diretamente 

o etanol do produtor rural pode-se muito bem centralizar também todo 
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Considerações Finais 

 

O presente trabalho buscou apresentar possíveis 

caminhos alternativos para o sistema de distribuição vigente 

no país, tendo como base o Estado de São Paulo, maior 

produtor de etanol hidratado do país, certo que as análises 

aqui feitas são pertinentes a qualquer outra região do país 

onde se encontrem presentes as mesmas condições logísticas 

de produção, transporte e distribuição do etanol. 

Sua origem histórica remonta aos tempos do Proalcool 

quando estabeleceu-se a mesma lógica de distribuição dos 

combustíveis derivados de petróleo (gasolina, diesel e 

querosene) para o etanol, desprezando-se o fato de que em 

muitas regiões tal logística implica na elevação dos custos 

finais do produto, bem como na criação de uma estrutura de 

concentração de poder econômico em prol das distribuidoras 

do etanol.  

Logo, por imperativos ditados por princípios 

constitucionais, em especial o da livre concorrência, mister 

que a questão da distribuição obrigatória do etanol seja 

revista, de modo a beneficiar os consumidores finais, 

fomentar a verdadeira livre concorrência do mercado, além 

de abrir possibilidade de comércio do produto pelas 

microdestilarias. 

                                                                                                   
um sistema de controle de qualidade e de arrecadação de impostos. 

Certamente esta poderia ser uma solução tributária satisfatória 

compatibilizando uma equação necessária que some a democratização do 

programa de etanol com uma fórmula de cálculo sem prejuízo da 

arrecadação. E, é claro, tudo isso passa por um aumento substancial no 

quantitativo de fiscais, seja no que tange ao controle de qualidade, seja 

na parte de arrecadação e uma nova visão estratégica da política do 

etanol como elemento fundamental na matriz energética. (Cf. 

SAFATLE, 2011, p.210-211). 
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Referidas modificações passam por um reestruturação 

da fiscalização da ANP sobre a produção e comercialização 

do etanol e na admissão da inserção da atividade de 

distribuição junto ao objeto social dos centros produtores, 

por parte da ANP. 
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EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL: 

DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PROTEÇÃO 

À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
 

Fausto Amador Alves Neto 

Isabella Drummond O. Laterza Alves  
 

Introdução 

  

O tema voltado aos Direitos e Garantias fundamentais, 

estabeleceu viés de discussão no tocante às crianças e aos 

adolescentes, em especial no que trata de abuso e exploração 

do trabalho infantil. Sua abordagem foi tecida conforme 

ditam alguns princípios jurídicos gerais, bem como rezam os 

ditames da Constituição Federal de 1988 atrelados às normas 

infraconstitucionais e diretrizes de políticas públicas. 

Assim, o eixo central corresponde aos direitos que 

detêm os jovens de não trabalharem, ou pelo menos, terem 

respeitados as normas para a inviolabilidade de seu normal 

desenvolvimento.  

Referidos direitos tidos como fundamentais 

apresentam uma característica de prestação positiva pelo 

Estado, vez que o mesmo é igualmente tutor da proteção de 

crianças e adolescentes, sendo, portanto, obrigado a 

implantar legislações eficazes e políticas sociais públicas 

eficientes para a solução do problema.  

Há, segundo vários estudos, entendimentos de que a 

inserção precoce de jovens no mercado de trabalho, 

prejudica de maneira certa, além da vida pessoal, a vida 

profissional futura, que frustrada, não obtém qualquer 

qualificação, tornando-se, tão logo, um “círculo vicioso”, 

que vai gerar mais falta de renda à família desse 
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prejudicado, que talvez também precise da mão de obra de 

seus filhos para complementar os orçamentos básicos do lar. 

Nesse ínterim, mister se faz apresentar conceitos, 

posicionamentos e a legislação vigente acerca da defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, verificando-se que a 

família e o Poder Público são solidariamente responsáveis 

por lançar mão de formas criativas para efetivação dos 

referidos direitos fundamentais e sociais. 

