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RETÓRICA E COMPROVAÇÃO HISTÓRICA: 
SOBRE OS FANTASMAS DE CARLO GINZBURG

Dr. Eduardo Gusmão de Quadros1 

Resumo: A questão da verdade e da possibilidade de se atingir o real foi muito 
discutida nas últimas décadas. Por entender que a refl exão narrativista foi uma 
das conquistas da teoria da história na atualidade, escrevemos esse artigo em 
diálogo com ideias apresentadas por Carlo Ginzburg. Demonstramos que outras 
leituras dos autores que ele chama de pós-modernos são possíveis e que os 
avanços da hermenêutica, da linguística e da análise do discurso contribuem 
para renovar as práticas da pesquisa científi ca.

Palavras-chave: Pós-modernidade; Narrativa; Retórica; Interpretação; Compro-
vação 

Abstract: The question of truth and the possibility of achieving the real was much 
discussed in recent decades. Ww defend that the narrative’s theory of History 
were an important conquest in refl ections’ historiography. This article was written 
in dialogue with the critical vision about this theme exposed by Carlo Ginzburg. 
We argue with diff erent interpretations of scholars named by him post-moder-
ns and dialogue with hermeneutic, linguistic criticism or discourses’ analyses vi-
sions. We believe that this approach may be relevant contributions to practice of 
scientifi c research.

Word-keys: Post-modernity; Narrative; Rhetoric; Interpretation; Proof 

A história do mundo é o tribunal do mundo
Hegel

 1. A relação entre a elaboração da pesquisa histórica e o processo jurídi-
co é antiga. Termos comuns tais como testemunho, documento e prova indicam 
este parentesco. Ambos têm por meta averiguar, pelo menos a princípio, a ve-
racidade dos fatos e reconstituir o que realmente aconteceu. A diferença básica, 
talvez, é que o historiador não deve manifestar seu juízo no fi nal do “processo” 
de investigação. Mas já chegou-se a escrever que “a história nasceu do direito” 
(NERHOT,1998).
 A partir da “virada linguística” nas Ciências Humanas, surgida ao fi nal dos 
anos sessenta, alguns destes termos típicos do método histórico foram postos 
em xeque. O livro do historiador italiano Carlo Ginzburg intitulado Relações de 
1 Doutor em História pela Universidade de Brasília. Professor da pós-graduação em Histó-
ria da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e do departamento de História da Universidade 
Estadual de Goiás.
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Força (2002) é uma resposta contundente às questões levantadas pela chamada 
historiografi a pós-moderna. Ele pretendeu com esta obra apontar os pressupos-
tos fi losófi cos desta corrente, para em seguida criticá-los e propor um caminho 
possível (ou retomar alguns dos já percorridos).
 A questão básica que permeia todo o livro é a clássica pergunta sobre a 
verdade. Ele comenta, inclusive, o trecho do Evangelho (João 18:38) onde Pi-
latos perguntou a Jesus o que era a verdade. Este personagem, mesmo sendo 
“o fi lho de Deus, fi cou em silêncio (GINZBURG, 2002, p.31). O mistério,afi nal, 
permanece. Contudo, se a resposta defi nitiva não existe, isso não impediu que 
todo o conhecimento científi co fosse edifi cado sob esta procura.
 A história pode fazer parte desse conhecimento científi co? Ginzburg pa-
rece responder afi rmativamente. Ao menos, os historiadores têm métodos de in-
vestigação bem defi nidos, devendo sempre provar o que afi rmam. Aí está, então, 
outra palavra-chave desta obra: a prova. 
 Na argumentação do autor italiano, ele retoma a analise da origem eti-
mológica do termo. No Grécia clássica, onde estão as bases do pensamento 
científi co, pístis signifi cava prova, evidência, validação. Está correto. Mas provar 
e provável, indicando possibilidade, tem a origem idêntica. Aliás, pistis também 
pode ser traduzido como fé, ocorrendo diversas vezes com esse sentido nos 
Evangelhos. Pode ser ainda um ato de confi ança ou meio de persuasão. É des-
tas outras signifi cações possíveis do termo que partiremos em nosso diálogo 
com Ginzburg. Nossa motivação provém do receio de deixarmos de valorizar os 
grandes avanços da análise lingüística, da hermenêutica e da “nova retórica”, 
criticados por ele nesta obra.

 2. Carlo Ginzburg identifi ca em Friedrich Nietzsche, para ser mais preciso 
na sua concepção de verdade, a origem das refl exões desconstrucionistas e 
relativistas em voga na atualidade (2002, pp.32, 48, 69). Com o intuito de ana-
lisá-la, opta, então, por comentar o pequeno texto Sobre verdade e mentira no 
sentido extra-moral, publicado em 1873.
 Na época, Friedrich Nietzsche era um jovem professor universitário de 
fi lologia e já havia lançado O nascimento da tragédia no ano anterior. Esta obra 
fora muito mal recebida por seus pares. Como resposta, ele redigiu o pequeno 
texto onde buscou demonstrar o caráter arbitrário da verdade, supostamente 
objetiva, que seus críticos defendiam. 
 Primeiramente, Nietzsche aponta para a base social da verdade. Foram 
convenções socais e acordos implicitamente estabelecidos que consolidaram 
as designações, antes construídas de maneira arbitraria (NIETZSCHE, 1974, 
p.54). Posteriormente, a argumentação adentra mais na sua área de domínio, 
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a fi lologia, sugerindo que a verdade seja apenas uma metáfora (1974, p.55). A 
defi nição mais completa, citada por Ginzburg, vem logo a seguir:

O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, meto-
nímias, antropomorfi smos, enfi m, uma soma de relações humanas que 
foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e 
que, após longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obriga-
tórias: as verdades são ilusões das quais se esquecem o que são... 
(NIETZSCHE, 1974, p.56)

 A ideia exposta ali não era tão nova. Parece uma adaptação da teoria de 
Max Müller sobre a origem das divindades. Para este autor, depois considerado 
o “pai” da história das religiões, as palavras com seu uso continuado perderiam 
a referência concreta que lhe deram origem. Logo elas ascendiam a um nível mí-
tico, sendo esta a origem das crenças religiosas, das verdades fundamentais de 
um grupo social. A linguagem, nesta concepção, seria marcada uma defi ciência 
inerente, não sendo capaz de captar o real, e, como diz Cassirer, a fé nos deuses 
seria fruto desta “paronímia das palavras” (CASSIRER, 1992, p.19).
 Carlo Ginzburg ressalta corretamente a infl uência das leituras teológicas 
na fi losofi a nietzschiana (2002, p.27). O deus da ciência, criticou Nietzsche, seria 
a verdade objetiva. De modo semelhante ao surgimento dos mitos, os cientistas 
esqueceriam seus condicionamentos, os acordos implícitos e camufl ariam seus 
interesses. 
 Retomando ainda outra noção comum no campo teológico neste texto, 
Nietsche identifi cou a verdade com uma metáfora. Este princípio, na verdade, 
faz parte do método teológico clássico da analogia, que remonta à época da 
Patrística, ou seja, os primeiros séculos da era cristã (cf.KELLY,1994). Na época 
medieval, Tomás de Aquino sofi sticou o método com sua analogia entre os se-
res (analogia entis), único meio, defende o autor, de conhecer a verdade plena2. 
Obviamente, advindo da Teologia, esta noção não implica necessariamente em 
uma postura cética. 
 Não queremos dizer com isso que Nietzsche não seja um pensador origi-
nal. Pelo desejo de uma nova civilização e de uma nova humanidade, ele des-
truiu muitos ídolos com sua crítica avassaladora. Ressaltamos, entretanto, que o 
“relativismo” proposto por Nietzsche também contribui para a convivência com a 
diferença cultural, proposta também por Ginzburg (2002, p.14). Estranhamente, 
o autor italiano deixou de lado o rico veio antropológico e histórico que est[á pre-
sente no texto nietzschiano.

2 Aquino expõe seu método no artigo nove da Suma Teológica: “É conveniente a Sagrada 
Escritura transmitir as coisas divinas e espirituais por comparações metafóricas com as cor-
porais. (...) A poética usa de metáforas para representar, pois a representação é naturalmente 
deleitável ao homem, ao passo que a doutrina sagrada delas usa por necessidade e utilidade” 
(1980, p.12).
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 3. Mas a obra de Nietzsche que realmente abordou o conheciemento his-
tórico foi escrita cerca de um ano depois. Faz parte das duas Considerações 
Extemporâneas editadas em 1874. A primeira delas trata do pensamento David 
F. Strauss, um teólogo que começou a aplicar o método histórico-critico no estu-
do da vida de Jesus. Nietzsche, no artigo, se levanta contra o que considera as 
aporias da teologia liberal e seus refl exos na cultura alemã. No segundo texto, 
intitulado Da utilidade e dos inconvenientes da historia para a vida, ele tanta de-
monstrar os problemas do Historicismo, um dos pilares da fi losofi a alemã de seu 
tempo.
 O conhecimento histórico, afi rma o pensador alemão, não tem nada de 
neutro, de indiferente ou de positivo, pois relaciona-se aos usos que o tempo 
presente faz do passado. Seriam três as formas básicas de tal utilização: a mo-
numental, a antiquaria e a crítica. A monumental estaria voltada para a perpe-
tuação do estado das coisas. Visa consolidar uma dominação, propagar uma 
vitória. Um exemplo dado no texto são as festas cívicas, que pretendem gerar 
uma “fi delidade absoluta” aos vencedores (NIETZSCHE, 1990, p.106). Todo mo-
numento produziria, assim, um mito, escondendo a destruição, os sofrimentos e 
assassinatos por trás da sua edifi cação (1990, p.108).
 Com a escrita da história antiquaria ou tradicionalista, o mais importante 
seria a manutenção das tradições. O passado é considerado como algo melhor, 
mais belo, mais justo, enfi m, mais feliz. Através desta idealização, os investiga-
dores querem encontrar suas próprias origens e fugir das tarefas do presente. 
O passado deveria ser conservado sempre e, se eles pudessem, impediriam o 
novo de nascer (1990, p.112).
 A terceira forma de utilização do passado, a crítica, enaltece justamente 
o novo. É em nome dele que os historiadores avaliam o que se passou. Seus 
juízos, entretanto, costumam ser injustos, exagerados, pouco fundados em um 
conhecimento sério. Apesar de rejeitar também esta forma de saber, Nietzsche 
se aproxima mais desta concepção que das outras, apesar de não concordar 
plenamente com ela (1990, p.113). Esta seria, possivelmente, mais útil para a 
vida social, mesmo que critique as deturpações criadas. Por exemplo, ao fi nal do 
texto, ele trata da juventude e elogia aqueles que, com uma honestidade corajo-
sa e sem cálculo, exaltam soberanamente a esperança (1990, p.167).
 Um ponto chave deste texto, como se vê, é a visão pragmática. O conhe-
cimento do passado, em seus três tipos, surge de uma necessidade do presente. 
A historiografi a, portanto, relaciona-se claramente com alguma posição política. 
O título do texto não problematizava o serviço da História para a vida? Isto impli-
ca um projeto político e uma visão de futuro.
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 Tal visão é muito semelhante a proposta por Walter Benjamim, autor va-
lorizado por Ginzburg (2002, p.43). Não foi a toa que o texto nietzschiano fora 
colocado como epígrafe da tese número doze de suas refl exões sobre o conceito 
de história (BENJAMIN, 1994, p.228). A questão de fundo colocada tanto por 
Benjamim como por Nietzsche é a importância da ética nas interpretações que 
se constroem do passado.  

 4. O importante teórico norte-americano Hayden White comentou este 
texto de Nietzsche, em artigo publicado originalmente em 1966. O próprio título 
do trabalho, posteriormente incluído no livro Trópicos do discurso (WHITE, 1994, 
pp.39-63), remete às considerações do fi lósofo alemão: O fardo da História (cf.
NIETZSCHE, 1990, p.127). White apresenta ali suas ideias sobre a proximidade 
entre literatura e história, as escolhas do estilo narrativo e sua função explicativa. 
Ele coloca estas noções não a partir do criticismo literário e da análise retórica, 
como fez em Metahistória (1995), mas partindo da refl exão ética: como construir 
um conhecimento histórico que sirva à humanização da sociedade? Retoma, 
destarte, a proposta nietzschiana de avaliar a historiografi a a partir de seus efei-
tos sobre a vida social:

...precisamos de uma história que nos eduque para a descontinuida-
de de um modo como nunca se fez antes; pois a descontinuidade, 
a ruptura e o caos são o nosso destino. Se, como disse Nietzsche, 
‘temos a arte para não precisar morrer pela verdade’, temos também 
a verdade para escapar à sedução de um mundo que não passa de 
uma criação dos nossos anseios. (...) Só uma consciência histórica 
pura pode de fato desafi ar o mundo a cada segundo, pois somente a 
história serve de mediadora entre o que é e o que os homens acham 
que deveriam ser, exercendo um efeito verdadeiramente humanizador 
(WHITE, 1994, p. 63).  

 Aparece no trecho citado certa ênfase na verdade e no conhecimento da 
realidade. Elas são importantes para que os historiadores cumpram sua função 
social. Hayden White não as relegou simplesmente, como geralmente afi rmam 
seus acusadores, mesmo partindo de Nietzsche. Aliás, ele ainda retomou outra 
ideia deste fi losofo: a verdade enquanto metáfora. No mesmo artigo, escreveu:

Já se afi gura possível admitir que uma explicação não precise ser atri-
buída unilateralmente à categoria do literariamente verídico, de um 
lado, ou puramente imaginário, de outro, mas pode ser julgada ex-
clusivamente em função da riqueza das metáforas que regem a sua 
sequência de articulação. (...) O resultado dessa atitude não é o relati-
vismo... (1994, p.59)

 Como comprovação desta tese, White cita o historiador da arte Ernest 
Gombrich, a quem Carlo Ginzburg tanto admira (cf.GINZBURG, 1989). As per-
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cepções diferentes que dois artistas têm de uma passagem não levam a postular 
sua inexistência, mas a valorizar as representações específi cas e o estilo de 
cada um (WHITE, 1994, p.59). As metáforas, nesta perspectiva, manifestam de 
alguma maneira o real fi ltrado, obviamente, pela subjetividade3. 

 5. O historiador italiano resolveu também relacionar a concepção nietzs-
chiana de verdade e mentira com o pensamento de Michel Foucault. Afi rma que 
o texto referido foi citado em uma nota de rodapé de As palavras e as Coisas 
(GINZBURG, 2002, p.141). O livro do pensador francês foi lançado no mesmo 
ano de O fardo da História, 1966. Todavia, Foucault havia feito sua famosa pa-
lestra sobre Nietzsche dois anos antes.
 Nesta conferência, Foucault tentou abordar simultaneamente os três mes-
tres da suspeita, a saber, Marx, Freud e Nietzsche. Mas como unir pensadores 
tão díspares, que produziram obras com temas e interesses totalmente distin-
tos? Para o pensador francês, o ponto de intercessão estaria nas técnicas de 
interpretação que elaboraram (FOUCAULT, 1997, p.13).
 Quando Marx estabeleceu a crítica da ideologia burguesa, ele estava pro-
pondo uma teoria da linguagem que passa pela função social das palavras. Já 
Freud descobriu a teoria do inconsciente e com isso as palavras tornaram-se, 
juntamente com a consciência, epifenômenos enganadores do que seria seu 
verdadeiro sentido. Nietzsche trouxe em cena o problema do poder: as palavras 
teriam sido criadas pelas classes superiores para impor sua própria interpreta-
ção de mundo.
 Parece-nos que, no fundo, Foucault tomou Nietzsche por parâmetro para 
“ler” os outros dois autores. Foi ele, afi nal, que transformou a fi losofi a numa fi -
lologia onde o signifi cado original nunca é atingido (Cf.FOUCAULT, 1997, p.23). 
Ainda na leitura foucaultiana, através desses três pensadores alemães “a inter-
pretação se converteu fi nalmente numa tarefa infi nita” (1997, p.20).

 As práticas interpretativas referem-se sempre a um “quem” (1997, p.26). A 
operação das “técnicas de interpretação” constituirão justamente a base de seu 
estudo posterior acerca d’As palavras e as coisas. A questão de quem sustenta-
va a verdade ou a falsidade de um discurso seria retomada (FOUCAULT, 1992, 
p.321). Todo o conhecimento gerado pelas Ciências Humanas, afi rma bem pró-

3 Na introdução de Trópicos do discurso, Hayden White escreveu que “há um sentido 
no qual nenhuma metáfora é de todo errônea. A base de sua unidade, expressa na cópula da 
identidade, talvez não seja conhecida e nem sequer concebível para uma dada inteligência, mas 
mesmo a transferência metafórica mais drástica, a catacrese mais paradoxal, o oxímoro mais 
contraditório ou o trocadilho mais banal produz o efeito de iluminar, se não a realidade, ao me-
nos a relação entre as palavras e as coisas, o que é também um aspecto da realidade...” (1994, 
p.35).
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ximo às noções nietzschianas, estaria marcado pela ética e pela política (1992, 
p.344). Por tudo isso, coloca o seguinte princípio metodológico:

Os códigos fundamentais de uma cultura – aqueles que regem sua 
linguagem, seus esquemas perceptivos, suas trocas, suas técnicas, 
seus valores, a hierarquia de suas práticas – fi xam, logo de entrada, 
para cada homem, as ordens empíricas com as quais terá de lidar e 
nas quais se há de encontrar (1992, p.10)

 Neste livro, Michel Foucault investigara a história das representações da-
das pelos cientistas ao mundo empírico, do fi nal da Idade Média ao início do 
século XX. Em sua perspectiva, o pensador francês considerou mais os “códigos 
fundamentais” que os sujeitos-do-saber. Hoje, talvez, a crítica do sujeito histórico 
e certo anti-humanismo dos anos sessenta nos pareçam ultrapassados, mas 
a riqueza da problemática permanece plenamente válida. A função das repre-
sentações não constitui a moeda corrente da produção das Ciências Humanas 
atuais? 

 6. Para Foucault, a linguagem não é imperfeita para representar a reali-
dade, ela é simplesmente de outra ordem (1992, p.25). Semelhantemente pensa 
Roland Barthes: “a ‘representação’ pura e simples do ‘real’ (...) aparece assim 
como uma resistência ao sentido” (BARTHES, 1988, p.156). Nesta frase, ele 
troca propositalmente o termo referência por resistência, mesmo que esteja ana-
lisando o Discurso da história. Por causa do abandono da referência, Ginzburg 
também aborda as idéias barthianas (2002, pp.48, 69). Para o pesquisador italia-
no, estes defensores do antipositivismo possuem três pressupostos que seriam 
comuns:

1) ...a historiografi a, assim como a retórica, se propõe unicamente 
a convencer;
2) o seu fi m é a efi cácia, não a verdade;
3) de forma não diversa de um romance, uma obra historiográfi ca 
constrói um mundo textual autônomo que não tem nenhuma relação 
demonstrável com a realidade extratextual aa qual se refere e textos 
historiográfi cos e textos de fi cção são auto-referenciais... (2002, p.48).

 Consideramos que essa síntese é feita com pretensões polêmicas, ou 
seja, ela simplifi ca, distorce e exagera. Carlo Ginzburg chega a denominar os 
pensadores que seriam inspirados na fi losofi a nietzschiana de sofi stas! (2002, 
p.69). 
 Roland Barthes realmente citou Nietzsche numa passagem de seu artigo 
(1988, p.155), mas utiliza primordialmente em seu estudo as ferramentas da lin-
guística e da análise do discurso. Ele parte de um elemento óbvio na pesquisa 
documental e com testemunhos: trabalha-se somente com discursos. Os fatos 
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relatados nos textos históricos fazem partes de outros textos. Nos livros históri-
cos, então, “o referente é visado como exterior ao discurso, sem que nunca seja, 
entretanto, possível atingi-lo de fora do discurso” (1988, p.155).
 A observação em nada desvaloriza o trabalho dos pesquisadores. Pelo 
contrário, torna-o mais complexo, já que deve estar consciente de suas difi cul-
dades e limitações. Mesmo se autores como Barthes e White ignorassem ple-
namente as diferenças entre textos historiográfi cos e textos de fi cção, o que 
consideramos bastante improvável, seus estudos sobre a imaginação na cons-
trução do saber histórico (White) ou sobre as técnicas para atribuir signifi cados 
ao real (Barthes) enriquecem sobremaneira a pesquisa. A verdade interna aos 
discursos, a investigação de seus modos de construção e sua efi cácia, a nosso 
ver, são tão relevantes quanto a ampla fundamentação documental.  

 7. No intuito de combater tais leituras relativistas, Carlo Ginzburg sugere 
um retorno a Aristóteles. Estranhamente, ele afi rma que as teorias da retórica 
aristotélica tiveram “pouco eco nas discussões recentes sobre a metodologia 
da história” (2002, p.40). Ora, o extenso livro Tempo e Narrativa escrito por Paul 
Ricoeur - considerado por Roger Chartier “o mais importante publicado sobre 
historia nos últimos dez anos” (apud.DOSSE, 2001, p.74) - retira boa parte dos 
seus argumentos justamente de Aristóteles. Não conseguimos compreender por 
que o erudito historiador italiano ignora por completo a obra de Ricoeur.
 Naquele livro, o fi lósofo francês apresentava uma tese semelhante à co-
locada por Ginzburg: a retórica não é oposta às provas, sendo o seu núcleo fun-
damental (cf.GINZBURG, 2002, pp.49,63). Segundo Paul Ricoeur (1994, p.15), 
toda narrativa possuiria uma exigência de verdade que consiste na referencia à 
experiência humana vivida temporalmente A linguagem constitui-se num instru-
mento para levar outrem a uma nova experiência com o mundo (1994, p.119).
 Pode-se argumentar que Ricoeur tratou, neste livro, mais da Poética de 
Aristóteles e que Ginzburg quis recuperar especifi camente o livro da Retórica. 
O argumento está correto. O pensador francês, inclusive, justifi ca essa opção. 
A retórica aristotélica aborda mais a recepção dos discursos, não sua produção, 
tema enfocado nas páginas da Poética e da referida obra de Ricouer (1994, 
p.80). Mas há outra justifi cativa. Sua análise da narrativa está, na verdade, com-
plementando uma obra anterior, A Metáfora Viva (RICOEUR, 1983). Foi neste 
trabalho que o autor francês tratou com profundidade da retórica aristotélica. A 
tese central é semelhante à da obra posterior, afi rmando Ricoeur que mesmo a 
linguagem servindo-se de metáforas para captar o mundo, ela não perde com-
pletamente a realidade. Pelo contrário, nos faz vê-la (1983, p.326). Unindo as 
duas análises, no terceiro tomo de Tempo e Narrativa, Ricoeur propõe ser justa-
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mente a metáfora o eixo do trabalho de interpretação histórica (1997, p.257). 