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo 

buscar na literatura reflexões sobre os direitos e as garantias 

fundamentais das crianças e adolescentes frente as relações 

de trabalho e emprego existentes, de modo a não configurar 

excesso de trabalho ou mesmo consideração de trabalho 

infantil abusivo.  

Por fim, o estudo teve caráter bibliográfico. Entende-

se desse modo que, a pesquisa bibliográfica é “feita a partir 

do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 

artigos científicos, páginas de web sites”. (GIL, 1994, p.36). 

Nesse caso, as pesquisas científicas se baseiam unicamente 

na pesquisa bibliográfica, “procurando referências teóricas 

publicadas com o objetivo de recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura a resposta” (LAKATOS E MARCONI, 1991 p. 

32). Nesse trabalho, foram utilizados obras de teóricos 

renomados tais como: Diniz (2007), Martins (2008), Moraes 

(2008), Saad (2007), dentre outros.  
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A realidade do trabalho infantil no Brasil 

 

 O debate acerca da problemática do exercício, muitas 

vezes ilegal, do trabalho infantil no Brasil, demonstra o 

paradigmático impasse que há entre o trabalho e os prejuízos 

causados por ele, na formação da pessoa humana, quando da 

necessidade de se fazer cumprir o que a norma 

constitucional prevê no corpo de seu texto acerca dos 

direitos protecionistas inerentes aos jovens. 

Com a Revolução Industrial, em meados do século 

XVIII, quando a sociedade adentrou no capitalismo, várias 

mudanças foram notadas no contexto social. A busca pelo 

desenvolvimento, por tecnologias, fez com que o trabalho 

artesanal fosse deixado de lado para dar espaço ao trabalho 

das máquinas (COTRIM, 2002). 

Tendo como objetivo aumentar os lucros, os 

empresários industriais buscavam mão-de-obra barata, não 

se preocupando com horário de trabalho, nem qualquer outro 

direito trabalhista hoje reconhecido. 

Mulheres e crianças também desempenhavam 

importantes papeis nesses setores de produção, mesmo 

sendo seus salários bastante inferiores em relação aos dos 

homens. Em consonância, assinala Oliveira (1994, p. 23), 

 
A utilização do trabalho da mulher, da criança e do 

adolescente deveu-se a razões de ordem técnica e de 

ordem econômica. A evolução tecnológica introduziu 

a máquina como meio de produção, dispensando a 

força física do operário adulto do sexo masculino. A 

força de trabalho feminina e infanto-juvenil era 

abundante, mais barata e dócil. 

 
O trabalho dos menores, em especial, transpassava a 

condição de mero complemento do trabalho dos pais, 
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passando a ser considerado como base do sistema. Por pura 

conveniência dos senhores donos das fábricas, como enfatiza 

Huberman (1981, p. 165), tinha-se que “[...] nada mais 

favorável para a moral do que o hábito, desde cedo, da 

subordinação, da indústria e regularidade”, assim buscando-

se o “crescimento profissional”. 

O autor (1981, p. 166) bem expõe o argumento usado 

pelos donos de indústrias para suprimir direitos das crianças 

e adolescentes, como o da educação, por exemplo, 

principalmente pelo fato de que os mesmos deveriam aceitar 

suas condições sociais, e, assim deveriam “honrar” suas 

realidades, independentemente de quaisquer circunstâncias, 

como destaca Huberman (1981, 62): 

 
Dar educação às classes trabalhadoras pobres seria na 

realidade prejudicial à sua moral e felicidade; 

aprenderiam a desprezar sua sorte na vida em vez de 

fazer deles bons servos na agricultura e outros 

empregos laboriosos, a que sua posição na sociedade 

os destina. 

 

No Brasil, em 1943, durante o governo de Getúlio 

Vargas, algumas garantias surgiram com a instituição da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, mas, apenas em 

1988, com a promulgação de uma nova Carta Magna, é que 

foram reconhecidas essas normas na órbita constitucional do 

Estado, além de serem arbitradas outras, que pretendiam 

assegurar o princípio, talvez o mais relevante, da dignidade 

da pessoa humana. 

Tinha-se, inequivocamente, que o bem jurídico de 

principal importância seria a vida, já que se constitui como 

pré-requisito à existência e exercício de outros direitos, 

como de fato o é. Não obstante, de que adianta ter vida, se a 

esta não é dada o real valor que possui? Nesse sentido, “o 
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termo ‘dignidade’ é mais abrangente que ‘vida’, ou seja, não 

basta a vida, se esta não é digna” (MASSON, 2015, p. 35). 

O significado de “dignidade da pessoa humana” 

ultrapassa qualquer sustentação dogmática, já que se trata de 

um direito natural e subjetivo. Proteger a dignidade de cada 

indivíduo é proteger a sua integridade física e moral, sua 

intimidade, liberdade, ou seja, aquilo de mais intrínseco a 

cada um, desde sua concepção até depois de seu falecimento 

e, principalmente, não fazendo qualquer tipo de distinção 

quanto à idade, raça, etnia, etc. 

Portanto, pode-se inferir que a dignidade da pessoa 

humana é o ponto crucial na defesa dos direitos contrários à 

exploração do trabalho infantil, sendo que sua execução 

configura, tão logo, violação a direitos constitucionais. 

O trabalho infantil, desde o século XVIII, com o início 

da era capitalista, como já explanado acima, foi bastante 

explorado. Na sociedade como um todo, pesquisas mostram 

que são incalculáveis as quantidades de abusos e 

explorações de trabalho de crianças e adolescentes por todo 

o país, como dita Talavera (2006, p. 93), 

 
O menor, desde sempre, encontrou no trabalho uma 

modalidade de exploração que macula a sua 

intelectualidade, frustrando e pervertendo a sua 

efetiva profissionalização, ocorrendo uma precoce 

castração dos sonhos e tornando-se, em análise 

última, um adulto sucateado. 

 

Num primeiro momento, por uma perspectiva cultural, 

o trabalho infantil é tido como forma de educar as crianças 

para a vida profissional futura, considerando que, além de 

ganhar experiência, a criança, em tese, não teria tempo de se 

envolver com a criminalidade. 
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Já numa ótica socioeconômica, com os altos índices de 

subemprego no país, as famílias acabam tendo que buscar 

meios alternativos para conseguirem sobreviver. Uma das 

medidas tomadas pelos pais é colocar seus filhos, mesmo 

que não preparados para a vida laboral, para se esforçarem e, 

então, complementar os orçamentos básicos do lar, 

conforme explicita Martins (2008, p. 595) que,  
 

[...] o ideal seria que o adolescente pudesse ficar no 

seio de sua família, usufruindo das atividades 

escolares necessárias, sem entrar diretamente no 

mercado de trabalho, até por volta dos 24 anos, 

obtendo plena formação moral e cultural, mas, no 

caso de nosso país, isto tem se verificado impossível, 

tendo em vista a necessidade que todas as famílias 

têm de que suas crianças, atingindo por volta dos 12 

anos, ou às vezes até antes, passem a trabalhar para 

conseguir a subsistência para o lar. Porém, entre a 

criança ficar abandonada, ou perambulando pelas 

ruas, onde provavelmente partirá para a prática de 

furtos e roubos e uso de drogas, certamente melhor é 

que tenha um ofício, ou até um aprendizado, para que 

possa contribuir para a melhoria das condições de 

vida de sua família. 

 

O art. 2º da Declaração Universal dos Direitos da 

Criança reza que a finalidade principal da proteção do 

trabalho dos menores está em “lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de 

forma sadia e normal e em condições de liberdade e 

dignidade”. Logo, resta-se verificar que a tutela do trabalho 

do menor apenas é evidenciada no momento em que o 

trabalho interfere em sua formação (MARTINS, 2008). 

Martins (2008) destaca que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu art. 2º considera criança a pessoa que 
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tem de 0 a 12 anos incompletos e adolescente aquele que 

tem de 12 a 18 anos de idade. Para a CLT, em seu art. 402 e 

seguintes, a palavra menor, é o trabalhador de 14 a 18 anos. 