 8. Mas voltemos a Aristóteles. Segundo Carlo Ginzburg, ele identifi ca na 
prova “o núcleo racional da retórica” (2002, p.54). Há um problema nesta asser-
tiva. Como já sabemos, pístis em grego pode ser traduzido como prova, porém 
possui igualmente o sentido de crença e de probabilidade. A prova irrefutável, 
fundada na certeza, não é chamada por Aristóteles de pístis, mas de tekmérion. 
Esta última surge da lógica, de uma relação dedutiva necessária (ARISTÓTE-
LES, 1998, p.53). A história não faz parte da lógica, pois não é uma theoria, um 
conhecimento geral4. Ao inverso, como ele mesmo afi rmou na Poética, a histo-
riografi a trata daquilo que é particular (1966, p.78).
 Carlo Ginzburg, obviamente, sabe muito bem disso. Para sustentar seu 
argumento, então, ele dá muitas voltas de forma a identifi car pístis com tekmé-
rion (2002, p.55-56). Um meio termo seria semeion, que signifi ca sinal ou indicio. 
Este termo, como se sabe, era caro ao pesquisador que propôs o paradigma 
indiciário. Nesta concepção, os historiadores possuiriam apenas vestígios e, 
pela imaginação, juntando suposições, buscariam reconstituir de alguma forma 
o acontecido. No debate com os pós-modernos, entretanto, Ginzburg acabou 
abandonando uma de suas ideias mais geniais: a epistemologia dos indícios e 
sinais (cf.GINZBURG,1989, pp.143-179). Para Aristóteles, aliás, somente atra-
vés de indícios (semeion) poderíamos saber o que aconteceu (1998, p.53).

 9. O livro Relações de Força constitui-se, assim, numa denúncia dos fan-
tasmas que assombram o mundo dos pesquisadores em Ciências Humanas na 
atualidade. O principal dentre eles seria o do relativismo, que pretende transfor-
mar a pesquisa histórica em um sofi sticado exercício da fantasia.
 É fácil notar que as palavras fantasma e fantasia possuem uma origem 
comum: phantos, que em grego signifi ca aparição ou visão. Principalmente pelo 
olhar, como ensinavam os fi lósofos da Grécia clássica, é que ganhamos a noção 
de realidade5. Aí está um dos temas mais relevantes da produção historiográfi ca 
contemporânea: a problemática da construção do real pelos diferentes sujeitos 
sociais em disputa.
 Tal questão é tratada de forma instigante pela teoria psicanalítica. Ela 
aponta a presença de fantasmas, ou seja, da fi cção, na percepção da realidade. 
O conhecer estaria inserido no desejar e o supremo desejo é sintetizado pelo 
símbolo fálico. O falo, então, seria o símbolo máximo do poder saber, a grande 

4 Como afi rmou Fernandez-Armesto (2000, p.127)  Aristóteles estabeleceu um grande 
fosso entre história e lógica, pois a última seria atemporal.
5 Também o historiador na Grécia antiga é “aquele que vê”, sendo por testemunhar que 
obtém sua autoridade de narrar o verdadeiro (HARTOG, 2001, p.51).
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busca humana. Como ensinava Lacan, no início dos anos setenta, “a realidade 
é abordada com os (mesmos) aparelhos do gozo” (1985, p.75).
 A obra de Ginzburg, ao invés de conseguir demonstrar a posse do falo 
no conhecimento científi co indica justamente a consciência de sua falência. A 
compreendemos mais como um “sintoma” do prazer que sentíamos em, supos-
tamente, dispor da realidade objetiva. Não pretendemos dizer com isso que a 
história seja somente algo imaginativo ou que a historiografi a seja semelhante a 
um romance. Mas que, no processo investigativo, a comprovação está inserida 
em um sistema interpretativo – poderíamos dizer, até, hermenêutico - composto 
pela mescla entre a subjetividade do pesquisador e a da fonte ou documento, 
entre o real e o fi ctício, entre a teoria e o fato, entre a retórica, a persuasão e o 
dado; enfi m, por todos os meios utilizados para acessar, de algum modo, a alte-
ridade do passado.

 10. O respeito pela alteridade é uma das contribuições que o historiador 
pode oferecer ao mundo contemporâneo. E, como lembra o autor italiano, “nem 
todas as culturas dispõem do mesmo poder” (GINZBURG, 2002, p.134). Um 
pressuposto para o diálogo seria assumir que os países pobres do mundo po-
dem possuir outros regimes de verdade ou outros sistemas de realidade. Nem 
todos provém da cultura greco-ocidental, como pretende eurocentricamente Car-
lo Ginzburg (2002, p.42). Além disso, não deveríamos esquecer o caráter forte-
mente imperialista e escravista desta cultura que tornou-se o padrão ocidental 
(cf.FONTANA,1998, p.22). 
 Ter em conta que nossas interpretações são marcadas pela subjetividade 
é tão importante quanto assegurar a referência extralinguística, ou seja, o real 
que nos desafi a e escapa. A cultura e a linguagem, estando além da natureza, 
condicionam sua compreensão ao mesmo tempo em que a revela. Considerar 
o conhecimento científi co desta maneira mais humilde poderá, quem sabe, “nos 
despertar para a percepção de culturas diferentes, para a ideia de que as pesso-
as podem ser diferentes e, com isso, contribuir para a ampliação das fronteiras 
de nossa imaginação” (GINZBURG, 2000, p.299).
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SALA DO AEE PARA SURDOS: FORMAÇÃO DOS 
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Resumo: O presente trabalho é produto de um conjunto de refl exões realizadas 
a partir das práticas docentes e diálogos com os profi ssionais que trabalham nas 
salas do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e sala comum. Consi-
derando todo o processo de ensino-aprendizagem do aluno surdo no AEE e as 
metodologias adotadas para ensiná-lo, questionaremos o perfi l desse profi ssio-
nal, o qual necessita ser fl uente nas duas línguas envolvidas, Língua Brasileira 
de Sinais e Língua Portuguesa. Iremos investigar como a política de educação 
inclusiva e o seu processo de implementação têm sido percebidos e colocados 
em práticas pelo profi ssional bilíngue do AEE. Apresentaremos os seguintes ob-
jetivos: Situar a Libras no contexto histórico nacional; conhecer os aspectos le-
gais que respaldam o uso, o ensino e a aprendizagem da libras no AEE; analisar 
os materiais utilizados, tendo em vista o uso dos mesmos como instrumentos de 
ensino-aprendizagem e verifi car qual infl uência e colaboração do professor bilín-
gue do AEE para o aluno surdo, pois é necessário considerar todas as implica-
ções do conceito de educação bilíngue para surdos, os quais têm a necessidade 
de utilizar as duas línguas envolvidas (libras/português) no seu cotidiano, assim 
favorecendo o seu desenvolvimento integral. A refl exão levantada até o presente 
momento permite verifi car o quanto é importante à inserção de uma metodologia 
bilíngue para o desenvolvimento do surdo. Contudo, a falta de formação desse 
profi ssional acarreta uma perda signifi cativa para o desenvolvimento do aluno, 
sendo de suma importância para articular às exigências concretas do ensinoes-
colar. 
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Living the SES for the deaf: training of bilingual professionals

Abstract: This paper is the product of a set of refl ections made from teaching 
practices and dialogues with professionals who work in the halls of Specialized 
Educational Service (SES) and common room. Considering the whole process of 
teaching and learning of deaf students in SES and methodologies used to teach 
it, shall question the profi le of this work, which needs to be fl uent in both langua-
ges involved, the Brazilian Sign Language and English Language. We will inves-
tigate how the inclusive education policy and it’s implementation process have 
been realized and put into practice by bilingual professional SES. Present the 
following objectives: Locate the Pounds in the national historical context; know 
the legal aspects that support the use, teaching and learning of pounds in SES; 
analyze the materials used in order to use the same as teaching-learning and fi nd 
what infl uence and collaboration of the SES bilingual teacher for deaf students, 
because it’s necessary to consider all the implications of the concept of bilingual 
education for deaf, the which have the need to use the two languages involved 
(pounds/portuguese) in their daily lives, thus favoring the integral development. 
The refl ection raised to date allows you to check how important the inclusion of 
a bilingual methodology for the development of the deaf is. However, the lack of 
professional training that leads to a signifi cant loss for the student’s development, 
which is extremely important to articulate the specifi c requirements of schooling.

Keywords: Pounds. Specialized Educational Service. Bilingualism.

Introdução 

 A idealização de um ensino bilíngue no AEE para pessoas com surdez, 
numa perspectiva inclusiva, tem encontrado difi culdades para se efetivar, em 
virtude de problemas relacionados a decisões que interferiram durante anos no 
ensino aprendizagem do aluno surdo, diante de conceitos pedagógicos, políti-
cos, metodológicas e de gestão e planejamento da escola brasileira. Conforme 
Alvez, Ferreira e Damázio (2010) no que diz respeito ao cotidiano pedagógico, 
precisa ser redirecionado, construindo melhores possibilidades que levem ao 
aluno a uma aprendizagem contextualizada e signifi cativa, valorizando sua po-
tencialidade e desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, linguísticas, pois 
as pessoas surdas enfrentam difi culdades no espaço educacional, em grande 
parte, decorrentes das barreiras comunicativas, como o despreparo dos profes-
sores e o desconhecimento da Língua Brasileira de Sinais. 
 A Lei n. 10.436/2002 em seu artigo 1° diz o seguinte: “É reconhecida 
como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras) e outros recursos de expressão a ela associados”.
 No conjunto, o não conhecimento da língua materna do surdo difi culta a 
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realização de práticas educativas signifi cativas ao processo de escolarização 
dos alunos com surdez, nas quais também acabam por restringir à participação 
das pessoas surdas na sociedade.
 A educação escolar das pessoas com surdez nos reporta aproximada-
mente há dois séculos, quando se instaurou um embate político e epistemológi-
co entre os gestualista e oralista. Este confronto tem ocupado um lugar de des-
taque nas políticas públicas, nos debates e nas pesquisas científi cas, bem como 
nas ações pedagógicas empreendidas em prol da educação desses alunos, seja 
na escola comum ou especial.
 Uma das inovações trazidas pela Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) é o AEE, um serviço da educa-
ção especial que “(...) identifi ca, elabora e organiza recursos pedagógicos e de 
acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando suas necessidades específi cas” (SEESP/MEC, 2008), o qual apre-
senta novas possibilidades às pessoas surdas através do serviço complementar 
do AEE na escola, onde a língua de sinais e a língua portuguesa escrita são 
línguas de comunicação e instrução.
 A partir das percepções das práticas docentes, as quais estamos inse-
ridos, surgiu a necessidade de refl etir sobre a proposta descrita na atual políti-
ca de educação especial, cujo atendimento educacional especializado se dá na 
sala de Recursos Multifuncionais. Assim, percebendo uma necessidade urgente 
de atender à demanda de preparação de profi ssionais para trabalhar com os 
aprendizes surdos, o processo de educação das pessoas surdas exige muita 
dedicação e uma formação adequada dos profi ssionais envolvidos no cotidiano 
escolar.
 Damázio (2007, p.25) destaca os três momentos didático-pedagógicos à 
execução do AEE aos alunos com surdez:

Momento do Atendimento Educacional Especializado em Libras na 
escola comum. Momento do Atendimento Educacional Especializado 
para o ensino de Libras na escola comum. Momento do Atendimento 
Educacional Especializado para o ensino da Língua Portuguesa.

 No entanto, possibilitar aos professores conhecer e aprofundar os conhe-
cimentos referentes ao AEE voltado aos alunos surdos faz-se necessário para 
efetivar o direito de acesso ao conhecimento, à acessibilidade e ao ensino de 
qualidade.
 Outro ponto a ser destacado é que o aluno está alheio às informações, 
histórias e conceitos construídos socialmente, devido à barreira linguística. Es-
ses conhecimentos não são fornecidos pela família e destaca-se, que muitos 
dos sujeitos surdos não têm uma língua (nem a Língua de Sinais e nem a Língua 
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Portuguesa) e, portanto, não sabem ler ou escrever. 
 Nesse sentido, é necessário fazer uma refl exão permanente a acerca da 
inclusão escolar das pessoas com surdez, tem em vista a capacidade dos pro-
fi ssionais bilíngues, as práticas pedagógicas constituem o maior problema na 
escolarização do alunado com surdez. 

1- Processo histórico sobre a educação de surdos no Brasil

 A história da educação dos surdos no Brasil tem sido marcada por uma 
discussão polêmica sobre qual a melhor maneira de educá-los. E essa trajetória 
no Brasil é um pequeno capítulo da longa história em todo mundo.
 Segundo Salles (2004, p.51)

No Brasil, a educação dos surdos é iniciada com a chegada do francês 
Ernest Huet, em 1855, no Rio de Janeiro. O professor Ernest organiza-
va a escola para educandos surdos, num momento social em que tais 
indivíduos não eram reconhecidos como cidadãos.

 O francês Ernest Huet foi um dos grandes personagens na história brasi-
leira em relação à educação dos surdos. Emigrou para o Brasil em 1855, fundan-
do em 26 de setembro de 1857, com o apoio de D. Pedro II, o Imperial Instituto 
de Surdos e Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). 
Começou alfabetizando crianças de sete anos, utilizando como metodologia de 
ensino a língua de sinais. Mas a partir do Congresso em Milão, 1880, a fi loso-
fi a educacional começou a mudar na Europa e, consequentemente, em todo 
mundo. O método combinado, que utilizava tanto sinais como o treinamento em 
língua oral, foi substituído em muitas escolas pelo método oral puro, oralismo.
 O instituto em 1911 passou a adotar o oralismo puro, seguindo a deter-
minação do Congresso Internacional de Surdos Mudos de Milão que proibia o 
uso da língua de sinais. Monteiro (2006, p.5) afi rma que “como consequência 
dessa proibição, teve o declínio do número de professores surdos nas escolas 
para surdos e aumentaram os professores ouvintes”.Com isso, provocou muitas 
perdas para os surdos, pois as estratégias de ensino não eram transmitidas em 
sinais.
 Diante dessas raízes históricas, veem surgindo revelações trazendo à luz 
as discussões educacionais das diferentes metodologias. Perlin (2006, p.9) ar-
gumenta que:

Não podemos deixar de reconhecer que a história do povo surdo mos-
tra que por muitos séculosde existência, a pedagogia, as políticas e 
muitos outros aspectos próprios do povo surdo têm sido organizados 
geralmente no ponto de vista dos sujeitos ouvintes e não dos sujeitos 
surdos.
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 No princípio da história, os surdos eram considerados intelectualmente in-
feriores, desse modo, não tinham oportunidades de participar na política educa-
cional para estabelecer seus direitos linguísticos, com isso,havia difi culdadesno 
desenvolvimento da competência comunicativa.
 Em 1951, assume a direção do Instituto, a Professora Ana Rímoli de Faria 
Dória. O interessante é que após 100 anos de existência, essa era a primeira 
vez que um profi ssional da educação estava na direção deste Instituto. A grande 
inovação do período de sua gestão foi à implementação do Curso Normal de 
Formação de Professores para Surdos.A metodologia usada era toda voltada 
para o oralismo.
 Outros Institutos fi zeram parte da história da educação dos surdos no Bra-
sil, como o Instituto Santa Terezinha, fundado em 1929, inicialmente em Campi-
nas e transferido para São Paulo em 1933. Até o ano de 1970, funcionou como 
internato para meninas surdas, passando depois desta data a aceitar meninos 
surdos e trabalhar com o conceito de integração no ensino regular. Em 1957, foi 
fundada a Escola de Surdos em Vitória, Espírito Santo, e várias outras iniciativas 
vieram a surgir. Já na década de 1970, houve a tentativa de organização dos 
profi ssionais de educação dos surdos no Brasil com a fundação, em 23 de junho 
de 1977, da Federação Nacional de Educação e Integração de Defi cientes Audi-
tivos (FENEIDA), atual Feneis. A diretoria da Feneis, desde sua origem, sempre 
foi composta, em sua maioria, por representantes surdos, com o objetivo de ga-
rantir a diferença cultural dos surdos e evitar a predominância dos ouvintes. Com 
o passar dos anos, a Feneis cresceu e expandiu seu trabalho em nível nacional. 
Nas lutas pelos direitos surdos, pela educação e pela diferença, foi surgindo e 
solidifi cando a consciência surda. 
 A história da educação dos surdos percorreu um longo caminho, com vá-
rios impasses educacionais, discussões ideológicas, condicionamentos históri-
cos que acabaram por determinar as ações educativas adotadas. Assim como 
no mundo, a educação de surdos, aqui no país, passou por fases distintas. His-
toricamente, as concepções desenvolvidas sobre a educação de pessoas com 
surdez se fundamentaram em três abordagens diferentes: a oralista, a comuni-
cação total e a abordagem por meio do bilinguismo. Os dois enfoques – oralista e 
comunicação total – defl agraram um processo que não favoreceu o pleno desen-
volvimento das pessoas com surdez. Por outro lado, a abordagem educacional 
por meio do bilinguismo visa capacitar a pessoa com surdez para a utilização 
de duas línguas no cotidiano escolar e na vida social, quais sejam: a língua de 
sinais e a língua da comunidade ouvinte.
 No Brasil, a língua de sinais é ofi cial como língua de uso dos surdos. É 
garantida pela Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Contudo, a mais importante 
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contribuição trouxe o Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que institui 
o ensino aos surdos na língua de sinais, inclusive tornando obrigatório o uso de 
língua de sinais não somente aos surdos, mas também aos professores que os 
atendem bem como motivando a presença de intérprete de libras.

2- Marcos políticos legais

 Na busca da garantia dos direitos dos surdos, e na luta pelo reconheci-
mento dos diferentes aspectos culturais e sociais da comunidade surda, a legis-
lação foi uma aliada na repercussão e legitimidade destes direitos. 
 Vários foram os decretos e leis importantes que, em determinadas épo-
cas históricas, regulamentaram esses direitos.A Lei n. 10.436, de 24 de abril 
de 2002, reconheceu a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de 
comunicação e expressão das comunidades surdas brasileiras, portanto, como 
minoria linguística, os surdos têm o direito de participar efetivamente no plane-
jamento e execução das políticas e programas nacionais, levando devidamente 
em conta seus interesses legítimos. Assim,trazendo um marco importante para 
esta comunidade linguística que durante anos foram privadas de sua língua ma-
terna. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (1996) diz o seguinte em 
seus artigos:

Art. 1º. 1. Esta Declaração entende por comunidade linguística toda 
a sociedade humana que, radicada historicamente num determina-
do espaço territorial, reconhecido ou não, se identifi ca como povo e 
desenvolveu uma língua comum como meio de comunicação natural 
e de coesão cultural entre os seus membros. A denominação língua 
própria de um território refere-se ao idioma da comunidade historica-
mente estabelecida neste espaço.(...) Art. 7º.1. Todas as línguas são 
a expressão de uma identidade coletiva e de uma maneira distinta de 
apreender e descrever a realidade, pelo que devem poder benefi ciar 
das condições necessárias ao seu desenvolvimento em todas as fun-
ções. 2. Cada língua é uma realidade constituída coletivamente e é no 
seio de uma comunidade que ela está disponível para o uso individual 
como instrumento de coesão, identifi cação, comunicação e expressão 
criadora.

 Em se tratando do espaço educacional, Salles (2004, p.54) argumenta 
sobre a importância da Declaração de Salamanca, “cabe acrescentar que um 
marco na educação da pessoa surda encontra-se na Declaração de Salamanca, 
de 1994, documento de referência mundial e orientador do processo de inclu-
são”. Esta declaração traz os princípios, políticas e práticas nas áreas de ne-
cessidades educativas especiais, assegurandoque a educação de pessoas com 
defi ciências seja parte integrante do sistema educacional. No item 19 da parte 
da Política e Organização das Linhas de Ação em nível Nacional tem a seguinte 
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declaração: 

Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as dife-
renças e situações individuais. A importância da linguagem de signos 
como meio de comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser 
reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de garantir que 
todas as pessoas surdas tenham acesso à educação em sua língua 
nacional de signos. Devido às necessidades particulares de comunica-
ção dos surdos e das pessoas surdas/cegas, a educação deles pode 
ser mais adequadamente provida em escolas especiais ou classes es-
peciais e unidades em escolas regulares.

Já na Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das neces-
sidades básicas de aprendizagemJomtien, 1990, no seu art. 3°. Universalizar o 
acesso à Educação e promover a Equidade, itens 4 e 5, dispõe que: 

Um compromisso efetivo para superar as disparidades educacionais 
deve ser assumido. Os grupos excluídos - os pobres: os meninos e 
meninas de rua ou trabalhadores; as populações das periferias urba-
nas e zonas rurais, os nômades e os trabalhadores migrantes; os po-
vos indígenas; as minorias étnicas, raciais e linguísticas: os refugiados; 
os deslocados pela guerra; e os povos submetidos a um regime de 
ocupação - não devem sofrer qualquer tipo de discriminação no acesso 
às oportunidades educacionais. As necessidades básicas de apren-
dizagem das pessoas portadoras de defi ciências requerem atenção 
especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de aces-
so à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de defi ciência, 
como parte integrante do sistema educativo.

 Mas para Perlin (2006, p.54) há um impasse em relação ao tratamento 
dos alunos surdos “o problema é que os governos não respeitam essa ressalva 
e tratam os surdos como os demais alunos”.
 Em um dos artigos da Lei n. 9.394/96estabelece o seguinte:

Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com ne-
cessidades especiais: I - currículos, métodos, técnicas, recursos edu-
cativos e organização específi ca, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específi ca para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas defi ciências, e aceleração para concluir em menor tempo o pro-
grama escolar para os superdotados; III - professores com especiali-
zação adequada em nível médio ou superior, para atendimento espe-
cializado, bem como professores do ensino regular capacitados para 
a integração desses educandos nas classes comuns; IV - educação 
especial para o trabalho, visando à 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 ofi ciais afi ns, bem como para aqueles que apresentam 
uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora.

 Gladis Perlin (2006, p.55) continua argumentando sobre as propostas dos 
governantes:
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Sabemos que a proposta governamental é colocar o sujeito surdo na 
sala de aula junto com professores sem capacitação para trabalhar 
com surdos. Vemos muitos sujeitos surdos concluírem o Ensino Médio 
sem saber escrever um bilhete.

 A educação escolar, que garante aos surdos à igualdade de direitos e 
condições precisa ser diferenciada com um currículo completo adequado que 
embasa suas especifi cidades culturais e linguísticas.
 Para garantir escolas bilíngues para os surdos, o Decreto n. 5.626/2005, 
determina a obrigatoriedade da disciplina Libras na matriz curricular dos cursos 
de formação de professores. A inclusão dessa disciplina permitirá que os egres-
sos desses cursos tenham mais qualifi cação, a fi m de trabalhar com os surdos. 
Porém, é necessário que busquem uma formação continuada para realizar esse 
trabalho, pois a Libras vai além da utilização dessa língua, sendo assim, uma-
língua de instrução e inclusão de conteúdos que envolvam a história, a cultura 
surda, o espaço cultural na escola onde essa língua é o meio de comunicação, 
de interação e de apreensão do mundo.
 Hoje, o Brasil conta com várias classes especiais, e por meio doDecreto 
n. 6.571/2008, há atendimento educacional especializado no contra turno, ou 
seja,há espaços educacionais para surdos dentro de escolas regulares para ga-
rantir o atendimento de alunos surdos matriculados nas diferentes escolas brasi-
leiras.

3- Sala do AEE para surdos: metodologia e possibilidades

 Diante as observações realizadas pelos níveis de conhecimento da língua 
portuguesa escrita pelos surdos, foram demonstrados o baixo rendimento esco-
lar e pouco conhecimento da língua. Compreendemos que o fracasso do proces-
so educativo das pessoas com surdez é um problema da qualidade das práticas 
pedagógicas em decorrência da falta de profi ssionais bilíngues qualifi cados. O 
Decreto n. 6.571/2008 prevê condições de acesso, garantia de ações educativas 
efomentar o desenvolvimento de recursos didáticos para eliminar as difi culdades 
encontradas pelos alunos com necessidades especiais na sala de aula comum 
como a doAEE.
 Em todo Brasil, é comum haver surdos com anos de vida escolar sem ne-
nhuma produção escrita compatível a série de estudo. Abaixo um trecho de um 
relato de um aluno:

(...) um amigo surdo estudante de uma escola x, o qual frequenta o 2° 
ano do ensino médio e, ao iniciar seus estudos na sala do AEE, fi cava 
apenas brincando com jogos, alguns bilíngues, mas sem nenhum de-
safi o, pois já domina a libras e as respectivas palavras, vaca, cachorro, 
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mãe, pai, irmão (...) correspondente aos jogos. E a professora não es-
timulava nenhum contexto linguístico e o desejo do aluno era aprender 
a língua portuguesa escrita e aprimorar sua fl uência em libras. 

 Há muitos casos semelhantes que ocorre na sala do AEE e Alves et al 
(2010, p.9) orienta que:

As práticas de sala de aula comum e do AEE devem ser articuladas por 
metodologias de ensino que estimulem vivências e que levem o aluno 
a aprender a aprender, propiciando condições essenciais da aprendi-
zagem dos alunos com surdez na abordagem bilíngue.

 Para efetivar o cotidiano escolar do atendimento educacional especializa-
do às pessoas com surdez, aplicamos a metodologia vivencial, que leva ao aluno 
a necessidade da aprendizagem. Essa metodologia é compreendida como um 
caminho a ser percorrido pelo professor, para favorecer condições essenciais de 
aprendizagem do aluno surdo, numa abordagem bilíngue. 
 Quadros (2006, p.10) sugere atividades para ensinar língua portuguesa 
ao aluno surdo, mas faz a seguinte observação:

Muitas ideias apresentadas foram criadas a partir de jogos e brincadei-
ras infantis ou adaptadas de dinâmicas utilizadas no ensino da língua 
portuguesa para crianças ouvintes e outras ainda foram criadas espe-
cifi camente para as crianças surdas. No entanto, sempre tive a preo-
cupação de contextualizar todo o processo na perspectiva do ensino 
da segunda língua. Assim, as atividades propostas estão planejadas 
considerando o contexto bilíngue da criança surda.

 Nesse sentido, o professor do AEE precisa adotar princípios básicos para 
o ato de aprender a aprender. Necessita questionar, levantar ideias sobre todas 
as coisas, buscar respostas, investigar o conhecimento do seu aluno, descobrir 
sobre o saber investigado, construir uma aprendizagem signifi cativa organizada 
por meio de contextos nas representações sociais, culturais e científi cas da hu-
manidade. Surgindo assim, as possibilidades de conectar e relacionar todos os 
saberes, buscando o avanço conceitual do aluno surdo. 
 Esses conceitos devem ser defi nidos e escolhidos, observando a signifi -
cância, a representatividade conceitual e a obrigatoriedade do programa curricu-
lar. 
 O AEE para alunos com surdez, na perspectiva inclusiva, deve ser visto 
como uma construção e reconstrução de experiências e vivências conceituais, 
em que a organização do conteúdo curricular não deve ser pautada numa visão 
linear, hierarquizada e fragmentada do conhecimento. O conhecimento precisa 
ser compreendido como uma teia de relações, na qual as informações se pro-
cessam como interlocução e diálogo.
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 No trabalho pedagógico com os alunos com surdez nas escolas comuns, 
em um ambiente bilíngue, é indicado um tempo diáriode estudo para a execução 
do atendimento. 
 De acordo com Damázio (2007, p.25), destacam-se importantes momen-
tos-pedagógicos neste atendimento:

AEE em Libras – esse atendimento ocorre em turno contrário ao da 
sala de aula comum, é trabalhado os conteúdos ensinados no ensi-
no comum em libras, articulamente com o professor regente da sala. 
O atendimento contribui para que o aluno participe das aulas, com-
preendendo o que é trabalhado pelo professor. AEE de Libras – no 
atendimento, os alunos com surdez terão aulas de Libras, favorecendo 
o conhecimento e a aquisição da aprendizagem. Este trabalho deve 
ser realizado pelo professor ou instrutor de Libras (preferencialmente 
surdo). AEE para o ensino da Língua Portuguesa – o objetivo desse 
atendimento é desenvolver a competência linguística, bem como tex-
tualdos alunos surdos.

 Na educação bilíngue, os alunos e professores utilizam as duas línguas 
em diversas situações do cotidiano e das práticas discursivas. São trabalhadas 
as especifi cidades dessas línguasàs pessoas com surdez. O trabalho é realiza-
do todos os dias para os alunos, à parte das aulas da turma comum, por umpro-
fessor de Língua Portuguesa, graduado nesta área, preferencialmente.
 Ainda conforme Damázio (2007), o plano de atendimento educacional es-
pecializado deve ser elaborado em conjunto pelos profi ssionais envolvidos no 
processo educativo.
 O ensino da língua portuguesa escrita é de extrema importância para o 
desenvolvimento e aprendizagem do aluno surdo em sala de aula comum e na 
vida social. A escola tem uma contribuição muito importante na inclusão de pes-
soas com surdez na sociedade e, nesse sentido, o aprendizado do português 
escrito tem sua parte, por ser mais um instrumento que essa pessoa terá para se 
integrar à sociedade. Desse modo, o aprendizado não restringe à alfabetização 
das pessoas com surdez. Portanto, todos os níveis de letramento, desde o início 
desse aprendizado até o ensino superior, são necessários para serem desen-
volvidos e, nesse sentido, o AEE para o ensino da língua portuguesa escrita é 
indispensável.
 Para Quadros (2006, p.19) a educação bilíngue depende da presença de 
professores bilíngues, “assim, pensar em ensinar uma segunda língua, pressu-
põe a existência de uma primeira língua. O professor que assumir essa tarefa 
estará embutido da necessidade de aprender a língua brasileira de sinais”.
 Entretanto, é necessário dominar tais relações, pois para explorar toda a 
criatividade do aluno e tornar possível o amadurecimento da capacidade lógica 
cognitiva em aprender uma segunda língua e estabelecer relações professor/
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aluno é preciso uma comunicação fl uente do professor e reinvenções de suas 
práticas pedagógicas. Vê-se, com urgência iniciativas de qualidade que propor-
cione ao surdo aprimoramento da sua língua materna e a aquisição da segunda 
língua.

4- Sala do AEE para surdos: formação dos profi ssionais bilíngues

 Segundo o documento que apresenta a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva Inclusiva, determina que: 

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da 
sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exer-
cício da docência e conhecimentos gerais para o exercício da docência 
e conhecimento específi co da área. Essa formação possibilita a sua 
atuação no atendimento educacional especializado (MEC, 2008).

 E considerando o aluno surdo que irá frequentar a sala do AEE, ele ne-
cessita de uma pedagogia bilíngue, onde duas línguas serão envolvidas, libras e 
português, a fi m de atender à sua especifi cidade, tornar-se-á imprescindível um 
profi ssional bilíngue qualifi cado para estabelecer a relação da L1(Libras)/L2(Por-
tuguês) para que os objetivos de um atendimento educacional inclusivo sejam 
realmente alcançados.
 Segundo Damázio et al (2010, p.15), o atendimento educacional especia-
lizado para o ensino da Libras, deve ser preferencialmente por um profi ssional 
surdo e essa “habilitação pode ser obtida por meio do exame PROLIBRAS pro-
movido pelo MEC/INEP, ou por meio de curso de licenciatura Letras/Libras”.
 Desta forma, a proposta de realização do exame PROLIBRAS deveria 
acontecer juntamente com um aperfeiçoamento do profi ssional da área, uma vez 
que a legislação em vigor vincula o exercício da profi ssão na área à formação es-
pecífi ca em educação especial, que se caracteriza a existência de uma necessi-
dade real da fl uência em Libras, buscando oferecer aos profi ssionais que atuam 
nas salas multifuncionais instaladas pelo país, formação e informação acerca do 
mundo do surdo. 
 Slomski (2010, p.64) afi rma que

Um projeto de educação bilíngue para surdos deverá basear-se na 
utilização plena da Língua de Sinais para garantir o desenvolvimento 
intelectual e da linguagem, para ampliar o aproveitamento da instrução 
escolar e facilitar a aprendizagem da Língua Portuguesa em suas mo-
dalidades escrita e oral.

 É preciso tomar o maior cuidado possível na seleção de um professor 
para o surdo, seja para o ensino da Libras, em Libras ou Língua Portuguesa 
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como segunda língua, pois grandes atribuições serão exigidas e as mais impor-
tantes qualifi cações, assim sabendo do processo de formação, aprofundamento 
teórico para um perfeito conhecimento e extensa prática da língua de sinais.
 O INES, referência na educação dos surdos, dá um passo importante ao 
criar um curso inédito no Brasil, o Curso Bilíngue de Graduação em Pedagogia 
(Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa Escrita), o qual visa formar 
profi ssionais surdos e ouvintes para atuarem na educação infantil. Uma propos-
ta importante para futuros professores que também poderão atuar no AEE, os 
quais terão condições e serão mais bem preparados para entenderem as carac-
terísticas linguísticas e culturais dos envolvidos. 
 Nesse prisma, Salles (2004, p.31) faz a seguinte consideração:

Essas considerações nos conduzem a entender que os obstáculos ou 
impedimentos que difi cultam ou limitam a liberdade de acesso à comu-
nicação e a informação são desafi os e não barreiras especialmente em 
se tratando de ensino de língua portuguesa a falantes de Libras. Para 
esses fi ns de uma aprendizagem efi ciente, é preciso considerar os 
avanços técnicos, oferecidos pelas novas tecnologias para o ensino, 
desde que o produto destas observe que os surdos possuem língua 
própria, costumes e objetivos comuns.

 Sobre as atribuições desse profi ssional,Rinaldi et al (1997, p. 18-19) des-
creve:

- Oferecer apoio pedagógico a alunos integrados em classe comum;
- manter intercâmbio com a comunidade escolar para um trabalho de
conscientização sobre as potencialidades do aluno surdo;- atender 
diariamente, na sala de recursos, alunos surdos integrados,individual-
mente ou em pequenos grupos, de no máximo seis alunos;- oferecer, 
na sala de recursos, complementação curricular específi ca, visando, 
principalmente, ao aprendizado da Língua Portuguesa (leitura, inter-
pretação e redação de textos variados);- organizar um cronograma de 
atendimento às necessidades e às condições de cada aluno surdo;- 
reunir sistematicamente os pais dos alunos surdos para orientações 
e incentivos à participação em reuniões da escola e no processo de 
integração dos alunos;- elaborar material pedagógico, visando a sanar 
as difi culdades encontradas pelos alunos integrados em classes co-
muns, nas diferentes áreas do conhecimento;- atuar como professor 
de ensino dirigido de todas as disciplinas, visando ao aprendizado do 
vocabulário e mensagem ali expressos em Língua Portuguesa;- regis-
trar a frequência dos alunos da sala de recursos, bem como contatar 
os pais, quando houver faltas consecutivas;

 A integração do aluno surdo é um desafi o que deve ser enfrentado por 
profi ssionais de coragem, determinação e segurança, ademais, esses profi s-
sionais têm que possuir conhecimentos das novas tecnologias. Esse meio de 
comunicação está presente entre os surdos, sendo extremamente dinâmico e 
torna-se uma prática pedagógica importante, uma vez que oportuniza e estimula 
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o funcionamento de processos no tratamento da informação, além de construir 
um ambiente atrativo e de amplitude indeterminado, pois, a cada novo contato 
ou mensagem, cria-se uma mudança ambiental de nível cognitivo e psicossocial.
 O fator de incluir o surdo na escola regular envolve vários profi ssionais, 
não apenas do AEE e sobre esta inclusão Strobel (2006, p.8) no seu artigo “A 
visão histórica da in (ex) clusão dos surdos nas Escolas”, observa que:

Nestes casos, o ideal sobre a inclusão nas escolas de ouvintes, é que 
as mesmas se preparem para dar aos alunos surdos os conteúdos 
pela língua de sinais, através de recursos visuais, tais como fi guras, 
língua portuguesa e leitura, a fi m de desenvolver nos alunos a memória 
visual o hábito de leitura, que recebam apoio de professor especialista 
conhecedor da língua de sinais e enfi m, proporcionando intérpretes de 
língua de sinais, para o maior acompanhamento das aulas. Outra pos-
sibilidade é contar com a ajuda de professores, instrutores e monitores 
surdos, que auxiliem o professor e trabalhem com a língua de sinais 
nas escolas.

 Contudo, dessa forma torna-se possível identifi car o avanço do aluno sur-
do e que os profi ssionais estejam conscientes da realidade e predisponham a 
discutir constantemente esse ensino e sua formação, buscando alternativas que 
permitam ao surdo usufruir do seu direito de aprender com igualdade.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Em nossa prática como docente, observamos que alguns professores da 
sala comum e da sala do AEE tendem a adotar uma concepção tradicional de 
aprendizagem. Além de demonstrar claramente uma baixa expectativa em rela-
ção à escolarização do surdo, ressalta-se também a falta de preparo e as difi cul-
dades encontradas para ensiná-lo. No entanto, mais uma vez, os participantes 
parecem não se dar conta de que essas difi culdades advêm da não existência 
de uma língua comum a ser compartilhada com esse aluno. Muitos surdos são 
privados do prazer de conversar sobre quaisquer assuntos do cotidiano ou par-
ticipar da atividade de contar histórias, por exemplo. 
 Dessa forma, essas condições do sistema educacional põem em questão 
a própria ideia de inclusão política que, simplesmente, propõe a inserção dos 
alunos nos contextos escolares presentes.
 É fundamental criar situações didáticas para surdos, que levem à refl exão 
sobre a língua, em situações de produção e interpretação e não em atividades 
mecânicas e descontextualizadas. Portanto,a inclusão das pessoas surdas na 
escola comum requer que se busquem meios para benefi ciar a participação e 
aprendizagem tanto na sala de aula como no AEEcom profi ssionais bilíngues 
fl uentes em Libras/Língua Portuguesa,pois grandes atribuições serão exigidas 
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e as mais importantes qualifi cações, assim sabendo do processo de formação, 
aprofundamento teórico para um perfeito conhecimento e extensa prática da lín-
gua de sinais.
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A MOBILIDADE POPULACIONAL E OS
MOVIMENTOS SOCIAIS 

Paracy Corrêa Neves1 
Mauro Guimarães de Oliveira Junior2 

                                                                                                                                                                                                    
RESUMO: Ao buscarmos a origem do campesinato brasileiro remontamos à for-
mação do território e percebemos que o camponês que surge em nosso território 
é “sui generes ao camponês europeu”. (Santos: 1997:01). Pois os brancos que 
nascem no Brasil são portugueses ou europeus, o produto da miscigenação en-
tre índios e negros, entre índios e brancos e brancos e negros, os “impuros de 
sangue”, e que são livres, mas excluídos do social, do econômico e do político, 
partem para a produção de subsistência, como agregados, pois, não tem direi-
to à propriedade, pela instituição do sistema de morgadio (Martins: 1983:38). 
Ficando assim, sujeitos à especulação, exploração e a sujeição do capital, que 
alimentou e ainda alimenta várias lutas pela terra.
Palavras Chave: Terra, Reforma Agrária e Sociedade 

POPULATION MOBILITY AND SOCIAL MOVEMENTS

ABSTRACT: As we seek the origin of the Brazilian peasantry reassemble the 
formation of the territory and realized that the peasant who comes into our terri-
tory is “sui genres of European peasant.” (Santos: 1997:01). For whites who are 
born in Brazil is Portuguese or European, the product of miscegenation between 
Indians and blacks, between Indians and whites and blacks and whites, the “im-
pure blood” and that are free, but excluded from the social, economic and the po-
litical left for subsistence production, as aggregates, therefore, not entitled to the 
property, the institution of the system of primogeniture (Martins: 1983:38). Whe-
reupon, subject to speculation, exploitation and subjection of the capital, which 
nourished and still nourishes various struggles for land.
Keywords: Land, Land Reform and Society