Portanto, pode-se inferir que o trabalho de crianças, no país, 

não é aceito, sendo apenas liberado aos adolescentes, com 

ressalvas. 

Segundo o pensamento do citado autor, o termo menor 

é utilizado para demonstrar a incapacidade daquela pessoa 

para os atos da vida jurídica. No direito do trabalho, de uma 

maneira mais peculiar, apresenta-se que o menor não é 

incapaz de trabalhar, ou é incapacitado para os atos da vida 

trabalhista, mas, tão-somente a legislação dispensa-lhe 

especial proteção por não ter ainda atingido pleno 

amadurecimento emocional para desempenhar tais funções.  

  

Alguns escritos sobre Direitos e Garantias Fundamentais 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu corpo, 

compreendido no Título II, um majestoso rol de direitos e 

garantias fundamentais. Direitos estes advindos de um olhar 

ocidental sobre a democracia, que ligada às premissas de um 

governo do próprio povo, concebe direitos e garantias para 

os cidadãos, relativamente a si próprios e ao Estado. 

Silva (2001, p. 130), define o conceito de democracia, 

estipulando que, 

 
Democracia é conceito histórico. Não sendo por si 

um valor-fim, mas meio e instrumento de realização 

de valores essenciais de convivência humana, que se 

traduzem basicamente nos direitos fundamentais do 

homem, compreende-se que a historicidade destes a 

envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o 

conteúdo a cada etapa do evolver social, mantido 

sempre o princípio básico de que ela revela um 
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regime político em que o poder repousa na vontade 

do povo. 

 

Desta maneira, pode-se inferir que os direitos e 

garantias fundamentais detêm a finalidade constituída de 

salvaguardar o homem, em suas relações sociais e 

individuais, das arbitrariedades do Estado, deixando claro 

que o poder delegado a eles, enquanto representantes 

públicos de governo, não é de caráter absoluto. 

Nesse sentido, Carvalho (2009, p. 702) assevera que “a 

expressão ‘direitos fundamentais’ tem sido utilizada, nas 

últimas décadas, pela doutrina e pelos textos constitucionais, 

para designar o direito das pessoas, em face do Estado, que 

constituem objeto da Constituição”. 

Como características dos direitos fundamentais, a 

partir das concepções jusnaturalistas do homem, pode-se 

apontar serem direitos inatos, invioláveis, intransferíveis, 

imprescritíveis, inalienáveis, irrenunciáveis, 

interdependentes e complementares. Sendo, portanto, esses 

direitos, colocados em patamar de maior elevação 

hermenêutica em relação aos demais direitos previstos no 

ordenamento jurídico (MORAES, 2000). 

No desenvolver da história jurídico-constitucional, os 

direitos fundamentais e de garantia passaram por diversas 

modificações e alterações no tocante ao seu conteúdo, 

titularidade, eficácia e efetividade. Atualmente, as espécies 

de direitos fundamentais são os direitos individuais, direitos 

coletivos, direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos. 

Muitos juristas classificam os direitos fundamentais 

em cinco dimensões de direitos, que, partindo de 

acontecimentos de ordem histórica e cronológica em que 

passaram a ser reconhecidos no campo constitucional, 

influenciaram nas referidas mudanças, buscando condições 

melhores de sobrevivência.  
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Os direitos fundamentais da criança e do adolescente  

 

Vê-se na Constituição Federal de 1988 um tratamento 

diferenciado despendido às crianças e aos adolescentes. No 

Título VIII, Capítulo VII – Da Família, da Criança, do 

Adolescente, do Jovem e do Idoso –, o termo “absoluta 

prioridade”, previsto no Art. 227, garante a estes, cercados 

de peculiaridades, os direitos mais fundamentais, tais como 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

A Constituição brasileira seguiu a tendência 

internacional designada na Convenção dos Direitos da 

Criança, em especial em seu Art. 1º, que estabelece ser 

criança todo o ser humano com menos de 18 anos. Desta 

forma, a criança tem direito a uma proteção especial ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, espiritual e social, por 

meio de uma forma de vida saudável e normal e em 

condições de liberdade e dignidade (MORAES, 2000). 