O SENTIDO DA COLONIZAÇÃO

 A ocupação do território brasileiro deu-se com a expansão territorial esti-
mulada pela revolução comercial em vista da excepcional situação geográfi ca, 
e do desenvolvimento da Ciência Náutica, incitado pela dinastia Avis, que con-
quistara o poder da burguesia comercial e o afl uxo de especialistas nas Ciências 
da navegação, capitais vindos da Itália e de várias partes da Europa que foram 
aplicados no grande empreendimento.
 A doação de terras em sesmarias, embora não dessem o domínio, so-
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mente a posse ao seu titular, provocou o processo de ocupação sob o domínio 
da grande propriedade, defi nindo então, um processo de dominação do latifún-
dio que ainda hoje ocorre no país. Ao lado do processo legal de apropriação de 
terras pela doação de sesmarias, ocorria também, a apropriação por pessoas de 
menores recursos, instalados em áreas menos acessíveis, denominados possei-
ros.  Estes ao terem suas terras apropriadas por senhores de prestígio tinham 
que se submeterem ao seu poder ou migrar para outras regiões distantes, con-
tribuindo assim, para o processo de ocupação territorial.
 A história brasileira foi marcada pela formação socioeconômica da trans-
ferência de produtos nativos do território para as metrópoles européias. O po-
voamento do Brasil foi iniciado com a fi nalidade de expandir o domínio colonial, 
cujo processo tinha no colonizador a incumbência de privar a população nativa 
de sua liberdade, ocupando suas terras e extraindo recursos, usando sob co-
ação a força de trabalho não remunerada, não se preocuparam com a produ-
ção dos alimentos necessários, pois sendo inicialmente pequeno o número de 
portugueses no Brasil, preferiam traze-los da Metrópole, o que permitia maior 
utilização das embarcações em suas viagens de ida e volta, mas como os nati-
vos se alimentavam da pesca, da caça, da coleta fl orestal e de uma incipiente 
agricultura, os Portugueses procuraram adaptar-se a este tipo de alimentação, 
substituindo produtos tradicionais pelos da terra, como aconteceu com a farinha 
de trigo que foi substituída pela “farinha de pau” ou farinha de mandioca. Pois se 
aperceberam de que dispunham de grandes espaços, com terras férteis. 
 Com o início do povoamento da colônia (expedição de Martins Afonso 
de Souza, 1530 a 1533), é que começaria o processo de apropriação de terras, 
utilizando para isso o dispositivo da lei das sesmarias, promulgado em Portugal 
desde o reinado de D. Fernando.
 A efetiva ocupação do Brasil iniciou-se quando os portugueses ocuparam 
os territórios desenvolvendo a cultura de cana de açúcar, que foi cultivada em 
quase todas as capitanias. Após a efetivação da conquista, os portugueses ex-
ploram a costa em busca de produtos fl orestais e marinhos (pau-brasil, aves de 
plumas, âmbar e etc.), combatendo os corsários e fundando pequenas feitorias 
como: Itamaracá, Santa Cruz, e Cabo Frio, respectivamente em Pernambuco, 
Bahia e Rio de Janeiro. A princípio procuraram a conquistar a boa vontade dos 
indígenas, trocando os produtos da terra por bugigangas, em seguida amedron-
tá-los, forçando-os a trabalharem no abastecimento dos seus navios, nesse mo-
mento adotaram o escambo como relação comercial. Os indígenas que aqui 
habitavam eram nômades e viviam em tribos, usando a terra visando somente o 
consumo imediato, pois não tinham preocupações com a acumulação e também 
não dispunham de técnicas de conservação. Só ao iniciarem o povoamento é 
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que os portugueses passaram a escravizá-los, como faziam com os negros da 
África. 
 O peso da história ainda se faz sentir bastante no Brasil do século XXI. A 
estrutura agrária injusta do país é sempre relacionada ao sistema sesmarial que 
vigorou em outros tempos. Ao vendermos um imóvel, não raro descobrimos que 
somos foreiros a alguns senhorios, que somos enfi teutas, e que devemos pagar 
um laudêmio para podermos alienar nosso domínio útil. E o que falar das tentati-
vas da União de cobrar taxas de ocupação dos que ocupa terrenos de marinhas? 
Mesmo nas avançadas propostas que defendem uma reforma urbana fala-se da 
importância de garantir o direito de preenpção. 
  As formas de apropriação territoriais introduzidas no Brasil apartir do sé-
culo XVI têm sua origem na idade média Ibérica, mais especifi camente no pro-
cesso de reconquista cristã dos territórios ocupados pelos Sarracenos. A explo-
ração sistemática da nova colônia se faria a partir da quarta década do século 
XVI, quando dividiram o território brasileiro em capitanias hereditárias e estimu-
laram os donatários a iniciar o povoamento, porém o sistema adotado com êxito 
nas ilhas do atlântico, no Brasil não teve o sucesso esperado devido a grande 
extensão territorial, resistência indígena e difi culdades de adaptação dos coloni-
zadores ao mundo tropical. As 15 Capitanias tiveram destinos diferentes, umas 
fracassaram e outras prosperaram. Pernambuco e São Vicente prosperaram, 
com as expansões de culturas tropicais, e implantação de vilas e povoações.
 Na Capitania da Bahia adquirida pela coroa em 1549, foi implantada a 
primeira Cidade, Salvador, para ser a capital do Brasil. Iniciando um processo 
de centralização administrativa que procurava destruir o sistema anterior em que 
cada capitania dependia do governo de Lisboa, essa ocupação dinamizou-se 
com a cana de açúcar. Assim adimite-se hoje, que o processo de ocupação pela 
produção açucareira foi um empreendimento inteiramente capitalista, pois se 
fazia investimentos maciços de capitais na agricultura e se voltava à economia 
agrícola para o mercado, quase sempre capitais de Judeus radicados na Holan-
da.
 Iniciava-se no Brasil o domínio econômico do engenho, baseado na mão 
de obra negra, cujo tráfego tinha grande importância econômica, constituindo-se 
em um dos mais importantes negócios da elite colonial. O açúcar determinou a 
ocupação da faixa litorânea, o gado e o ouro, determinaram a ocupação do inte-
rior. A penetração para o interior foi feita a partir dos núcleos coloniais, próximos 
à costa: Pernambuco, Bahia, e São Vicente. Visando a captura de índios e a pro-
cura de pastagens para o gado no nordeste e de ouro, prata e pedras preciosas 
no sul do país, redesenhando a efetiva ocupação territorial brasileira, isto é, a 
teoria dos ciclos econômicos.
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 No Nordeste os entradistas que foram para o interior à procura de pas-
tagens para o gado formaram grandes fazendas. No sul, os paulistas penetram 
para o interior, devastando terras e rios à procura de índios para escravizar e 
trazer para as áreas agrícolas, uma vez que estes eram menos caros que os 
negros africanos.
 A descoberta de minas de ouro e diamantes provocou o povoamento de 
grandes áreas, dando origem a três novas capitais: Minas Gerais, Goiás e Mato 
Grosso. E é esta atividade que deu importância e crescimento ao Rio de Janeiro, 
tornando-a capital da Colônia, a partir de 1763.
 Diante de todos os movimentos para a efetiva ocupação do Brasil, pode-
mos observar que foi a grande visão geopolítica dos estadistas Portugueses dos 
séculos XVI e XVII, que garantiram o controle do imenso território em que se 
transformariam o Brasil, sem dispor de grandes recursos e tropas bem adestra-
dos.
 A ação dos portugueses nos primeiros séculos de colonização foi decisiva 
para a formação de um país de grande extensão territorial, o qual foi conquistan-
do espaços mediante tratados, Tordesilhas, Madri e Santo Idelfonso. O processo 
geopolítico se caracterizou pela ocupação de pontos esparsos, a princípio no 
litoral, e em seguida nos eixos fl uviais e nos caminhos que levavam ao interior do 
país. Esses pontos foram utilizados como área de exploração do território, cujo 
início deu-se no século XV, possuindo continuidade até os dias atuais. 
 A crise do sistema colonial, nos fi ns do século XVIII provocou problemas 
que demandavam medidas renovadoras de ordem tanto política como econômi-
ca. Só em 1822, quando já ia adiantado o processo de separação entre o Brasil e 
Portugal, que foi promulgada a resolução de 17 de Julho, que pôs fi m ao sistema 
das sesmarias e estabeleceu a aquisição da propriedade pelo reconhecimento 
da posse.
 O governo do Príncipe-Regente entendia que com o reconhecimento do 
direito de posse resolveria os problemas da terra e os pequenos posseiros pas-
savam a ter o direito de fi xar-se nas áreas que exploravam. Porém estes não 
dispunham de condições de fazer valer os seus direitos perante aos grandes 
senhores e as autoridades, passando assim a constituir-se como uma massa de 
excluídos do sistema adotado por um grande período.
 Em 18 de setembro de 1850, houve a promulgação da Lei de Terras (Lei 
nº. 601), que estabelecia o processo de compra e venda para aquisição de pro-
priedade. Daí surgiram então, problemas entre proprietários e não proprietários. 
Ao ser proclamada a República em 1889, o novo governo procurou fazer algu-
mas modifi cações, desenvolvendo a industrialização. A política de industrializa-
ção não foi bem sucedida levando o encilhamento e o problema do acesso às 
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propriedades de terra parou.
 Ao iniciar o período republicano, a grande propriedade ocupava as maio-
res extensões de terras nas áreas de mais fácil acesso aos transportes. Os pe-
quenos proprietários, já numerosos, se localizavam em áreas menos acessíveis, 
dedicando-se à produção para o mercado interno em expansão. Neste sentido, a 
constituição republicana de 1891 estabeleceu que as terras públicas passariam 
à propriedade dos estados em que estivessem situadas, contudo, em vez de tra-
zer uma contribuição à solução do problema agrário esta constituição difi cultava 
o acesso à propriedade da terra.
 Durante a primeira República -1889 a 1930 - os governos permaneceram 
indiferentes às pressões populares, e essa massa não se organiza para obter o 
acesso a terra, vieram então os confl itos trabalhadores versus proprietários que 
se materializaram em confrontos pessoais, destruição de bens, assassinatos e 
movimentos populares. Destacamos a Guerra de Canudos na Bahia ocorrida 
em 1896 a 1897, a de Contestado no Paraná e Santa Catarina, 1912 a 1916. A 
questão fundiária e agrária foi agravando-se à proporção que crescia a popula-
ção e novos espaços eram incorporados ao território nacional. Na Amazônia, em 
conseqüência da descoberta do processo da borracha acelerou a demanda do 
produto. Este fato provocou a intensifi cação do processo migratório de nordes-
tinos para a Amazônia, contribuindo mais tarde para o agravamento da questão 
de terras nesta região.
 Como a cana-de-açúcar estava integrada ao latifúndio e ocupando a faixa 
oriental do nordeste, implantando na região uma civilização patriarcal, que Gil-
berto Freire classifi cou como latifundiária, monocultora e escravocrata, dando 
origem a uma oligarquia ditava as normas da vida política brasileira. O controle 
da propriedade da terra pelos grupos de usineiros continuou forte a tal ponto de 
que na segunda metade do século XX ser um dos maiores focos de resistência 
e luta pela reforma agrária, esta crise tornou-se mais forte em 1930, a tal ponto 
que o governo brasileiro dito revolucionário, procurou desenvolver uma política 
de proteção à indústria açucareira, procurando limitar a produção e distribuí-la 
por estados e empresas. 
 São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais produtora de 
leite e minérios. Como Minas disponha de recursos minerais em abundância, a 
sua grande riqueza mineral permitiu a penetração do capitalismo industrial, de 
capitais estrangeiros na exploração de ferro e ouro, havendo assim uma grande 
concentração populacional nestas regiões.
  Com a decadência do comércio de escravos e necessitando de braços, 
o café provocou uma política migratória em larga escala. Com a utilização de 
trabalhadores italianos, permitindo uma evolução nas relações de trabalho da 
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escravidão para o colonato. 
 Com boas cotações no mercado internacional, com terras disponíveis, 
com facilidade de importação de mão-de-obra e uma elite empreendedora, os 
cafezais destruíram fl orestas, populações indígenas e fundaram fazendas e ci-
dades se alastrando pelo território paulista, provocando a modernização do porto 
de Santos e a abertura de estradas de ferro.
 A superprodução mundial do café trouxe sérios problemas aos fazendei-
ros e à economia do país, fazendo com o que o governo tomasse medidas pro-
tecionistas, na década de 20. A revolução de 30 veria queda da importância da 
cafeicultura e a substituição de cafezais por outras culturas que hoje tem grande 
importância em São Paulo, como a do algodão, a da cana-de-açúcar e a da 
laranja. A perda de importância dos cafezais provocou a divisão das grandes 
fazendas em pequenas e médias glebas que foram vendidas a antigos colonos, 
contribuindo para uma melhor divisão da propriedade nas décadas de 20, 30 e 
40. A primeira República foi o período de domínio absoluto do café, permitindo 
que capitais acumulados fossem aplicados na implantação de indústrias.
 A República encontrou as áreas do pantanal e dos cerrados localizados 
nos planaltos ocupados por grandes fazendas que faziam, sobretudo a cria e a 
recria de gado e enviavam as grandes boiadas para os frigorífi cos paulistas da 
porção ocidental do estado. Houve então a ampliação da rede de transporte fer-
roviário e rodoviário.

ORIGEM DO CAMPESINATO BRASILEIRO

 Dois temas pendentes da história brasileira continuam fortemente pre-
sentes em nossas inquietações sociais e política! O tema da escravidão e o seu 
tema residual, o da posse da terra. A abolição abriu caminho para o trabalho 
livre, mas não para a modernidade, substituímos o arcaísmo da servidão negra 
pelo arcaísmo da servidão por dívidas.
 Ao buscarmos a origem do campesinato brasileiro remontamos à forma-
ção do território e percebemos que a gênese do camponês que surge em nosso 
território é “sui generes ao camponês europeu”. (SANTOS: 1997:01).
 Pois os brancos que nascem no Brasil são Portugueses ou europeus, o 
produto da miscigenação entre índios e negros, entre índios e brancos e brancos  
e negros, os impuros de sangue, e que são livres, mas excluídos do social,do 
econômico e do político, partem para a produção de subsistência, como agrega-
dos, pois, não tem direito à propriedade, pela instituição do sistema de morgadio 
(Martins: 1983:38) e obrigados a pagarem variados e pesados tributos. O cam-
ponês era, portanto, duplamente excluído: da condição de proprietários de terras 
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e da condição de escravo, já que não podia ser convertido em renda capitalizada 
do tráfego colonial. 
 A Lei de Terras de 1850, ajuda à burguesia latifundiária a manter o seu 
“status quo”, impedindo que os camponeses, negros, mestiços e migrantes fu-
turos viessem a reclamar uma porção do território, pois com esta a mudança 
do regime político a mesma passa a possuir o sentido de mercadoria, (Martins. 
1983:43). Com essa mudança, a questão do campesinato é colocada em novos 
termos. Agora o espaço do camponês passa a ser um e o espaço do fazendei-
ro passa a ser outro, ou seja, o espaço do camponês consiste em terra para o 
trabalho, e o espaço do fazendeiro, consiste em auferir renda ou nela produzir a 
monocultura de exportação. Que começa a exigir braços para o trabalho, e esta 
demanda começa a engendrar a vinda dos imigrantes de outros países para o 
Brasil, com o fi m da escravidão, tem-se o sistema de colonato, cujo modo de 
produção passa a ser um sustentáculo na exploração, da propriedade fundiária 
e na especulação.
  Esta exploração da terra, em consonância com a sujeição da mesma ao 
capital que continua a alimentando, várias lutas pela propriedade de terra, tra-
vando verdadeiros confl itos sangrentos, que tiveram seu início nos quilombos, 
no período da escravidão. Já que o fi m da escravidão não foi sufi ciente para 
remover as injustiças sociais e o Brasil viram nascer lutas sangrentas, tais como: 
Canudos no Nordeste, Trombas e Formoso  em Goiás, que sacrifi caram pesso-
as e corroboraram o poder de nossas elites, mas não calaram os clamores por 
justiça social e terra para plantar. 
 É necessário destacar que, a partir da década de 60, a luta camponesa 
ganhou dimensão nacional, os trabalhadores rurais conseguem aliados: A Igreja 
Católica através da Pastoral da Terra – CPT e a criação da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na agricultura – CONTAG, “sindicalizando o homem 
do campo”. Instalando no país um período de transformações nas paisagens, 
no meio ambiente, e no processo de produção. Nos últimos anos, têm-se multi-
plicado as referências à existência de um processo de transformação no campo 
brasileiro, que implica a constituição de um novo mundo rural. Isto pode ser ob-
servado em documentos governamentais, onde há controvérsias do signifi cado 
deste “novo rural”.
 Em março de 1999 o Governo Federal lançou um documento intitulado 
Agricultura Familiar, a reforma agrária que pode levar a um desenvolvimento 
local para um novo rural brasileiro.
 O conceito de desenvolvimento utilizado não corresponde ao processo de 
elevação do nível de riqueza e da qualidade de vida da população que compa-
tibiliza à efi ciência econômica e social cujo capital natural destinado à produção 
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rural para o pequeno produtor, não é satisfatório. Ademais destacam a falta de 
uma política alternativa de pesquisa de padrão tecnológico da revolução verde, 
aplicado na agricultura familiar, que possa dar sustentação a este padrão de 
agricultura, ignorando a abordagem da questão da equidade e da geração de 
emprego e renda no campo. 
 Por outro lado, ao colocarem a capacitação no centro das proposições 
para a modernização da agricultura dão a entender que são os agricultores, por 
sua incompetência ou ignorância, que não são capazes de aproveitar as opor-
tunidades oferecidas pela sociedade e pelo mercado, para a elevação de vida 
dessa classe.
 As políticas públicas adotadas historicamente tivessem acentuado o cará-
ter excludente da sociedade capitalista. Não é por outra razão que, pelos cálcu-
los do IBGE, quatrocentos mil (400.000), estabelecimento agropecuário sumiram 
nos dois primeiros anos do Governo (FHC), desapareceu também, um milhão de 
empregos de trabalhadores que se dedicavam à produção rural, o que dá a di-
mensão concreta da crise e do absurdo de se falar de “negócio rural” e “negócios 
familiar rural”, como realidades dominantes no campo brasileiro. 
 A análise feita nos permite afi rmar que não existe um radical processo de 
transformação no meio rural brasileiro, há alguns elementos indicativos das pos-
sibilidades de constituição de um novo modelo de desenvolvimento no campo 
brasileiro, onde se destacam processos como a valorização da agricultura fami-
liar, o avanço da disseminação de novas práticas agronômicas ambientalmente 
mais saudáveis e a constituição de um setor reformado, fruto da multiplicação 
dos assentamentos rurais no país, e porque não dizer do próprio avanço da re-
gularização fundiária. 
 Por outro lado, há também fortes indícios no sentido da concentração fun-
diária, e do êxodo rural, do domínio do grande capital agroindustrial no campo, 
do empobrecimento dos agricultores familiares. De certo modo, o que está ocor-
rendo no campo brasileiro é o que os documentos governamentais se propõem: 
construir um “novo mundo rural”, onde há uma forte tensão entre a pressão so-
cial, que se traduzem em formulações teóricas e políticas no sentido da realiza-
ção de transformações na realidade agrária brasileira, qual se opõe a agricultura 
familiar em detrimento da grande propriedade, a partir de uma ampla reforma 
agrária e uma política social e econômica de caráter popular. 
 Assistimos a teimosa subordinação das políticas econômicas ditadas pe-
los organismos internacionais, que tendem a anular as conquistas dos movimen-
tos sociais, transformando estas ações em forma de repressão, quer seja no 
campo ou na cidade. A política governamental para o setor agrário nada mais é 
que o enquadramento da política agrária do governo FHC com determinação do 
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FMI.
 O desfecho deste processo dependerá, fundamentalmente, das lutas que 
estão sendo travadas no campo pelos trabalhadores rurais, sejam eles os sem 
terras, que estão promovendo as ocupações seguidas de assentamentos que 
tem buscado viabilizar a agricultura familiar procurando sobreviver à crise de tais 
políticas, criando alternativas de produção e comercialização para continuarem 
na terra conquistada. Ademais,  estes só terão  êxito através de alianças junto 
ao setor urbano, como parte mais geral do processo de transformação da socie-
dade brasileira.

MOVIMENTOS SOCIAIS

 A ocupação é um processo sócio-espacial e político complexo que precisa 
ser entendido como forma de luta popular de resistência do campesinato, para 
sua recriação e criação, e uma ação decorrente de necessidades e expectativas 
que levanta questões, cria fatos e descortina situações, onde esses elementos 
modifi cam a realidade.

... Os movimentos sociais constroem estruturas, tais como: ocupação, 
trabalho de base, acampamento, negociação política, organicidade, 
espacialização e territorialização. Um movimento sócio-territorial como 
o Movimento dos Sem Terra - MST tem como um de seus principais 
objetivos a conquista da terra de trabalho. E os realiza por meio de 
uma ação denominada ocupação da terra. (Fernandes, 2000: 59-85).

 A espacialização é um processo contínuo de uma ação na realidade, é o 
dimensionamento dos signifi cados de uma ação. Desse modo, as pessoas do 
próprio lugar iniciam o trabalho de base porque ouviram falar, viram ou leram so-
bre ocupações de terra, ou seja, tomaram conhecimentos por diferentes meios: 
falado, escrito, e televisivo etc. assim, iniciam a luta pela terra, construindo suas 
experiências.
  Esse espaço possui três dimensões: o espaço comunicativo; o interativo; 
e a ocupação. O espaço comunicativo é construído desde as primeiras reuniões, 
cujo motivo são as necessidades e o interesse, onde juntos à revolta e a indig-
nação, representam atitudes e sentimentos que determinam o tempo de ocupar.
O espaço interativo é realizado antes, durante e depois da ocupação da terra, 
cujo sentido da interação está nas trocas de experiências, no conhecimento das 
trajetórias de vida, na condição de expropriados e explorados na construção da 
identidade de sem-terra. A superação de suas realidades começa com a delibe-
ração a respeito da participação, na ocupação da terra, nessa tomada de deci-
sões devem decidir sobre qual terra ocupar, onde ocupar. São os trabalhadores 
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desafi ando o Estado que sempre representou os interesse da burguesia agrária 
e dos capitalistas em geral.
 A ocupação é então, parte de um movimento de resistência na defesa 
dos interesses dos trabalhadores à desapropriação do latifúndio, o assentamen-
to das famílias, a produção e reprodução do trabalho familiar, a cooperação, a 
criação de políticas agrícolas, voltadas para o desenvolvimento da agricultura 
camponesa, a geração de políticas publicas destinadas aos direitos básicos da 
cidadania. A organização de uma ocupação decorre da necessidade de sobre-
vivência. Acontece pela consciência construída na realidade em que se vive. 
Quando um grupo de famílias começa a se organizar com objetivo de ocupar 
a terra, desenvolvem um conjunto de procedimentos que toma forma defi nindo 
uma metodologia de luta popular.
 Essa lógica tem como componentes constitutivos à indignação e a revol-
ta, a necessidade o interesse, a consciência e a identidade, a experiência e a 
resistência, a concepção de terra de trabalho contra a de terra de negócio e de 
exploração, movimento e a superação.
 Na formação do MST, os sem-terras criaram distintas metodologias de 
luta. São procedimentos de resistências desenvolvidas na trajetória de lutas, 
sendo diferenciadas em todo Brasil. Os acampamentos são permanentes ou 
determinados a um grupo de família.
 As formas de pressão são distintas, de acordo com a conjuntura política, 
bem como as negociações. Os elementos que compõem as metodologias são, a 
formação, a organização as táticas de luta e negociações com o estado e os lati-
fundiários, que tem como ponto de partida o trabalho de base. As Comunidades 
Eclesiásticas de Base - CEBs, os Sindicatos de trabalhadores rurais, as escolas 
e as próprias moradias são alguns dos principais lugares e espaços sociais, 
onde se realizam as reuniões dos trabalhos de base. Os trabalhos de base po-
dem ser resultados da espacialização com o da espacialidade da luta pela terra. 
Nascem sempre das próprias necessidades das próprias comunidades.
 A espacialização é um processo do movimento concreto da ação em sua 
reprodução no espaço e no território. Cada vez mais as famílias que participam 
dessas reuniões recebem apoio das comunidades urbanas e dos assentados, 
bem como das prefeituras, que cedem os transportes para participarem, inclusi-
ve da ocupação. O apoio das comunidades por meios de alimentos e/ou recur-
sos fi nanceiros, é resultado dos trabalhos de base, tanto pelo MST, quanto por 
parte da Comissão Pastoral da Terra – CPT.
 O apoio de Prefeituras tem como signifi cado a possibilidade de se trans-
formar um latifúndio em um assentamento, onde as famílias excluídas irão se 
ressocializar trabalhando, gerando renda, construindo moradia, conquistando a 
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terra e direitos básicos como a educação e lazer.
 A criação de comissões, núcleos, setores, coordenações, são partes da 
forma de organização e movimento, onde cada uma é composta por grupos de 
pessoas responsáveis pelas diversas necessidades das famílias, a começar pela 
alimentação e na preocupação de ter escola para as crianças, para os jovens e 
adultos. Os trabalhadores sem terra são os principais sujeitos desses processos. 
Desde o princípio da luta recebem o apoio de diferentes instituições, tais como: 
Comissão Pastoral da Terra – CPT, dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, da 
Central Única dos Trabalhadores - CUT, do Partido dos Trabalhadores –PT e de 
outros partidos políticos e de diversas outras organizações por meio de alianças 
que formam uma articulação política. Estas instituições envolvidas defendem a 
ocupação como forma de acesso a terra. 
 Participar de uma ocupação não é uma decisão tão simples, afi nal, mais 
do que experiência signifi ca transformar a própria vida. Por essa razão, para 
algumas famílias existe a indecisão e o medo. Para superar o medo é preciso 
confi ança nas pessoas que compõem, e coordenam o movimento. Assim é o 
papel de um líder, ter a responsabilidade, ao defender a ocupação, apresentar 
idéias e referências que permitam a superação das dúvidas.

PROCESSO DE OCUPAÇÃO

 A luta por acesso a terra é antiga, faz parte da nossa história, e continua 
crescendo e se desenvolvendo desde a época dos camponeses, entretanto os 
personagens agora são outros: posseiros e sem terra. A diferença entre eles está 
no modo de apropriar da terra, os sem-terras ocupam terras, predominantemen-
te, em regiões onde o capital já se territorializou, enquanto os posseiros ocupam 
terras, predominantemente, nas faixas de frentes de expansão, em áreas de 
fronteira. Com o avanço da frente pioneira, ocorre o processo de expropriação 
desses camponeses, desenvolvidos principalmente pela grilagem de terra por 
latifundiários e empresários. Os sem-terra ocupam terras, predominantemente 
em regiões onde o capital já se territorializou. 
 A partir da década de 1980 o MST se afi rmou pelo Brasil, e com eles 
os sem terra, meeiros, pequenos proprietários, rendeiros e outros, fortalecem a 
frente de busca e a ocupação de terras improdutivas.
 O movimento abalou o ambiente político, passando a dar início à guerra 
entre os sem-terra, e o Estado. A saga pela reforma agrária continua. Entre os 
vários tipos de ocupação, o mais constante se tornou os das terras devolutas ou 
públicas, pertencentes ao Estado e a grandes latifúndios. 
 Quanto à organização das famílias e dos grupos eles apresentam dois 
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tipos: movimentos isolados e movimentos territorializados. Eles têm como fun-
ção à organização social e o espaço geográfi co. O primeiro movimento é aquele 
cujas realizações se passam em uma base territorial, nascem em diferentes pon-
tos do espaço geográfi co; com lutas resistentes os camponeses em terras de la-
tifúndio, reproduzindo suas ações, geralmente com o apoio de uma paróquia ou 
até política sindicais e até de prefeituras. Há poucos registros, pois suas ações 
são rápidas.
 Já, o segundo movimento territorializado, está organizado e atua em vá-
rios lugares ao mesmo tempo, é bem organizado e permite expandir a luta pela 
conquista de novas terras, multiplicando-se nos territórios, assim é o Movimento 
dos Sem Terra - MST, que embora seja o mais bem organizado, desde 1984, não 
é o único.
 O processo de territorialização é um aprendizado contínuo, que vem das 
experiências, da realidade vivida pelos grupos e famílias na luta, que tomaram 
forma de marchas e caminhadas, que intensifi caram os movimentos e aumenta-
ram a pressão dos trabalhadores nas negociações com os governos, envolven-
do toda sociedade, que critica ou apoia.
 Os acampamentos são montados por pessoas com interesses e desejos 
comuns, e que além de seus objetivos possuem metas e comissões ou equipes, 
que dão forma concreta à organização. E cada vez mais criam condições para 
suas manutenções e necessidades como: Educação, Saúde, Segurança, Traba-
lho e etc.
 Os componentes desses acampamentos buscam trabalhos fora dali, nas 
redondezas, como os bóias-frias, etc. Buscam, além de seu objetivo principal 
que seria um espaço material: a terra, e também seu espaço social, unido e or-
ganizado, com uma identidade própria, com força e coragem entendida como um 
direito à cidadania, chegando a perder até a vida, se preciso for.
 Os movimentos sociais brasileiros têm abalado o ambiente político, pois 
não é somente o MST que tem lutado pela posse da terra, temos desde o início 
dos anos 60, os “Brasiguaios”, que são os primeiros colonos brasileiros chega-
rem ao Paraguai e encontram uma região de fronteira praticamente desocupada. 
Dos últimos trinta anos para cá, a paisagem é totalmente diferente. 
 De forma discreta no início, a ocupação do território vai se concretizan-
do efetivamente nos anos 70, na mesma época em que o fl uxo para Amazônia 
decresce. A presença brasileira no Paraguai representa um fenômeno de conse-
qüências importantes para a dinâmica social e econômica deste país. Segundo 
os dados levantados por Souchaud (2000)5, “eles são 500 mil. O que na origem 
era uma simples ocupação do espaço fronteiriço transformou-se num verdadeiro 
motor da evolução da sociedade paraguaia”.   
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 O espaço que se nomeia “Brasiguaio” é o resultado dos últimos trinta 
anos de colonização. O termo, que surgiu no fi nal dos anos 80, para designar 
tipicamente os agricultores expulsos do Paraguaio, pode ser usado também para 
referir-se genericamente a todos os imigrantes brasileiros naquela região. Embo-
ra não haja diretamente em território Paraguaio.
 E ainda temos os movimentos dos índios brasileiros que tem a intenção 
de fl agrar o descompasso entre a imagem de um índio genérico cristalizado no 
imaginário dos brasileiros e a realidade de vários grupos indígenas, que estão 
cada vez mais articulados politicamente e mobilizados para garantir o exercício 
de sua identidade cultural. Para isso, têm sido necessário dominar os códigos da 
sociedade não indígena, não para ser iguais, mas justamente como recurso para 
a manutenção de sua diferença.
 Estas diferenças criaram movimentos e lutas no interior do país, de índios 
e negros, que defendiam seus territórios invadidos pelos bandeirantes e colo-
nizadores, ou ainda, unindo a luta pela liberdade com a da terra própria, cons-
truindo os quilombos ou Movimentos Camponeses Messiânicos, que seguiam 
um líder carismático: citamos como exemplos os movimentos dos Canudos, com 
Antônio Conselheiro; Contestado, com o Monge José Maria; o Cangaço com 
Lampião e diversas lutas com confl itos violentos nas décadas de 30 e 40. 
 No bojo destas lutas surge o Movimento dos Trabalhadores sem Terra – 
MST, que é um movimento de resistência na defesa dos interesses dos trabalha-
dores à desapropriação do latifúndio, com assentamento de famílias,  produção  
e  reprodução  do  trabalho  familiar,     a  cooperação, a criação de políticas agrí-
colas, voltadas para o desenvolvimento da agricultura camponesa, a geração de 
políticas públicas destinadas aos direitos básicos da cidadania, com formas de 
pressão distintas, de acordo com a conjuntura política. E que visa três grandes 
objetivos: a terra, a reforma agrária e uma sociedade mais justa.
 Diante do exposto, podemos observar que os movimentos e lutas nasci-
dos no interior do país, de índios e negros, que defendiam seus territórios inva-
didos pelos bandeirantes e colonizadores, ou ainda, unindo a luta pela liberdade 
com a da terra própria, construindo os quilombos ou Movimentos Camponeses 
Messiânicos, que seguiam um líder carismático: citamos como exemplos os mo-
vimentos dos Canudos, com Antônio Conselheiro; Contestado, com o Monge 
José Maria; o Cangaço com Lampião e diversas lutas com confl itos violentos nas 
décadas de 30 e 40. 
 No bojo destas lutas surge o Movimento dos Trabalhadores sem Terra – 
MST, que é um movimento de resistência na defesa dos interesses dos trabalha-
dores à desapropriação do latifúndio, com assentamento de famílias, produção 
e reprodução do trabalho familiar, a cooperação, a criação de políticas agríco-
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las, voltadas para o desenvolvimento da agricultura camponesa, a geração de 
políticas públicas destinadas aos direitos básicos da cidadania, com formas de 
pressão distintas, de acordo com a conjuntura política. E que visa três grandes 
objetivos: a terra, a reforma agrária e uma sociedade mais justa.
 O presente trabalho conclui que, a dinâmica da ocupação do território 
brasileiro, foi estimulada pela revolução comercial, pois foi traçado como perfi l 
no fi m da escravidão sendo então gênese do campesinato brasileiro.
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RESUMO: O artigo em questão propõe a refl exão sobre a Formação Continu-
ada de docentes, com o objetivo de estabelecer a relação entre a Formação 
Continuada destes profi ssionais e a importância do coordenador pedagógico no 
sucesso desta formação dentro do ambiente escolar. Dos temas educacionais 
abordados nas institucionais pelo Brasil, congressos e discussões pedagógicas, 
a formação docente é um dos campos do conhecimento mais debatidos e ana-
lisados no momento, demonstrando a relevância que essa questão tomou nos 
últimos anos. Retomando-se os caminhos já percorridos, no processo histórico 
tanto do coordenador quanto da formação continuada dos professores para que 
juntos possam, buscar novos caminhos para suas práticas pedagógicas.  Assim, 
percebe-se a responsabilidade e relevância da Coordenação Pedagógica como 
articulador desta formação dentro das escolas, contribuindo signifi cativamente 
para o sucesso do trabalho do professor e consequentemente do ensino apren-
dizagem. 
Palavras-chave: formação continuada de docentes. Coordenação pedagógica. 
Processo histórico.  Ensino aprendizagem.

TEACHER CONTINUING X EDUCATIONAL TRAINING COORDINATION

RESUME: The article in question proposes a refl ection on the Continuing Edu-
cation of teachers, in order to establish the relationship between the Continuing 
Education of these professionals and the importance of the pedagogical coordi-
nator in the success of this training within the school environment. Educational is-
sues addressed in institutional Brazil, conferences and educational discussions, 
teacher training is one of the fi elds of the most debated and analyzed at the time 
knowledge, demonstrating the importance that this issue has taken in recent ye-
ars. Returning to the paths already traveled, in the historical process both as co-
ordinator of continuing education of teachers so that together we can, seek new 
paths to their teaching practices. Thus, we see the responsibility and importance 
of Pedagogical Coordination as an articulator of this training within schools, con-
tributing signifi cantly to the success of the teacher’s work and consequently the 
teaching learning.
Keywords: continuing education of teachers. Pedagogical coordination. Histori-
cal process. Teaching and learning.
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INTRODUÇÃO

 Na atualidade a formação de qualquer profi ssional se faz primordial para 
seu acesso, permanência e ascensão profi ssional no mundo do trabalho. E nas 
escolas não se faz diferente, está cada vez mais presente na vida dos professo-
res e dos demais envolvidos no fazer educacional. 
 O professor é o principal responsável pela sua formação continuada, pelo 
seu aprimoramento profi ssional, portanto, precisa acompanhar as mudanças, 
pois as mesmas, com certeza terão impacto sobre a sua prática e tomar consci-
ência de que esse processo se tornará presente ao longo de toda sua atuação, 
preparando-se para os novos e crescentes desafi os desta geração que nunca 
esteve tão em contato com novas tecnologias e fontes de acesso ao conheci-
mento, como hoje. Se tornando capaz de enriquecer a sua prática, e propiciar 
mudanças em si, a nível curricular, no ensino aprendizagem que proporciona e 
até organizacional da escola.
 É comum encontramos professores que devido ao longo tempo que atu-
am na sala de aula. Alcançando a condição confortável de “experiente”, adquirin-
do resistência à formação continuada, achando que não há o que acrescentarem 
a sua prática. Segundo Nóvoa (2001), “a experiência não é nem formadora nem 
produtora. É a refl exão sobre a experiência que pode provocar a produção do sa-
ber e a formação”.  Compreende-se que a formação continuada de professores 
é pensada para a melhoria da qualidade da prática pedagógica junto aos alunos 
e para acrescentar novos conhecimentos aos professores que atualizaram na 
superação de entraves confl itos na sala de aula.
 A escola não pode ser eximida da responsabilidade e competência, na 
orientação e acompanhamento da capacitação constante dos docentes e toda 
equipe escolar. É preciso criar condições para que todo professor tenha acesso 
a uma formação de qualidade de modo que a profi ssão ganhe mais credibilidade 
e dignidade. Portanto uma formação de qualidade não se limita à atualização 
profi ssional, onde o docente se converte num mero espectador. Necessita-se 
oportunizar condições e ambiente motivado e técnicas com especialistas no as-
sunto, aos quais é atribuídos a função de iluminar os professores com seus co-
nhecimentos pedagógicos para que sejam reproduzidos. 
 Libâneo (2013) acredita que a formação continuada consiste de ações 
realizadas e executadas dentro da jornada de trabalho, pois ajuda a professores 
iniciantes, a participarem no projeto pedagógico da escola, entrevistas, reuniões 
e orientação pedagógico-didático, grupos de estudos, seminários, conselhos de 
classe e trocar experiências, programas de capacitações a distâncias etc.
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O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação 
inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teó-
ricos e práticos destinados à formação profi ssional, completados por 
estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação ini-
cial, visando o aperfeiçoamento profi ssional teórico e prático no próprio 
contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais 
ampla, para além do exercício profi ssional. (Líbâneo, 2013 pag. 187)

Processo histórico da formação dos docentes

 Para melhor compreensão acerca da formação dos docentes nos reporta-
mos ao processo histórico desta formação no Brasil. 
 A lei da educação elementar, de 15 de outubro de 1827, é a que primeiro 
estabelece exames de seleção para mestres e mestras. Os professores seriam 
examinados em sua profi ciência na aplicação do método do ensino mútuo, no 
qual deveriam se aperfeiçoar, às suas expensas. A instrução no domínio do mé-
todo caracteriza uma primeira intenção de preparar docentes, ainda que de for-
ma exclusivamente prática e sem base teórica. 
 Com base na lei da educação elementar, de 15 de outubro de 1827 o De-
creto Federal nº 52.682, em 1963, criou, ofi cialmente, o Dia do Professor, tornan-
do esta data comemorativa dia tão importante para o professor. Outra inovação 
que esta lei trouxe foi à inclusão de meninas no mundo educacional, ou seja, 
escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas.
  Os anos, décadas e séculos passaram-se sempre na busca da melho-
ria na formação. E na década de 1980. Percebe-se um esforço no sentido de 
melhorar a formação dos professores para as séries iniciais, consoante a uma 
progressiva remodelação pela qual passou o Curso de Pedagogia, de modo a 
procurar adequar-se também à preparação do professor para as séries iniciais, 
tarefa essa que vinha desempenhando sem estar devidamente instrumentado. 
Nos anos 1990, algumas experiências relativas à formação docente, em nível 
superior, de professores para o início da escolaridade vieram se desenvolvendo 
em alguns estados brasileiros, em Institutos Superiores de Formação de Profes-
sores. Embora em escala reduzida. Não houve registro também, na política de 
formação, ações governamentais adequadas pertinentes à carreira e à remu-
neração do professor, o que acabava por se refl etir na desvalorização social da 
profi ssão docente, com consequências drásticas para a qualidade do ensino em 
todos os níveis.
 Na década de 90, a formação de professores foi se constituindo enquan-
to parte fundamental da profi ssão docente em nosso país, através da LDB nº 
9.394, aprovada em dezembro de 1996:
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Art. 61. A formação de profi ssionais da educação, de modo a atender 
aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às ca-
racterísticas de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como 
fundamentos:
1.a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacita-
ção em serviço;  
2.aproveitamento da formação e experiências anteriores em institui-
ções de ensino e outras atividades.
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. 

 É sabido que na atualidade com a graduação acadêmica, não se encerra 
a formação docente, ao contrário, se torna o início deste aprimoramento, tornan-
do essencial a formação continuada para garantir-se a efi ciência dos docentes 
em sua prática pedagógica. Conforme se comprova no Artigo 67 da LDB, que 
ressalta a importância de um período destinado a estudos dentro do ambiente 
escolar visando contribuir para a efi ciência do trabalho do professor.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profi s-
sionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos es-
tatutos e dos planos de carreira do magistério público:
1.ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
2.aperfeiçoamento profi ssional continuado, inclusive com licenciamen-
to periódico remunerado para esse fi m;  
3.piso salarial profi ssional;  
4.progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na ava-
liação do desempenho;  
5.período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 
carga de trabalho. 

 Assim cursos de extensão, palestras e outros momentos de exposição 
sobre assuntos relacionados às áreas de interesse tornam-se importante para 
que ocorra a qualifi cação. Na obra intitulada, “Saberes Docentes e Formação 
Profi ssional” de Maurice Tardif discorre a respeito dos saberes docentes e a sua 
relação com a formação profi ssional dos professores e ainda com o próprio exer-
cício da docência.

São os saberes que resultam do próprio exercício da atividade profi s-
sional dos professores. Esses saberes são produzidos pelos docentes 
por meio da vivência de situações específi cas relacionadas ao espaço 
da escola e às relações estabelecidas com alunos e colegas de profi s-
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são. Nesse sentido, ‘incorporam-se à experiência individual e coletiva 
sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber 
ser’(p. 38).

Formação de Professores a luz da coordenação pedagógica

  Os primeiros registros históricos  no Brasil só começam a partir de 1549, 
com a chegada e atuação dos Jesuítas. Em seguida registra-se, depois de 1570, 
o plano de ensino em vigor foi o Rátio Studiorum, este norteava como deveria ser 
deveria ser oferecido os estudos orientando para tal, sendo reformulado algu-
mas vezes, foi fi nalizado e promulgada em 1599, essa versão vigoraria em todos 
os colégios da Companhia de Jesus. No plano a função supervisora é mencio-
nada, embora não se manifestando a ideia de supervisão.  O Rátio tratava da 
função por meio de uma fi gura denominada Prefeito Geral dos Estudos, ditava 
também como seriam todas as atividades diretamente ligadas ao ensino, desde 
as regras do provincial, as do reitor, do prefeito de estudos, dos professores de 
modo geral, de cada matéria de ensino, das regras das diversas academias, das 
provas escritas e da premiação.
 O supervisor (prefeito geral de estudos) desempenhava a função igua-
lada hoje a de Vice-gestor, um assistente do reitor, que deveria ser obedecido 
pelos professores e alunos. Havia ainda, um prefeito de estudos inferiores e 
um prefeito de disciplina, subordinado ao prefeito geral. O prefeito de estudos 
deveria organizar os estudos, orientar e dirigir as aulas, visando o aproveita-
mento dos alunos, ouvir e observar os professores assistindo suas aulas e lendo 
apontamentos de alunos e se necessário comunicar o procedimento indevido do 
professor ao reitor. Neste plano foi dada a função supervisora um destaque das 
demais funções educativas. O prefeito de estudos assume um papel específi co, 
diferente do papel do reitor ou dos professores (SAVIANE, 2003).
 Surge a reforma educacional comandada pelo Marquês de Pombal, intitu-
lada Reforma Pombalina. Culminou-se com a expulsão dos jesuítas precisamen-
te das colônias portuguesas, a educação muda das mãos destes e passando 
para as mãos do Estado. Os motivos que nortearam a administração pombalina 
a tal reforma, foram: um imperativo da própria circunstância histórica. Extintos os 
colégios jesuítas, o governo não poderia deixar de suprir a enorme lacuna que se 
abria na vida educacional tanto portuguesa como de suas colônias.
 Com a expulsão dos jesuítas o país perde, entre outras coisas, o único 
sistema de ensino existente no país.  Através das palavras de explica-se como 
isto repercutiu e fi cou a educação no Brasil:
 

A organicidade da educação jesuítica foi consagrada quando Pombal 
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os expulsou levando o ensino brasileiro ao caos, através de suas fa-
mosas ‘aulas régias’, a despeito da existência de escolas fundadas por 
outras ordens religiosas, como os Beneditinos, os franciscanos e os 
Carmelitas. (Niskier, 2001, p. 34)

 Com o fi m do sistema de ensino extinguiu-se também, o cargo de prefeito 
de estudos, havendo um retrocesso nos aspectos educacionais. Nesse período 
foram admitidos professores leigos para as aulas régias. Cria-se o cargo de di-
retor geral de estudos e a designação de comissários para fazer em cada local, 
o levantamento do estado das escolas. A função e o ideal da supervisão conti-
nuavam presentes, englobados nos aspectos político-administrativos represen-
tada no papel do diretor geral e a parte da direção, coordenação e orientação 
do ensino foi delegada a comissários ou diretores de estudos, em nível local. E 
somete em 1886 viu-se novamente à necessidade da organização de um Siste-
ma Nacional de Educação. Para isso tornava-se necessário à criação de órgãos 
centrais e intermediários de formulação das diretrizes e normas pedagógicas e 
um serviço de supervisão pedagógica no âmbito das unidades escolares. 
  Com reforma de 1928, no estado do Pernambuco foi o primeiro a tratar a 
parte técnica e a parte administrativa da educação de forma separada, surgindo 
assim à fi gura do supervisor como distinta da do inspetor. E com o Movimento 
dos Pioneiros da Educação em seu manifesto de 1932, por meio do ideário es-
colanovista destaca a contribuição das ciências para racionalizar os serviços 
educacionais, dotando de efi ciência e efi cácia o processo educativo. É tratado 
com relevância então, os técnicos ou especialistas em educação, entre eles o 
supervisor. 
 Faz-se necessário nesta retomada histórica, ressaltar que o modelo de 
supervisão que mais infl uenciou em nosso país, foi o dos Estados Unidos, que 
surgiu no século XVIII durante o governo de Juscelino Kubitscheck, como Ins-
peção Escolar, no bojo do processo de industrialização, e mais recentemente 
ganhando força e contorno legal, num contexto nada favorável. Nesse período 
foi fi rmado um convênio do MEC, com o referido país, onde foi criado o Plano de 
Assistência Brasileira - Americana no Ensino Elementar-PABAEE, de 1957 até 
1964. 
 No âmbito educacional brasileiro supervisão escolar primava pela espe-
cialização da função, mas isso acabou por desqualifi car o trabalho, pois como 
esse profi ssional era reprodutor de mandos e desmandos pré-estabelecido, sem 
sua participação crítica no processo, sua atuação histórica passou a ser descon-
textualizada e sua visão anacrônica sobre o processo de ensino e de aprendiza-
gem. No início da década de 80 com a derrocada do regime do governo militar e 
a busca pela redemocratização, a discussão em torno da educação pautava-se 
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sobre a necessidade da participação mais signifi cativa deste profi ssional na or-
ganização da escola. As bandeiras dos educadores concentravam-se na expan-
são da educação, Educação para Todos, com qualidade e a gestão democrática 
nas escolas. 
 Assim com a Constituição Federal de 1988 implanta-se o regime político 
democrático no Brasil, com isso todas as leis devem ser adequadas. A lei da edu-
cação, a 2ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394, 
vai ser homologada somente no ano de 1996. Mediante as mudanças latentes 
no cenário educacional, a função da supervisão escolar passa a ser revista e 
repaginada, surge a fi gura do coordenador pedagógico. Essa função poderia ser 
ocupada por um professor que, dependendo da proposta do sistema de ensino, 
deveria ter uma formação, em nível de especialização (lato sensu), na área da 
didática.