Além do mais, o Código Civil de 2002 é categórico ao 

afirmar que a personalidade civil começa com o nascimento 

com vida da pessoa; não obstante a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro, assim, é assegurado 

atendimento e atenção integral à saúde da criança e do 

adolescente, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

além de garantir acesso a serviços de promoção, proteção e 

recuperação da desta (DINIZ, 2007). 

Segundo a autora (2007), cabe salientar que tratar 

acerca do direito ao respeito é observar a inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral, abrangendo, dentre 

vários aspectos, o direito à imagem, identidade, autonomia, 
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crenças, além de colocar em voga a dignidade da criança e 

do adolescente, colocando-os a salvo de todo e qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. 

 

Direito à profissionalização e à proteção ao trabalho 

 

No que tange ao tema discutido, nada mais oportuno 

que apresentar o direito fundamental à profissionalização e 

ainda, a garantia de proteção no trabalho, direitos estes 

afiançados aos adolescentes, desde que maiores de 14 anos 

de idade, sendo eles portadores ou não de deficiência.  

Frise-se ainda, que a estes adolescentes serão 

assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários, desde 

que na sua formação técnico-profissional haja frequência 

obrigatória ao ensino regular e horário especial para o 

exercício de atividade compatível com seu desenvolvimento 

(DINIZ, 2007). 

A mesma autora (2007) ainda esclarece que algumas 

ressalvas são expostas frente à possibilidade do trabalho de 

menores. A lei proíbe ao adolescente empregado, aprendiz 

ou aluno de escola técnica, o trabalho noturno, perigoso, 

insalubre ou penoso, realizado em horários e locais 

prejudiciais à sua formação educacional e ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. 

Dessa forma, observa-se que a Constituição Federal 

não proíbe o trabalho na adolescência, sendo este 

perfeitamente possível, desde que obedecidas algumas 

normas mínimas de garantias aos direitos dos adolescentes, 

que atendam a preceitos de proteção à formação do homem, 

querendo capacitá-los para as mais diversas atividades e 

garantindo-lhes meios para aprender a forma de convívio e 

trabalho no meio externo. 
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Com o intuito de compreender as funções sociais da 

Lei do Menor Aprendiz e o sistema de aprendizagem, o art. 

428 da CLT expressa que 

 
Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de 

trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo 

determinado, em que o empregador se compromete a 

assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 

(vinte e quatro) anos inscrito em programa de 

aprendizagem formação técnico-profissional 

metódica, compatível com o seu desenvolvimento 

físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar 

com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa 

formação. 

 

Contudo, tem-se que o contrato de aprendizagem, o 

qual é tratado no bojo da Lei nº 11.180/2005, tem por 

finalidade proporcionar ao aprendiz oportunidade de 

formação técnico-profissional atrelada às teorias estudadas, 

observado que terá prazo não superior a dois anos e que tal 

contrato demanda anotação na Carteira Profissional e 

Previdência Social. 

O contrato de aprendizagem, considerado também 

como contrato especial, é celebrado com o intuito de 

estabelecer o desenvolvimento físico, moral, psicológico e 

social do aprendiz, devendo para tanto, ser respeitados os 

requisitos estabelecidos pelo art. 428 da CLT. 

Requisito indispensável para a proteção do contrato de 

trabalho do aprendiz, diz respeito à duração da jornada de 

trabalho, a qual não poderá exceder seis horas diárias, vez 

que o fator predominante desse tipo de contrato é, de fato, a 

aprendizagem do jovem e não o lucro da empresa.  

Note-se, no entanto, que, no caso de o menor aprendiz 

já ter terminado o ensino fundamental, poderá exercer carga 
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horária de até oito horas, desde que nelas sejam computadas 

as horas destinadas à aprendizagem teórica, sendo 

expressamente proibido o trabalho do menor aprendiz em 

horário noturno (DINIZ, 2007). 