Art. 64º. A formação de profi ssionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou 
em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garanti-
da, nesta formação, a base comum nacional.

 Segundo Libâneo (2013, p.180). O coordenador pedagógico responde 
pela viabilização, integração e articulação, do trabalho pedagógico-didático em 
lida direta com os professores, em função da qualidade do ensino. Junto ao cor-
po docente o coordenador tem como principal atribuição à assistência didática 
pedagógica, refl etindo sobre as práticas de ensino, auxiliando e construindo no-
vas situações de aprendizagem, capazes de auxiliar os alunos ao longo da sua 
formação.
 De acordo com Rosa (2004, p. 142-144), o coordenador pedagógico é 
responsável pela formação continuada dos professores na escola, procurando 
atualizar o corpo docente, buscando refl etir constantemente sobre o currículo, 
atualizando as práticas pedagógicas dos professores estando sempre atento às 
mudanças existentes no campo educacional. Neste caso, defende Rosa, que o 
coordenador deve estar em constante processo de auto formação, juntamente 
com a aprendizagem e constante uso das novas tecnologias, principalmente no 
campo da informática. 

Docentes e Coordenadores Pedagógicos- esforços conjuntos em prol um 
ensino aprendizagem efi ciente e efi caz

 Em meio às demandas educacionais, as exigências por um ensino efi -
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ciente, que alcance resultados efi cazes com índices de aprovação que atendam 
os anseios sociais e políticos. É possível criar um espaço coletivo para profes-
sores e coordenadores com produtividade para alcançar os objetivos esperados 
através da formação continuada? Como gerir e fazer acontecer essa inteiração 
tão necessária na rotina das escolas?
 Alguns entraves são diagnosticados de acordo com Schön, autor de Edu-
cando o profi ssional refl exivo (Artmed, 2000, edição esgotada), a relação entre 
instrutor e aprendiz (interpretados por especialistas como coordenador e profes-
sor) pode ser um sucesso ou um fracasso dependendo de como a hierarquia, 
o poder e o controle transparecerem na comunicação. Ele descreve duas situa-
ções. Na primeira, o coordenador deixa claro o seu poder como superior na hie-
rarquia em relação ao professor. O resultado mais ocorrido é o rebater de pontos 
de vista adversos e não sucesso da aprendizagem.
 A Segunda situação, conforme relata Tânia Romero em sua tese de 
doutorado: A interação coordenador e professor: um processo colaborativo? O 
aprendizado mútuo, volta-se ao “entendimento, colaboração e questionamen-
to das visões e interesses dos participantes envolvidos: um jogo de cartas na 
mesa, sem mistérios ou intenções ocultas”. 

Encoraja-se que sejam criadas condições para livre troca de informa-
ções, mesmo aquelas mais sensíveis e difíceis, que haja conscienti-
zação dos valores em jogo, bem como conscientização das limitações 
da própria capacidade, que haja comprometimento interno dos partici-
pantes quanto às decisões tomadas, comprometimento este baseado 
em satisfação intrínseca em vez de recompensa ou punição externa. 
O clima de confi ança mútua que se estabelece (...) propicia um relacio-
namento colaborativo favorável a oportunidades de refl exão, escreve 
Tânia.

 Defende-se neste artigo a mudança dos alhares focados em dois persona-
gens fundamentais do contexto escolar, coordenador e professor para alcançar 
o êxito no ensino aprendizagem efi ciente e efi caz.  O primeiro, o coordenador, 
precisa mudar o olha que tem de se mesmo, conscientizando-se da necessidade 
de uma nova postura, acreditar mais na possibilidade de transformar a realidade 
e também acreditar na escola como um espaço adequado para isso, dado que, 
assim, por meio de um movimento dialético de ruptura e continuidade, deixando 
claro assim a que veio e a relevância de sua função inovadora. 
 O segundo, o professor, lida todos os dias letivos com uma pesada co-
brança. Dele, é esperado o do sucesso do aluno e uma prática pedagógica com-
petente, em vista de amenizar este anseio, o professor procura no coordenador 
pedagógico o apoio e soluções para tais objetivos. Então, quando encontra nes-
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te uma postura e implantação de uma prática curricular inovadora, um indicador 
de um caminho seguro, motivador e em sintonia com suas necessidades. For-
ma-se, então uma nova consciência, que aponta para novas necessidades, gera 
novas interrogações, propicia novas construções e novas transformações.

Não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação 
pedagógica, sem uma adequada formação de professores. Esta afi r-
mação é de uma banalidade a toda prova. E, no enquanto, vale a pena 
recordá-la num momento em que o ensino e os professores se encon-
tram sob fogo cruzado das mais diversas críticas e acusações. (Nóvoa, 
1992, p.17)

 Para gerir estas transformações, a formação continuada dos docentes 
pelos coordenados deve norteia-se no modelo clínico de formação continua-
da, citado por Libâneo (2013, p.261) este modelo é um trabalho preventivo de 
orientação do professor na sala de aula, que permite a prática refl exiva sobre o 
trabalho em desenvolvimento e previne para que as difi culdades encontradas 
sejam superadas. Pode ser aplicado em um ou mais professores, porém ele 
sugere a aplicação em todo o grupo de docentes, onde são levantadas todas as 
necessidades de desenvolvimento profi ssional através de observação das aulas. 
Também segundo Philippe Perrenoud (1993), o método clínico é baseado na 
articulação entre prática e refl exão sobre a prática.
 Faz-se necessário também, que o coordenador utilize diversos procedi-
mentos e técnicas como: Planejamento e elaboração de projetos, reuniões, en-
trevistas, seminários, dias coletivos, conselhos de classe e feedbacks. Todo o 
trabalho do coordenador, portanto, só é possível a partir de um espaço coletivo 
de debate com os professores. Só a partir dessa interação a fi gura do coordena-
dor pode exercer a sua principal função, a de formador que promove a refl exão 
contínua junto aos professores sobre a prática pedagógica.  É de vital importân-
cia que os coordenadores compreendam que a construção de conhecimento jun-
to aos professores não acontece porque o coordenador ensina o professor como 
ensinar, e sim porque existe o intercâmbio, a inteiração, o 0bjetivo em comuns 
entre eles: o ensino e a aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Deixa-se claro neste artigo que o trabalho do coordenador pedagógico 
será mais efi caz se ele tiver clareza e fundamentação conceitual, teórica e meto-
dológica sobre a função global da escola. A mesma refl exão, aliás, vale para todo 
educador. Ressalta-se ainda, que estamos longe de uma formação continuada 
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efi ciente, porém temos que continuar pesquisando o assunto para proporciona-
mos à refl exão com ações efetivas não só dentro do ambiente escolar.  Com-
preende-se que a tarefa do coordenador de gerenciar a formação continuada 
docente, não é fácil porque, não existem fórmulas mágicas ou receitas prontas, 
padronizadas a serem reproduzidas sendo necessário criar soluções de acor-
do com a realidade de cada escola, pois este cenário é composto de pessoas 
que sofrem intervenções e infl uências físicas, emocionais e sociais. Porém, a 
formação continuada dos professores não é útil somente no cumprimento das 
atividades descritas no planejamento ou programas escolares, mas, para o en-
frentamento de desafi os não previstos enfrentados no cotidiano.
   É essencial corrigir sérias defi ciências na formação inicial de professores 
que estão em atuação. Somos sabedores que tais defi ciências podem ser ame-
nizadas nas formações e que as políticas educacionais ainda estão em desen-
volvimento para se tornarem satisfatórias e sanarem os problemas e enfrenta-
mentos cotidianos, como também dar mais condições de trabalho a professores 
e coordenadores.  Nota-se algumas tentativas do governo em contribuir com a 
formação continuada através de programas como:    
 •  Formação no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Cer-
ta - Curso presencial de 2 anos para os Professores alfabetizadores, com carga 
horária de 120 horas por ano, metodologia propõe estudos e atividades práticas.
 • ProInfantil -  Que é um curso em nível médio, a distância, na mo-
dalidade Normal. Destina-se aos profi ssionais que atuam em sala de aula da 
educação infantil, nas creches e pré-escolas das redes públicas e da rede priva-
da, sem fi ns lucrativos, que não possuem a formação específi ca para o magisté-
rio.
 • Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Bá-
sica – Parfor - fomenta a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, 
para professores em exercício na rede pública de educação básica, 
 • Proinfo Integrado – Trata-se de um programa de formação voltado 
para o uso didático-pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação 
no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos 
nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos 
pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e 
pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais.
 • e-Proinfo - O e-Proinfo é um ambiente virtual colaborativo de 
aprendizagem que permite a concepção, administração e desenvolvimento de 
diversos tipos de ações, como cursos a distância, complemento a cursos pre-
senciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas 
de apoio a distância e ao processo ensino-aprendizagem.
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 • Pró-letramento - O Pró-Letramento é um programa de formação 
continuada de professores, voltado para aprendizagem da leitura/escrita e ma-
temática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental. Sendo realizado pelo 
MEC, em parceria com universidades que integram a Rede Nacional de Forma-
ção Continuada e com adesão dos estados e municípios.
 • Gestar II - O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar oferece 
formação continuada em língua portuguesa e matemática aos professores dos 
anos fi nais (do sexto ao nono ano) do ensino fundamental em exercício nas es-
colas públicas. 
 • Rede Nacional de Formação Continuada de Professores - A 
Rede Nacional de Formação Continuada de Professores foi criada em 2004, 
com o objetivo de contribuir para a melhoria da formação dos professores e alu-
nos. O público-alvo prioritário da rede são professores de educação básica dos 
sistemas públicos de educação.
 Uma mudança do olhar voltado para o coordenador pedagógico que res-
salto sua importância e signifi cativa contribuição, uma melhor defi nição de sua 
função e atribuições desempenhadas no contexto escolar, por parte da gestão, 
secretarias educacionais pode contribuir de forma signifi cativa para esta luta 
formadora. O acúmulo de funções, exagerado tempo dispensado aos tramites 
burocráticos, indisciplina e a falta de recursos tecnológicos para pesquisas e 
assessoramento aos professores são algumas das muitas frustrações deste pro-
fi ssional. 
 Não esquecendo ainda, que o professor também precisa de mais valo-
rização, salários condizentes e justos para obter a devida motivação em sua 
formação que não deve ocorrer somente no ambiente escolar, mas nos investi-
mentos como pós-graduações, mestrado e doutorado. Comprova-se através de 
resultados em outros países que, assim estaríamos trilhando um caminho mais 
seguro e propício a resultados qualitativos na educação brasileira.
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A Justiça de Platão

Álvaro Gonçalves dos Santos1 
Elias Menta Macedo 2

Resumo: O presente artigo visa refl etir sobre a ideia de justiça, a partir dos di-
álogos escritos na República, obra-prima de Platão, fi lósofo grego. Antes disto, 
porém, é feito um retrato sucinto de sua vida e obra, a fi m de melhor compre-
endê-lo, levando em conta suas infl uências, sua personalidade, seu método e o 
ambiente em que viveu. Por derradeiro, tenta-se sintetizar o conceito exposto, 
contextualizando-o com o mundo contemporâneo.
Palavras-chaves: Filosofi a grega; República de Platão; ideia de Justiça.

The Justice Plato

Abstract: This article aims to refl ect on the idea of justice, from the dialogues 
written in Republic, a masterpiece of Plato’s, greek philosopher. Before this, 
however, is made a succinct portrait of his life and work in order to better unders-
tand it, taking into account their infl uences, personality, method and environment 
in which he lived. For the last, we try to synthesize the concept above, contextu-
alizing it with the contemporary world.
Keywords: Greek philosophy; Plato’s Republic; idea of Justice.

Quem foi Platão

 Platão foi dentre todos os fi lósofos da antiguidade, para muitos historia-
dores, o que maior infl uência exerceu sobre o pensamento ocidental, tanto que 
suas teorias incidiram diretamente sobre a teologia e fi losofi a cristãs pregadas 
sobremaneira pelo catolicismo romano. Daí, a importância desse gênio para o 
conhecimento fi losófi co, mesmo depois de tantos séculos de sua existência.
 Nascido em 428 a.C., durante o início da Guerra do Peloponeso, recebeu 
o nome de Arístocles, e, posteriormente, foi chamado de ‘Platão’, um apelido 
oriundo, para alguns, de seu vigor físico, para outros, de sua força estilística, 
ou, ainda, pelo tamanho de sua fronte [I]. Sua família era aristocrata e abastada, 
com tradições políticas, já que possuíam em sua árvore genealógica autoridades 
como Codro e Sólon. Logo, tinha tudo para dedicar-se à política, porém, desviou-
-se para a contemplação fi losófi ca [II], e tornou-se amigo da sabedoria. Aliás, 
esse dado refl ete demasiadamente em toda a sua vida e refl exão.
 Ele foi discípulo de Sócrates, encontrando-se com ele quando tinha seus 
vinte anos de idade, com o mesmo objetivo de muitos jovens daquela época, 
qual seja, dedicar-se à fi losofi a como meio de melhor se preparar para a políti-
1 Elias Menta Macedo é acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal de Goi-
ás, campus Jataí.
2 Álvaro Gonçalves dos Santos é acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal 
de Goiás, campus Jataí.
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ca. Entretanto, como dito, Platão não seguiu por aí, principalmente por conta da 
condenação de seu mentor à morte, acusado pelos democratas da época. Tal 
fato afastou-o da política, ainda que alguns temas afi ns fossem centrais em suas 
teorias.
 Entender um fi lósofo, ou, ao menos tentar fazer isso, demanda mais que 
um estudo de sua vida e de suas obras, pois, como se sabe, o conhecimento 
humano não é algo que simplesmente nasce pronto e acabado num indivíduo. 
Assim, tão importante quanto à análise pormenorizada das teorias platônicas é 
também a compreensão das infl uências experimentadas por ele, mesmo que tal 
desiderato se dê aqui de forma sucinta.
 Platão, obviamente, bebeu das lições de seus predecessores, como Pitá-
goras, Parmênides, Heráclito e Sócrates. A doutrina pitagórica é percebida pelo 
respeito às matemáticas e nos elementos órfi cos da fi losofi a platônica, como a 
crença na imortalidade da alma e na existência de outro mundo. Herda de Par-
mênides a convicção na imutabilidade do que é real, e que toda mudança, na 
verdade, não passa de uma ilusão produzida pela distorção de nossos sentidos. 
Em contrapartida, Heráclito lhe outorga a doutrina de que não há nada perma-
nente no mundo, em constante mudança.
 Bertrand Russel sintetiza essas infl uências anteriores, as quais conver-
gem incisivamente para a teoria das idéias (das formas), como bem salienta:

Isso tudo, combinado com a doutrina de Parmênides, o levou à con-
clusão de que o conhecimento não é derivado dos sentidos, mas algo 
que sòmente se consegue atingir por meio do intelecto. Esta maneira 
de pensar se adaptava, por sua vez, ao pitagorismo. [III]

 Por último, predominam nas meditações platônicas os ensinamentos so-
cráticos, os quais lhe possibilitam refl etir sobre as questões éticas e a preferir 
sempre explicar o mundo teologicamente, deixando de lado à análise mecânica 
dos fi lósofos da natureza, anteriores a Sócrates. Ponto importante, que ressalta 
essa infl uência, é a idéia de “Bem” em Platão, estilisticamente desenhada na 
metáfora do Sol. Ademais, pode-se dizer que Sócrates (ao lado dos sofi stas) é 
quem justamente desvia o foco da fi losofi a, trazendo o homem e o seu modo de 
pensar para o centro das especulações, o que, por sinal, constitui a base das 
indagações platônicas.
 Após seu distanciamento da vida política, Platão dedicou-se exclusiva-
mente às meditações fi losófi cas, a atividade de escritor e ao ensino contínuo 
na escola de fi losofi a fundada por ele, a Academia, onde exerceu o magistério, 
juntamente com Aristóteles, seu grande discípulo, até os últimos dias de sua vida 
nesse mundo (dos sentidos), por volta de 347 a.C..  
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Diôgenes Laêrtios, em sua obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, alude 
que sobre o túmulo de Platão foi inscrito o seguinte epitáfi o: “Pelo espírito equi-
librado e pelo caráter justo destacou-se e aqui jaz Aristócles, homem divino. Se 
outros receberam grandes honrarias por sua sapiência, ele as recebeu ainda 
maiores, e a inveja não o persegue” [IV]. Além deste, destaca esse outro: “Em 
seu seio a terra oculta o corpo de Platão, mas a sede imortal dos bem-aventura-
dos tem a alma do fi lho de Aríston, honrado por todos os homens bons, embora 
more muito longe, porque viu a vida divina”[V].

Qual foi o legado de Platão

 A obra de Platão chegou praticamente completa até a atualidade, o que, 
de certa forma, corrobora o crédito dado a ele por seus sucessores. Apesar disto, 
existiram historiadores, muitos do século passado, que duvidaram da autentici-
dade de quase todos os escritos desde há muito conferidos a ele. Contudo, tal 
problema foi superado, sendo quase consenso entre os estudiosos a fi dedigni-
dade de todas as obras.
 Outro ponto importante é o método por ele empreendido. No entanto, 
antes de elucidar tal questão, cumpre ressaltar que sua obra corresponde um 
marco para o conhecimento humano, pois representou a passagem da cultura 
da ‘oralidade’ para a da escrita. Tanto é vero, que Sócrates, seu mestre e ante-
cessor, nada deixou de escrito, já a Platão são atribuídas mais de trinta obras 
escritas.  
 Em decorrência disto, Platão desenvolveu um método literário próprio e 
peculiar, denominado dialético-dialógico. Essa técnica, a rigor, é a convergên-
cia entre a oralidade, que se dá por meio da conversação dos interlocutores, e a 
escrita, fazendo com que o tema abordado fi casse registrado além da memória 
de uns poucos, perpetuando-se no tempo.  
 O método empregado por ele baseou-se naquele utilizado e desenvolvi-
do [VI] por Sócrates, ou seja, busca-se o conhecimento por meio de perguntas 
e respostas, como um verdadeiro talk-show, extraindo-se dos argumentos dos 
interlocutores determinadas premissas, que sustentassem certa conclusão.
 As obras platônicas acabam transcendendo os próprios personagens, e 
atingem diretamente o leitor, o qual passa a discutir com o autor, mesmo depois 
de mais de dois mil anos de sua morte. Por conta disso, “seu fi losofar assume 
uma dinâmica deliciosamente socrática, na qual o próprio leitor é envolvido na 
tarefa de extrair maieuticamente a solução dos problemas suscitados e não ex-
plicitamente resolvidos”[VII]. Este, por sinal, o grande valor de suas obras, sem-
pre atuais, justamente pela possibilidade de contemporização dada àquele que 
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o lê.
 Outros caracteres resumem o método platônico, como a pessoalidade 
dos discursos e a utilização da dedução irônica, por meio da qual atingia 
suas conclusões a partir de elementos extraídos dos personagens antagonistas, 
como, por exemplo, na discussão entre Sócrates e Trasímaco, nos primeiros 
livros da República, que adiante será abordada.  
 Aliás, cumpre ressaltar que Sócrates, em quase todas as obras, constitui 
a personagem principal dos debates. Talvez seja esse um outro estratagema 
persuasivo utilizado por Platão, já que tamanho era o prestígio intelectual de seu 
mestre, que já difi cultava qualquer refutação a priori de suas argumentações.
 Demais disto, Platão retorna ao mito, inutilizado desde os primeiros fi ló-
sofos da natureza, após refutarem as explicações míticas e românticas do mun-
do.  Entretanto, o mito platônico diferencia-se em demasia daqueles poéticos, 
expostos principalmente por Homero e Hesíodo, pois é utilizado em consonância 
com a razão, e não como mero disfarce desinteressado dos questionamentos 
propostos.  
 Desse modo, o mito assume papel fundamental na exposição platônica[-
VIII], onde serve de metáfora elucidativa, sem dissociar-se do logos racional, 
possuindo verdadeiro valor cognoscitivo. O mito, em Platão, vai além de mero 
artifício metafórico, já que “agrega algo à explicação que o antecede”[IX]. Isto, 
por sinal, mostra-se evidente na passagem da caverna, uma das mais belas ale-
gorias de sua obra.     
 Após essas considerações acerca do método e dos caracteres da obra 
deixado por Platão, convém agora elencar todos os títulos a ele atribuídos. A dis-
posição conferida pelo gramático Trasilo, conforme exposto por Reale e Antiseri, 
divide os trinta e seis trabalhos em nove tetralogias, na seguinte ordem:

I – Eutífron, Apologia de Sócrates, Críton, Fédon; II- Crátilo, Teeteto, 
Sofi sta, Político; III – Parmênides, Filebo, Banquete, Fedro; IV – Alcibí-
ades I, Alcibíades II, Hiparco, Amantes; V – Teages, Cármides, Laques, 
Lísis; VI – Eutidemo, Protágoras, Górgias, Mênon; VII – Hípias menor, 
Hípias maior, Íon, Menexeno; VIII – Clitofon, República, Timeu, Crítias; 
IX – Mino, Leis, Epinomis, Cartas. [X]

 Questão outra que assume o cerne das discussões a respeito do patri-
mônio intelectual deixado por Platão, mormente nos últimos tempos, refere-se 
às doutrinas não escritas discutidas por ele. Vários estudiosos especulam que 
somente a partir da compreensão desses escólios, aliado ao estudo dos escritos 
supracitados, é que se torna possível a exata percepção da grandeza e profun-
didade de seu pensamento. 
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 A maior parte dessas doutrinas concerne às lições proferidas no âmbito 
da Academia, intituladas Sobre o Bem, as quais ele não pretendeu escrever, 
acreditando ser inapropriada a sua compreensão através dos manuscritos. Dizia 
que apenas por meio de adequada preparação e observações metódicas, me-
diante o diálogo vivo, seria possível ao fi lósofo alcançar as “realidades últimas e 
supremas”.  
 A despeito dessa crença, alguns discípulos seus desobedeceram-no e 
escreveram sobre essas lições. Ao saber disto, Platão condenou-os, mas admi-
tiu que alguns haviam compreendido muito bem seus preceitos. Desse modo, 
tão importante quanto o estudo da vida e das obras escritas, é também a análi-
se dessas doutrinas não escritas, chave-mestra para a compreensão de vários 
enigmas platônicos.
 Inestimável talvez não seja sufi ciente para expressar a importância do le-
gado de Platão, tanto que ainda hoje os estudiosos relêem suas obras e extraem 
novas signifi cações, a partir de novos contextos interpretativos. Além disso, são 
inúmeros os fi lósofos que fundam suas escolas sob a infl uência desse gênio, nos 
mais diversos campos do saber [XI].
 Agora resta apenas descrever, em grandes traços, a obra-prima de Pla-
tão, sua grande Utopia, para, posteriormente, adentrarmos no ponto principal 
deste trabalho, qual seja a ideia de justiça em Platão e seus desdobramentos.

Qual foi sua obra-prima

 Dentre todas as obras atribuídas a Platão, o diálogo mais importante tal-
vez seja a República, a qual pode ser didaticamente dividida em três partes. A 
primeira relativa à formação de um Estado Ideal, superior a qualquer outro, vai 
até o fi nal do Livro V. Nessa Utopia ele conclui que os governantes devem ser 
fi lósofos, ou vice-versa. A segunda parte, livro VI e VII, cinge-se a defi nição do 
termo “fi lósofo”, complementando o que fora discutido anteriormente e a expo-
sição da teoria das ideias. Finalmente, a terceira consiste, majoritariamente, de 
um debate acerca das espécies de constituições reais, bem como a explanação 
sobre a imortalidade da alma.
 Platão almeja, nesse diálogo, a perfeição da arte política por meio da 
“cura da alma”, ou seja, aproximando o ser político do espírito fi losófi co, pois, so-
mente assim, pode o homem alcançar o valor supremo da justiça e do bem. Daí, 
partir do matrimônio entre essas duas artes para construir uma Cidade perfeita e 
harmoniosa. Nesse diapasão, Giovanni Reale enfatiza:

De fato, afi rma Platão, o Estado não é senão o engrandecimento de 
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nossa alma, espécie de gigantografi a que reproduz, em várias dimen-
sões, tudo aquilo que existe em nossa psyché. O problema central da 
natureza da ‘justiça’, que constitui o eixo em torno do qual giram todos 
os outros temas, recebe solução adequada através da observação de 
como nasce (ou se corrompe) uma Cidade perfeita. [XII]

 Todavia, a compreensão dessa tese não pode se afastar de seu sentido 
histórico, isto é, do contexto em que o autor estava inserido quando a elaborou, 
num mundo totalmente distinto do nosso. Destarte, não se pode olvidar que a 
fi losofi a era, à época, entendida como o conhecimento supremo de todas as 
coisas e a Cidade-Estado era enxergada como única forma possível de organi-
zação social.
 Logo no princípio da obra Platão afi rma que os cidadãos devem ser dividi-
dos em três classes distintas: os guardiões, os soldados e as pessoas comuns, 
como os lavradores, artesãos e comerciantes. Cada uma é representada, segun-
da a hierarquia estabelecida, por um metal, são eles, o ouro, a prata e o bronze, 
respectivamente.
 A última classe é constituída por pessoas cujas almas possuem o aspecto 
“concupiscível”, aquele mais elementar em um indivíduo, relativo aos apetites 
animalescos do ser humano. Nela deve predominar a virtude da “temperança”, 
ou seja, o autodomínio imprescindível que deve disciplinar os prazeres munda-
nos, bem como a capacidade de obediência as classes superiores.
 A segunda classe social é formada de homens fortes, dotados de alma 
irascível e corajosa, ou seja, como exemplifi ca o autor, pessoas assemelhadas 
aos cães de raça, possuidoras de mansidão e ousadia, concomitantemente. A 
virtude deles deve ser, portanto, a “coragem”, sobretudo para o combate, contra 
males advindos de fora ou de dentro da cidade.
 Por derradeiro, a classe dos governantes, constituída por aqueles que 
amam a cidade e aprendam a conhecer e contemplar o Bem, para poderem 
cumprir sua missão com desvelo. Dessas três classes, apenas esta deve pos-
suir poder político, capaz de guiar todo o corpo social. Esses guardiões deverão 
possuir almas repletas de racionalidade, sendo que sua virtude específi ca é a 
“sabedoria”. Daí, a conclusão de todos eles serem fi lósofos, ou seja, “amigos do 
saber”.
 Dessa forma, o Estado Ideal seria aquele em que predomina em cada 
uma dessas categorias o respectivo atributo, ou seja, a temperança, a coragem 
e a sabedoria. A “justiça”, para Platão, é justamente a “harmonia que se estabe-
lece entre essas três virtudes” [XIII].
 Após esse sucinto esboço, nota-se que a obra não está aqui totalmente 
esmiuçada. Isto se deve não apenas por sua magnitude, já que trata de multi-



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

70

variados temas, interligados com a discussão sobre a Justiça, mas também por 
conta das modestas pretensões do presente trabalho.  
 Desse modo, sem pretender esgotar a obra, objetiva-se aqui estreitar o 
debate, delimitando-o, contentando-se com o exame, ainda que superfi cial, da 
ideia de justiça a partir do que fora discutido pelo Sócrates platônico. Daí, a ne-
cessidade de expor brevemente algumas conversas inseridas na obra, a fi m de 
extrair-se delas a essência daquilo que Platão enxerga ser a justiça.

Qual sua ideia de Justiça

 Há um século antes de Platão, na China, um sábio foi questionado por 
seu discípulo sobre como deveria o mal ser recompensado, se seria sapiente 
retribuí-lo com o bem. Confúcio, o sábio, então questionou: “Nesse caso, com o 
quê seria recompensado o bem?” [XIV]. E, antecipou: “Recompensa-se o bem 
com o bem, e o mal com a Justiça!”
 Dessa passagem afi guram-se três pontos pertinentes à ideia de justiça: o 
primeiro consiste na questão temporal, pois, desde antanho os homens a discu-
tem; segundo, o aspecto espacial, posto ser esse problema comum a todos os 
povos; por fi m, a difi culdade em qualquer tentativa de defi ni-la [XV – XVI], o que 
implicitamente se infere daquele questionamento. 
 Dito isto, convêm retornar à Utopia de Platão e sua questão central, que 
é justamente a defi nição da justiça, conceito esse considerado a base de sua 
fi losofi a.  Toda a discussão a respeito dessa temática surge do diálogo entre 
Sócrates e Céfalo, este último resumindo-a da seguinte forma:

Não ludibriar ninguém nem mentir, mesmo involuntariamente, nem fi -
car a dever, seja sacrifícios aos deuses, seja dinheiro a um homem, e 
depois partir para o além sem temer nada (...) [XVII]

 Em seguida, Sócrates apresenta uma série de argumentos contrários a 
essa conceituação, referindo-se, por exemplo, a pessoa que em pleno discerni-
mento entrega a outra uma arma e, posteriormente, quando em completo estado 
de loucura, pede-lhe de volta o objeto. Seria justo devolvê-lo? – questiona ele.
 Polemarco, fi lho de Céfalo, tenta, inutilmente, defender seu genitor, mas 
acaba defi nindo de modo distinto, concluindo que ser justo é “auxiliar os amigos 
e prejudicar os inimigos” [XVIII]. Sócrates, então, questiona-o sobre quem se-
riam os amigos e os inimigos, e, depois, demonstra que a justiça tem os olhos 
vendados, servindo tanto a uns quanto a outros.
 Logo depois, a discussão é interrompida por Trasímaco, quanto este afi r-
ma que Sócrates presta-se apenas a questionar os outros, sem explicar, ele 
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mesmo, qualquer coisa. O sofi sta, ao ser inquirido sobre o seu conceito, ecoa 
que a justiça nada mais é do que “a conveniência do mais forte” [XIX]. 
 Empós, ele experimenta a famosa ironia socrática, e se irrita amargamen-
te, sendo obrigado a aprofundar sua explicação, até afi rmar que o justo corres-
ponde à conveniência do governante, pois a ele cabe, a seu bel-prazer, a edição 
das leis, verberando, mais precisamente, nesses termos:

Uma vez promulgadas essas leis, fazem saber que é justo para os 
governos aquilo que lhes convém, e castigam os transgressores, a tí-
tulo de que violaram a lei e cometeram uma injustiça. Aqui tens, meu 
excelente amigo, aquilo que eu quero dizer, ao afi rmar que há um só 
modelo de justiça em todos os Estados, o que convém aos poderes 
constituídos. Ora, estes é que detém a força. De onde resulta, para 
quem pensar corretamente, que a justiça é a mesma em toda a parte: 
a conveniência do mais forte.[XX - XXI]

 Em contrapartida, Sócrates refuta-o, enfatizando que isso não tem nada a 
ver com a justiça, pois as leis devem satisfazer as conveniências dos cidadãos, 
os mais fracos, como se extrair do trecho a seguir:

(...) nenhum chefe, em qualquer lugar de comando, na medida em que 
é chefe, examina ou prescreve o que é vantajoso a ele mesmo, mas o 
que o é para o seu subordinado, para o qual exerce a sua profi ssão, e é 
tendo esse homem em atenção, e o que lhe é vantajoso e conveniente, 
que diz o que diz e faz tudo quanto faz.  (...) Portanto, Trasímaco, é 
desde já evidente que nenhuma arte nem governo proporciona o que é 
útil a si mesmo, mas, como dissemos há muito, proporciona e prescre-
ve o que o é ao súdito, pois tem por alvo a conveniência deste, que é o 
mais fraco, e não a do mais forte [XXII]

 No entanto, o sofi sta não desiste de sua empreitada e, peremptoriamente, 
aduz que ser injusto é sinônimo de astúcia e a justiça não é outra coisa, senão 
uma ingenuidade velada. O grande fi lósofo, porém, o repreende, asseverando 
a justiça como causa de toda a felicidade e bonança do homem, ao contrário da 
injustiça, que só lhe gera desgraças e infortúnios.
 Por último, Glauco intervém na conversa, classifi cando os bens existentes 
em três categorias distintas, a saber: 1) os que queremos possuir pelo simples 
prazer de tê-los; 2) aqueles que proporcionam satisfação por si só, bem como 
pelas consequências que produzem; 3) e, outros, que não nos geram gozo ime-
diato (sendo até penosos), mas apenas nos comprazem por seus consectários.
Depois dessa discriminação, ele interroga Sócrates acerca de qual dessas clas-
ses enquadrar-se-ia a justiça. Mesmo após uma nova investida de seus interlo-
cutores, o fi lósofo não desiste, e verbera: “... na mais bela, a que deve estimar 
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por si mesma e pelas suas consequências quem quiser ser feliz”[XXIII].
 Nisso é destemidamente rebatido por Glauco, o qual diz que esse não é o 
parecer da maioria, pois, apesar das honrarias recebidas pelo justo, isso se dava 
somente após uma vida penosa. A fi m de corroborar sua assertiva, exemplifi ca 
citando o anel de Giges, o qual dota de invisibilidade aquele que o possui. Diz 
Glauco, que nessa circunstância, tanto o justo quanto o injusto seriam ganan-
ciosos, pois ninguém reconheceria suas práticas, parecendo, assim, pessoas 
justas.  Finalmente, ele conclui que é melhor aparentar justo, sendo injusto, con-
forme se vê desse trecho:

(...) ninguém é justo por sua vontade, mas constrangido, por entender 
que a justiça não é um bem para si, individualmente, uma vez que, 
quando cada um julga que lhe é possível cometer injustiças, comete-
-as. [XXIV]

 A partir daí, segue um longo debate, onde Sócrates defende a justiça e 
aquela sua qualifi cação, isto é, que ela é benéfi ca por si só e por seus corolários.   
Por derradeiro, afi rma que a justiça estriba-se em cada parte do todo fazer 
aquilo que lhe compete para o bem comum do próprio todo.  
 Esse conceito é desenvolvido sob duas perspectivas: a social e a indivi-
dual.  Na primeira, voltada para a fi losofi a política, Platão separa sua Repúbli-
ca em três classes, cabendo a cada uma delas exercer sua função pré-determi-
nada, sem interferir nas outras. Por sua vez, o aspecto individual de justiça, de 
caráter ético-subjetivo, refere-se à harmonia existente entre as três partes da 
alma humana, senda a apetitiva e a irascível, governadas pela razão, através da 
sabedoria. Vale, aqui, sublinhar as palavras de Julían Marías, a saber:

Também aqui a virtude fundamental é a justiça, e isso de modo ainda 
mais rigoroso, pois consiste no equilíbrio e boa relação dos indivídu-
os entre si e com o Estado, e das diferentes classes entre si e com a 
comunidade social. É, pois, a justiça que rege e determina a vida do 
corpo político, que é a cidade.[XV]

 Desse modo, a tese amadurecida por Platão é a coincidência da verda-
deira fi losofi a com a verdadeira política [XVI]. Isto, porque, compara o Estado 
ideal à alma harmoniosa, afi rmando que no primeiro quem governa são os fi ló-
sofos e na última quem comanda é a razão. Nesse diapasão, Reale sintetiza:

Eis, portanto, o conceito de justiça ‘segundo a natureza’: ‘cada um faça 
aquilo que lhe compete fazer’, os cidadãos e as classes de cidadãos na 
Cidade e as partes da alma na alma. A justiça só existe exteriormente, 
nas suas manifestações, quando existir interiormente, na sua raiz, ou 
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seja, na alma. [XXVII]

 A preocupação de Platão, inobstante agregar as especulações éticas com 
as políticas, mostra-se direcionada em primazia às primeiras, sobretudo quando, 
no fi nal do livro IX, discorrendo sobre sua Cidade Ideal, diz que:

Mas talvez haja um modelo no céu, para quem quiser contemplá-la e, 
contemplando-a, fundar uma para si mesmo. De resto, nada importa 
que a cidade exista em qualquer lugar, ou venha a existir, porquanto é 
pelas suas normas, e pelas de mais nenhuma outra, que ele pautará o 
seu comportamento. [XXVIII]

 Toda a ideia de justiça desenvolvida por Platão, nesses diálogos, demons-
tra uma visão parcial, adequada ao contexto em que fora discutida, em uma so-
ciedade ofuscada pelo saber, de população reduzida e, até certo ponto, bastante 
homogênea. Nesse sentido, “que cada qual cuide da sua própria vida” – diz 
Russel – “é, sem dúvidas, um preceito admirável, mas difi cilmente corresponde 
a que o homem moderno chama justiça”[XXIX].
 Apesar disto, não se deve menosprezar as meditações platônicas, pois, 
partindo-se delas pode-se melhor compreender o que atualmente entendemos 
por justiça, mesmo porque todo o desenvolvimento intelectivo do homem, dado 
a sua fi nitude, não dispensa a exegese histórica, tanto do conceito em si, quanto 
dos métodos utilizados outrora.
 Na Utopia, percebe-se que a ordem e a harmonia social constituem me-
tas da justiça. No entanto, essa relação não se esgota nessa linearidade, já que 
esses dois objetivos são também pressupostos, numa constante dialeticidade 
circular.    Em outras palavras, somente se busca o justo onde existe harmonia e 
equilíbrio, ainda que sejam, ao mesmo tempo, fi ns imediatos da justiça.
 Outro ponto importante é o que se refere às classes estabelecidas de 
acordo com as competências de cada um, podendo existir entre os indivíduos 
desigualdades de poder, prerrogativas e responsabilidades. Ora, a primeira vista 
essa equação pareceria contraditória à justiça, porém, deve-se ir além dessa 
sensação apriorística.   
 O fi lósofo nota que a igualdade, tão afeta a justiça, não está em tratar 
todos da mesma forma, como quis o liberalismo francês, do século XVIII. Isto, 
porque, os indivíduos não são iguais, tanto por questões pessoais quanto por 
infl uências sociais. Um tratamento estritamente isonômico, portanto, consistiria 
em manifesta injustiça. Daí, abstrair-se de Platão o germe do conceito jurídico de 
igualdade material, segundo o qual deve-se dispensar tratamento idêntico aos 
iguais e desigual aos desiguais, na proporção de suas desigualdades [XXX].  
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 A ideia de justiça, entretanto, não se esgota aí. Platão denota, ainda que 
implicitamente, a solidariedade como caractere da justiça, por exemplo, quan-
do divide o corpo social em três órgãos, que devem juntos laborar pelo bem de 
todos.  Nessa estratifi cação, aqueles que têm mais poderes, os fi lósofos, são os 
que possuem maiores responsabilidades para o bem comum. Toda a Utopia ba-
seia-se em ideais que devem ser compartilhados e buscados por todos os seus 
integrantes, de maneira integrada.
 Essa noção se sobreleva, mormente em uma sociedade pluralista e misci-
genada como a atual, pois não há como conceber o justo fora do social, distante 
da intersubjetividade. Assim, somente nas relações entre os seres, sempre dico-
tômica e confl ituosa, é que se projeta a justiça, devendo, por isso, estar presente 
a solidariedade, elementar ao convívio humano.
 Um último tópico, imprescindível para a compressão do que ora se ex-
põe, é a discussão entre Sócrates e Trasímaco, quando este proclama, enfatica-
mente, que “a justiça nada mais é do que o interesse do mais forte”, afi rmando, 
adiante, que os mais fortes são os governantes, que editam as leis. A justiça, 
portanto, estaria no cumprimento inquestionável do que fora abstratamente pres-
crito.
 Esse debate consubstancia o maior problema abordado pela Filosofi a do 
Direito, que desde aquela época inquietava os pensadores, inclusive em outras 
obras, como na Antígone, de Sófocles, onde se vê a disputa entre o direito po-
sitivo e o direito natural [XXXI]. O primeiro, grosso modo, encerra que o direito 
elaborado pelo legislador é o único válido, sendo sinônimo de justiça [XXXII]. Já 
o direito natural reconhece a importância das normas postas, porém afi rma que 
nelas não estão todo o direito, o qual vai além, buscando refúgio em normas su-
pralegais, sejam elas de origem religiosa, moral ou racional.
 A partir dessa contraposição, nota-se que Platão, discordando de Tra-
símaco, situa a justiça além das normas positivadas pelo homem, o qual deve 
buscá-la por meio da sabedoria, guiado pela razão. Com o encontro dos gover-
nantes-fi lósofos com a justiça, através da racionalidade, é que se devem criar 
as leis, aplicá-las e governar os povos, buscando sempre o bem de todos (so-
lidariedade), sem desprezar as desigualdades existentes (igualdade material), 
fundando-se e objetivando-se, concomitantemente, a paz e a harmonia social.
 A justiça, destarte, é um arcabouço valorativo que exige, além do equi-
líbrio entre as ações e reações, a igualdade, a proporcionalidade e a reciproci-
dade mútua dos indivíduos em sociedade. Por necessitar de segurança e paz 
demanda a positividade do direito, mas não se exaure aí. Aliás, sempre atuais 
são as palavras do saudoso jusfi lósofo Paulo Dourado de Gusmão:
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Requer segurança e paz, pois na desordem, na anarquia e no império 
da prepotência não há lugar para ela. Mas, o preço da segurança e 
da ordem não deve ser o sacrifício da justiça, da dignidade humana 
e das liberdades individuais. Se fosse, e se assim fosse pago, seria 
incompatível com a idéia do direito, que deve ser veículo da justiça.  O 
mundo moderno necessita de fraternidade e de solidariedade social, 
da submissão do egoísmo ao bem comum e aos fi ns sociais. Solução 
que depende de compromisso, de consenso, com e pelo qual cada 
um cria o seu próprio valor e imagem, sem a qual cada um tornar-se-á 
instrumento, robot, mero meio, sem sentido para a justiça. (...) É e será 
sempre a esperança dos que sofrem, dos injustiçados, o consolo dos 
sacrifi cados, o motivo forjador de heróis e mártires. [XXXIII]

 Finalmente, um dos grandes méritos da obra platônica, digno de nota, 
é o avizinhamento inexorável entre a fi losofi a, a política e o direito. Essa apro-
ximação fora vislumbrada naquela época, há mais de vinte séculos atrás, mas 
não pode ser esquecida jamais, sob pena de atraso, retrocesso e aviltamento de 
cada um desses ramos e, por consequência, do próprio ser humano.   
 Ao revés, como Platão, cumpre àqueles que buscam a sabedoria e a jus-
tiça, no constante confl ito entre a realidade e a ilusão, entre a razão e a paixão, 
entre a alma e o corpo, o deslinde através do olhar fi losófi co. Caminhar com a 
fi losofi a, ainda que com certa utopia, pois só assim o homem desenvolve-se, 
como mui brilhantemente bradou o uruguaio Eduardo Galeano: “a utopia está 
lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho 
dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais 
alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de 
caminhar.”
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X - REALE, Giovanni. ANTISERI, Dario. Obra citada. Pag. 134.