O art. 429 da CLT, com redação dada pela Lei nº 

10.097/00, estabelece a obrigatoriedade de contratar e 

matricular aprendizes nos cursos disponibilizados nas 

entidades qualificadas em formação técnico-profissional 

metódica, tais como, SENAI, SENAC, SENAT, SENAR, 

SESCOOP, Escolas técnicas de educação e Entidades sem 

fins lucrativos.  

Tal obrigatoriedade decorre de cunho social presente 

no dispositivo legal, na tentativa de inserir o jovem, de modo 

correto, no mercado de trabalho, querendo garantir-lhe a 

profissionalização. Assim, os estabelecimentos industriais de 

qualquer natureza, salvo as empresas de pequeno porte, as 

microempresas e as entidades sem fins lucrativos, deverão 

contratar aprendizes na ordem de cinco a quinze por cento 

dos trabalhadores ali existentes, para as funções de formação 

profissional (SCHNEIDER, 2007). 

Segundo a autora (2007), deve-se ter que o contrato de 

aprendizagem, de fato, é um contrato especial, vez que 

enumera diversas peculiaridades. Esse tipo de pacto, ao 

mesmo tempo em que oferece condições de formação 

metódica na execução de tarefas necessárias à formação do 

aprendiz, também coloca vedações às atividades perigosas, 

insalubres, etc., aos menores de 18 anos. 

Mas sabe-se que a principal vontade do legislador é 

resguardar o aprendiz, considerado pessoa em potencial 

desenvolvimento, mesmo que não viabilize de forma eficaz 

o direcionamento de realização de atividades práticas. 

Com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20 

ao art. 7º da Constituição Federal de 1988 assim ficou 

estabelecido: 
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: 

(...) 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

(grifou-se) 

 

Pode-se dizer que os principais fundamentos da 

proteção do trabalho da criança e do adolescente são quatro: 

de ordem cultural, justificada pelo fato de que o menor deve 

estudar; ordem moral, pelo motivo de ter de haver proibição 

de o menor trabalhar em locais que prejudiquem a 

moralidade; ordem fisiológica, tendo em vista que o menor 

não deve trabalhar em lugares insalubres, penosos, 

perigosos, ou tampouco à noite e por horas excessivas, para 

que o seu desenvolvimento físico corra de forma normal; de 

segurança, pois, assim como a qualquer trabalhador, deve 

ser resguardado com normas de proteção que evitem 

acidentes laborais, que, principalmente, possam prejudicar 

sua formação normal (MARTINS, 2008). 

Outra proibição quanto ao trabalho do menor de 18 

anos, segundo Barros (2009), é o trabalho em lugares 

perigosos ou insalubres (art. 405, I, da CLT). À luz da 

legislação brasileira serão consideradas perigosas as 

atividades desenvolvidas de forma não eventual que 

impliquem contato com substâncias inflamáveis, explosivos 

e com eletricidade, em condições de risco acentuado, e as 

insalubres pressupõem exposição a agentes químicos, físicos 

ou biológicos prejudiciais à saúde.  
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Salienta-se ainda a proibição, conforme leciona a 

mesma autora (2009, p. 563), aos seguintes trabalhos, 

 
[...] 

a) em teatros de revista, cinema, boate, cassino, 

cabarés e estabelecimentos afins; 

b) em empresas circenses, como acrobata, 

saltimbanco, ginasta e outras análogas; 

c) na produção, composição, entrega ou venda de 

escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, 

pinturas, emblemas e quaisquer outros objetos que 

possam, a Juízo da autoridade competente, prejudicar 

sua formação moral; 

d) na venda a varejo de bebidas alcoólicas. 

 

Vedação expressa ainda se faz ao trabalho penoso do 

infante, art. 67, II, Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Como a referida lei não esclareceu o que vem a ser este 

trabalho penoso, teve-se que buscar nas normas 

internacionais, mais precisamente na Recomendação nº 95, 

de 1952, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, 

que diz ser penoso aquele que implique levantar, empurrar 

ou retirar grandes pesos, ou que envolva esforço físico 

excessivo ao qual o trabalhador não está acostumado. 

O trabalho em ruas, praças e outros logradouros 

dependerá de autorização judicial para se dar de maneira 

legal, desde que imprescindível à sobrevivência própria, de 

seus pais, avós ou irmãos e desde que não seja nociva à sua 

moralidade. O amparo a esta imposição está no fato de que 

nesses locais o menor está mais vulnerável ao contato com a 

marginalidade e ao de substâncias ilícitas. 

Por fim, resta citar que, por força da legislação, outras 

restrições existem aos menores, como a proibição do 

trabalho do atleta de futebol com idade de 16 a 20 anos, sem 
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consentimento expresso do responsável legal, considerando 

que, a partir de 18 anos, a falta ou a negativa do 

consentimento, poderá ser suprida judicialmente, além de 

restrições como a de trabalhar no subsolo, exercer profissão 

de propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos. 

Barros (2009, p. 565), justifica as restrições ao 

trabalho do menor, ditando que, 

 
[...] cumpre frisar que o aprendizado, em geral, e o da 

criança, em especial, passam por fases sucessivas, em que 

novos conhecimentos são assimilados. O aprendizado feito 

de forma inadequada altera o ritmo normal da aquisição de 

conhecimento pelo menor, afetando os sistemas 

neurológico e psicológico, os quais passam a ter mais 

dificuldades de enfrentar novas habilidades. 

 

Assim, infere-se que o texto constitucional foi rigoroso 

quanto ao assunto de trabalho dos menores, declinando 

inúmeros preceitos normativos protecionistas os mesmos. 

 

Palavras Finais 

  

A respeito da efetividade dos direitos fundamentais 

sociais, com relação à proteção à criança e ao adolescente 

contra o abuso e exploração do trabalho infantil, verifica-se 

que a norma contida no texto da Constituição Federal de 

1988 é bastante incisiva quando o assunto é dignidade da 

pessoa humana, principalmente, ao se tratar dos sujeitos de 

direito ainda em potencial desenvolvimento, lançando mão 

de especial e prioritária atenção aos menores. 

Assim, estas normas que tutelam os direitos 

fundamentais não dependem de ordenamento 

infraconstitucional ou complementar para que seja dada 

plenitude aos efeitos previstos. Não obstante, em 

consonância às normas consagradas em vários dispositivos 
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da Carta Magna, têm-se como fortalecedores o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, algumas leis esparsas, além de 

Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário, 

conferindo, portanto, maior amplitude de defesa àqueles que 

têm seus direitos violados. 

Compete, pois, aos órgãos públicos e às próprias 

famílias dos menores a obrigação de aplicar, fiscalizar bem 

como de adimplir referidas normas, possibilitando o acesso 

dos jovens a todos aqueles direitos explicitados e garantidos 

pela norma constitucional. 

Ademais, zelo pela proteção contra a prematura 

inserção no mercado de trabalho de forma ilícita, significa 

uma série de garantias a todos, direta ou indiretamente, no 

que tange ao direito à vida, à dignidade, à integridade, 

considerando que estes consistem o pilar da formação e 

desenvolvimento, em todos os aspectos, dos indivíduos, não 

podendo ser afastados por omissão, negligência ou falha de 

qualquer natureza por parte do Estado.  

Ressalta-se, por fim, que nas situações vivenciadas 

atualmente no Brasil, podem-se contemplar algumas ações 

sociais, mesmo que não tão eficazes como deveriam, que 

favorecem o integral cumprimento da Constituição, não 

sendo justificável, entretanto, que assim permaneça.  

Mister se faz que o Estado aperfeiçoe mecanismos de 

proteção e promova integração com a família dos jovens, 

para que haja reciprocidade de ajuda entre esses entes, que, 

como já exposto supra, são os principais responsáveis na 

proteção da criança e do adolescente. 
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