XI - Apenas a título de exemplo, cita-se o trabalho de Hans-Georg Gadamer, 
fi lósofo alemão considerado um dos maiores expoentes da hermenêutica fi lo-
sófi ca.  Aliás, a idéia central do “círculo hermenêutico”, uma de suas principais 
contribuições para o Direito, desenvolve-se a partir dos diálogos presentes na 
obra “Fedro”, onde Platão diz que o escrito não é compreendido se o conteúdo 
não foi apreendido por outra via, isto é, se não existir sobre o objeto um pré-co-
nhecimento. In REALE, Giovanni. ANTISERI, Dario. Obra citada. Pag. 182.

XII - Obra citada. Pag. 159.

XIII - REALE, Giovanni. ANTISERI, Dario. Obra citada. Pag. 169.

XIV - DOEBLIN, Alfred. O pensamento vivo de Confúcio. Trad. Carlos Lacerda. 
São Paulo: Martins. Pag. 28.

XV - Nicola Abbagnano defi ne justiça como “a ordem das relações humanas ou a 
conduta de quem se ajusta a essa ordem. Podem-se distinguir dois signifi cados 
principais: 1º J. como conformidade da conduta a uma norma; 2º J. como efi ciên-
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cia de uma norma (ou de um sistema de normas), entendendo-se por efi ciência 
de uma norma certa capacidade de possibilitar as relações entre os homens.” 
In Dicionário de Filosofi a. Trad. Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 2.007. 
Pag. 682/683. 

XVI “Derivado de justitia, de justus, quer o vocábulo exprimir, na linguagem jurí-
dica, o que se faz conforme o Direito ou segundo as regras prescritas em lei.  É, 
assim, a prática do justo ou a razão de ser do próprio Direito, pois que por ela se 
reconhece a legitimidade dos direitos e se estabelece o império da própria lei.” 
SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1.984. 
Vol. III. Pag. 40.

XVII - PLATÃO. A República. Trad. Pietro Nassetti. 3 ed. São Paulo: Martin Cla-
ret, 2012. Pag. 15

XVIII - Idem. Pag. 17.

XIX - Ibidem. Pag. 25.

XX - Ibidem. Pag. 25. 

XXI - Lições essas muito bem incorporadas pela política em terrae brasilis, onde 
o público e o privado, na mente distorcida de nossos governantes (não só deles, 
claro), não se separam, servindo apenas aos seus interesses, como, recente-
mente, no caso dos aviões da FAB utilizados por parlamentares para atender 
pretensões particulares e egoísticas.  

XXII - PLATÃO. Obra citada. Pag. 30 e 34.

XXIII - Idem. Pag. 44.

XXIV - Ibidem. Pag. 47.

XXV - Obra citada. Pag. 61.

XXVI - REALE, Giovanni. ANTISERI, Dario. Obra citada. Pag. 158.

XXVII - Idem. Pag. 161.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

78

XXVIII - PLATÃO. Obra citada. Pag. 292.

XXIX - Obra citada. Pag. 132.

XXX - Esse conceito é posteriormente desenvolvido por Aristóteles, e foi muito 
bem sintetizado por Rui Barbosa, na feliz expressão: “A regra da igualdade não 
consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se 
desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é 
que se acha a verdadeira lei da igualdade... Tratar com desigualdade a iguais, ou 
a desiguais com igualdade, seria desigualdade fl agrante, e não igualdade real.”

XXXI - Segundo Miguel Reale, “na Hélade encontramos, entre os pré-socráticos 
uma distinção fundamental, que é também um dos motivos da ‘Antígone’ de 
Sófocles, cuja atualidade é um conforto para os que cultivam os valores espi-
rituais: a distinção entre o justo por natureza e o justo por convenção, ou, por 
outras palavras, entre lei natural e lei positiva. Conforme Platão nos explica, em 
três diálogos memoráveis, os sofi stas tentaram múltiplas perspectivas de com-
preensão da lei e da justiça, ora as concebendo rudemente como o predomínio 
da fôrça; ora como o resultado de um acordo, de um pacto; ou como expressão 
de tendências naturais contra os abusos da legalidade positiva.” In Filosofi a do 
Direito. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 1.965. Pag. 536. 

XXXII - Alguns positivistas desconsideram qualquer especulação acerca da ideia 
de justiça, por entenderem despiciendo qualquer questionamento sobre o que 
esse conceito representa, por considerarem-no volátil e subjetivo, ao gosto de 
quem o usa.

XXXIII - GUSMÃO, Paulo Dourado de. Filosofi a do Direito. Rio de Janeiro: Ed. 
Forense, 1.996. Pag. 93.
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PODER E A ESFERA PÚBLICA NO ESTADO MODERNO BRASILEIRO, 
SEGUNDO JURGUEM HABERMAS: LEGISLAÇÃO 

E A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Washington Maciel da Silva1 

RESUMO: O presente artigo é uma refl exão sobre o conceito de poder e a es-
fera pública, para compreender a construção da teoria política, defendida pelos 
estados nacionais de direitos democráticos, com a problemática do pluralismo, 
principalmente o religioso. Mantendo a relevância no estado nacional Brasileiro, 
que por mais que haja uma trajetória histórica plural, revelam casos tipologica-
mente, intolerantes e discriminadores. A questão é como as teorias de Juguem 
Habermas são esclarecedoras para entender a continuidade da intolerância, e 
quais desafi os, que os estados de direito, enfrentam para construir a sociedade 
civil democrática, a respeito ao direito de liberdade de religião. As fundamen-
tações são elaboradas na refl exão de Jurguem Habermas, em diversas obras. 
Limitou-se nas perspectivas do autor, para utilizá-lo no estudo de caso brasilei-
ro. Também com argumentações da constituição brasileira, focando nos artigos 
1 e 20 da  Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 e  a lei complementar, Lei nº 
9.459, de 13  Maio de 1997. Vale salientar, que é proposto um estudo do tema, 
nas obras, não em sua totalidade, mas uma prévia. Os resultados encontrados 
são pelo viés normativista habermasiano. O pluralismo religioso e a máquina 
normativa articulam com as ferramentas do poder, que são expostas pelo agir 
comunicativo. A crescente difi culdade do estado de direito em conceber, o direito 
à liberdade de religião, sem cometer injustiças, devido ao ethos da maioria na-
cional. No caso Brasil isso se revela com mais obstáculos, devido às caraterísti-
cas nacionais da população etnicamente heterogênea. Sincretizada pela cultura 
imposta, pelo etnocentrismo no continente latino americano. Há Ressignifi cação 
se realiza em diversas formas regionalizadas, com particularidades. Usos da 
teoria Habermasiana no continente plural se revela um desafi o complexo, mas 
relevante ao se posicionar.
Palavras- Chaves: Poder, Esfera Pública, Estado, Pluralismo e Liberdade.

POWER AND PUBLIC SPHERE IN MODERN BRAZILIAN STATE, JURGUEM 
SECOND HABERMAS: LAW AND RELIGIOUS INTOLERANCE

ABSTRACT: This article is a refl ection on the concept of power and the public 
sphere, to understand the construction of political theory, supported by national 
states of democratic rights, the issue of pluralism, especially religious. Maintai-
ning relevance in the Brazilian national state, that while there is a plural historical 
trajectory reveal typologically cases, intolerant and discriminatory. The question 
is how the theories of Habermas Juguem are enlightening to understand the 
continuity of intolerance, and what challenges that the states of law, face to build 
a democratic civil society, to respect the right to freedom of religion. The founda-
tions are prepared in refl ection Jurguem Habermas, in several works. Merely the 
author’s perspective, to use it in the Brazilian case study. Also with arguments of 
the Brazilian constitution, focusing on Articles 1 and 20 of Law No. 7,716, of Janu-

1 Doutorando em Ciências da Religião, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
Orientado pelo prof. Dr. Eduardo Gusmão de Quadros. Pesquisador da linha de pesquisa: Reli-
gião e movimento sociais.
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ary 5, 1989 and the supplementary law, Law No. 9459 of 13 May 1997. It is worth 
noting, that proposes a study of the subject, in the works, not at all, but a preview. 
The results are at Habermas’ normative bias. Religious pluralism and regulatory 
machine linked with the power of the tools that are exposed by communicative 
action. The increasing diffi  culty of the rule of law in design, the right to freedom 
of religion, without committing injustices due to the ethos of the national majority. 
If Brazil does this reveals more obstacles due to national characteristics of ethni-
cally heterogeneous population. Syncretic imposed by culture, by ethnocentrism 
in the Latin American continent. There Reframing takes place in various forms 
regionalized, with particularities. Uses of Habermasian theory plural continent 
reveals a complex challenge, but relevant when positioning.
Words- keys: Power, Public Sphere, State, Pluralism and Freedom.

INTRODUÇÃO

 Há discussão a seguir está construída sistemáticamente, ao trabalhar os 
temas relacionados ao poder, esfera pública, tolerância e intolerância religiosa. A 
perspectiva utilizada se baseia na escrita de Juguem Habermas, um fi lósofo ale-
mão, que possui representatividade na teoria política e direito moderno. Os te-
mas relacionados aos espaços públicos são comentados por Habermas em boa 
parte das obras. A escrita de Habermas é peculiar, contém um diálogo fi losófi co 
hermenêutico bem caraterísticos, uma fi losofi a engendrada nas questões políti-
cas, com construção textual densa e exigente. Deve ressaltar que esse desem-
penho é um ponto positivo, devido à qualidade da teoria e abrangência. Esse 
ensaio contribui com uma refl exão conceitual e estudo caso. É preciso observar 
a necessidade de um aprofundamento posterior, sendo possível um estudo mais 
hermenêutico e intenso do tema. É explanado pelo do pesquisador, a meta de 
compreender, os conceitos primordiais na teoria Habermasiana, e realizar usos 
na sociedade brasileira. 
 Na organização textual, foi realizada leituras de algumas obras do autor, 
vale comentar algumas dessas; o naturalismo e a religião é a temática abordada 
pelo professor da PUCRS, Oliveira (2009), que deixa claro a questão da religião, 
e as perspectivas da fenomenologia e hermenêutica da fi losofi a da religião de 
Habermas. Essa abordagem se atenta, para temas necessários, muitos desses 
temas são emergentes como: democracia, democratização, globalização e juri-
difi cação. Os pontos esses, que a sociedade moderna, necessita contribuições 
científi cas.
 Em seguida o uso do conceito de poder, é considerado no debate, como 
questão diretiva de Habermas (2000), relaciona o uso do poder na teoria es-
truturalista de Michel Foucault, e as relações com a espisteme, ao afi rmar que 
essa teoria foi superada pela metafísica de Heidegger. O poder é analisado em 
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autores como; Max Weber e H. Arendt, que divergem no conceito de poder. O 
atraente é a relação que se pode fazer com a teoria Weberiana na construção 
da máquina burocrática, já com a refl exão fi losófi ca de H. Arendt, ao discernir o 
poder, e as fragilidades desse exercício, pelo estado ou indivíduo (HABERMAS, 
1997a).
 O poder na esfera pública se mantém como eixo central, quais são os 
mecanismos do poder, que são usados nas ações estratégicas do agir comuni-
cativo. O processo de manutenção do estado normativo, que se regenera pela 
legitimidade social, fortemente induzida pela infl uência na comunicabilidade. A 
própria legitimidade o estado moderno, dependem da capacidade do reconheci-
mento público, de conseguir garantir o direito ao cidadão (HABERMAS, 1997b). 
Mediante esse debate a tolerância no estado de direito, volta a ser discutida na 
esfera púbica, como o estado de direito, estabelece o direito a liberdade de reli-
gião, sem a tolerância negativa, que gere a rejeição do outro. A sociedade plural 
intensifi ca, devido às instâncias das desigualdades, não apenas religiosas mais 
socioeconômicas (HABERMAS, 2007).
 O estado brasileiro é colocado na discussão, com estudo de casos, me-
lhor dizendo três casos relevantes que foram dimensionados na mídia geral, tido 
como fonte de pesquisa. O estado brasileiro, como estado normativo é composto 
regras constitucionais, que possui reações nas necessidades jurídicas. Será que 
a normas constitucionais brasileiras, são capazes de reprimir a tolerância negati-
va do outro, um direito a diferença.  O estudo dos artigos 1 e 20 da  Lei nº 7.716, 
de 5 de janeiro de 1989 e  a lei complementar, Lei nº 9.459, de 13  Maio de 1997. 
São sufi cientemente preciso para garantir o direito à liberdade de religião? A 
esfera pública apresentada condiciona a liberdade civil, de maneira conveniente 
para o pluralismo.
 Portanto essas e outras afi rmações são construídas nessa escrita aca-
dêmica.  Construções breves em meio à imensidão dos detalhes, que obras 
Habersianas podem fornecer ao leitor. Com entender a fi losofi a da teoria política 
e comunicação ao molde europeu, “alemão”, para o contexto plural latino ameri-
cano, pós-colonial. Convido a você leitor a participar dessa refl exão sistemática 
e densa, com a hermenêutica das obras de Habermas.

Naturalismo e religião 

 Há altercação é uma proposta de investigação do uso do conceito de po-
der e violência em Jurguem Habermas. Pode-se compreender a concepção do 
naturalismo, religião e universalismo, essa temática é necessária para envolver 
em primeiro momento ética habermasiana e o mundo da vida. A investigação di-
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retivamente é composta por argumentação de Oliveira (2009), sendo o autor de 
referência, para essa defi nição, é professor da PURS, na área da epistemologia 
social. Para abranger a fi losofi a da religião, pelo viés do perspectivismo pragmá-
tico Habermasiano. Na abordagem é preciso levar em consideração a concepção 
materialista da cultura ou ideologia, os escritores com destaque nessa investida 
são Marcuse, Horkhiemer e Adorno, com a teoria crítica, para forma discursiva 
do fenômeno religioso. A abordagem mostra a capacidade de perceber, pelas 
discussões teóricas as correlações sistêmicas das instâncias culturais, sociais e 
políticas do mundo da vida (OLIVEIRA, 2009). 
 O Interessante ressaltar é o cuidado que Habermas tem, quando não re-
duz a teoria, pelo viés ateísta e reducionista, pois esses retiram a discussão do 
fenômeno religioso do espaço público. Uma questão que para Habermas não 
deve ser esquecida, é o questionamento de John Raws, com a teoria do pluralis-
mo político, que propõem a privatização da religião, nada interferiria com razão 
pública. Então há toda uma necessidade de rever a discussão do que seria espa-
ço público, razão pública ou até publicidade, com proeminência de autores que 
engendram novas propostas com a razão instrumental, a alteridade e a norma-
tividade. Esses são Derrida, Horkeimer e Honneth. A sociedade moderna revela 
novos pontos a serem trabalhados, como na maioria das discussões, os temas 
relacionados à modernização e secularização (OLIVEIRA, 2009).
 Na proposta apresentada por Oliveira (2009), é lançada a defesa da dialé-
tica da secularização ou reconhecimento, defi nida pelo sucessor Axel Honneth, 
que afi rma  compreender a discussão por uma abordagem linguística e histórica 
com o divergente nível e movimentação social. Temas que são pragmáticos como 
juridifi cação, democratização e globalização, entre essas categorias podem ser 
vistas formas normativas societárias, que são deliberadas pelo estado pluralista 
democrático. Nas discussões por correlações, que podem ser ontológicas, se-
mânticas ou fenomenológicas, isso permitiu relacionar questões causais, com 
variáveis diversas, ou seja, as correlações são meios de apontar as relações das 
categorias dos níveis societários. Trazendo o debate para a fenomenologia da 
religião, é possível visualizar como a religião está inserida no mundo da vida, por 
atos de correlação e mecanismos relacionais societários,

Interessantemente, a religião se constitui num dos melhores exemplos 
de correlatos não explicitados do mundo da vida, na medida em que 
mecanismos sutis de internalização, assimilação, sublimação, repres-
são, castração, domesticação, racionalização e auto-engano se justa-
põem e se complementam no complexo processo de reprodução social 
(OLIVEIRA, 2009, p.219).

 Essas questões apresentadas são levantadas por inúmeros autores, 
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como já mencionadas pelo autor de referência. Esquecendo-se as concepções 
materialistas e cientifi stas, pode ser percebido o fenômeno religioso, pela feno-
menologia e hermenêutica da fi losofi a da religião em Habermas. Isso permite 
estudar de modo não confessional, de formato sistêmico- normativo, que estão 
intrínsecas nos sistemas e mundo da vida. Para esclarecer a realidade do mun-
do da vida, é importante discutir as funcionalidades das instituições, as normas 
que integram as concepções societárias. Tema aparece com frequência na dis-
cussão da secularização, racionalização e modernização, a sociedade cada vez 
mais impactada por esse processo, que norteia o caráter da reprodução social. 
Com suporte material e simbólico, questões aprofundadas na obra Teoria do Agir 
Comunicativo (1981), segundo Oliveira (2009).
  Ao discorrer a temática é visto o estilo do estado pluralista democrático, 
que se coloca por explicações e limitações nas propostas teóricas: cetiscismo, 
historicismo e relativismo. Habermas tenta reelaborar a razão pública, se distan-
ciando do olhar kantiano,

Habermas reconcebe a “autonomia pública” como a disponibilidade de 
uma rede diferenciada de arranjos comunicativos para a formação dis-
cursiva da vontade e opinião pública, na medida em que um sistema 
de direitos individuais básicos fornece exatamente as condições para 
que as formas de comunicação necessárias para uma constituição do 
direito politicamente autônomo sejam assim institucionalizadas. Na 
medida em que busca resgatar uma concepção comunicativo-norma-
tiva de intersubjetividade inerente às estruturas performativas de nos-
sas relações, vivências e práticas cotidianas, tanto em termos fáticos 
de aceitação social (soziale Geltung) quanto em termos contrafáticos 
de validade (Gültigkeit) ideal, Habermas parece não se contentar com 
uma solução simplista como a que seria oferecida pelo ateísmo mar-
xista (OLIVEIRA, 2009, p.221).

 Habermas se mostra como um cético em relação a algumas questões 
metodológicas, principalmente quando cita as Ciências Sociais, mas não quer di-
zer, que mostre uma desconsideração pelos temas do fenômeno religioso, muito 
pelo contrário, é concreto o engendramento pela questão do fenômeno religioso 
para esfera da fi losofi a e política. Há discussão proposta por Jurguem Haber-
mas, que foge da concepção kantiana da modernidade ou da fl uidez e liquidez 
da pós-modernidade. É preferível o caminho refl exão do relativismo cultural, im-
pactado pela diversidade da globalização, teorizando a relação mais racional, 
técnico científi co do homem utilitarista. Com aferições das modernizações, que 
são construções diferenciadas  devido as relações culturais, sociais e políticas 
(OLIVEIRA, 2009). 
 Para complementar a secularização é composta pelo processo de demo-
cratização, por teorias modernas pautadas pelas refl exões dos direitos. Para 
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entender o poder e violência, no estado de direito, é preciso realizar uma re-
fl exão sobre ação comunicativa e ação estratégica, presente na construção e 
manutenção a esfera pública. Tema esse que será esclarecido nas discussões 
posteriores, na compreensão do conceito de poder e esfera pública, no estado 
de direito, um desafi o democrático do pluralismo (OLIVEIRA, 2009).

Usos do conceito de poder em Foucault, na visão habermasiana

 O conceito de poder, em Michel Foucault, passa por uma reformulação 
muito diferenciada, equiparado a outros escritores mais conhecidos como Sim-
mel, Bergson e Dilthey, sendo necessária a construção não transcendental, para 
o ponderar transcendental histórico contido na historiografi a da crítica da razão 
(HABERMAS, 2000).  Esse conceito de poder, que recusa a defi nição de História 
Positiva, favorece a construção mais Nietzschiana, considerada como a procura 
do sujeito no discurso. Esse posicionamento teórico ao pensar o poder, pela crí-
tica da razão, é desestabilizador em relação à sociedade intelectual de época. 
O desejo do desaparecimento das ciências históricas, por uma historiografi a da 
anticiência, compreendendo o ser nos discursos. As diversas proveniências, que 
colocam os sujeitos para o exercício do poder institucional ou corpóreo,

[...] reconstrói a camada das regras constitutivas do discurso, a genea-
logia tenta explicar a sequência descontinua das ordens de signos, em 
si não fundamentadas, que foram os homens a entrar no quadro se-
mântico de uma determinada interpretação de mundo, ou seja, explica 
a proveniência das formações discursivas valendo-se das práticas de 
poder entrelaçadas em um jogo de azar da dominação (HABERMAS, 
2000, p.358).

 Os acontecimentos são considerados como supra-subjetivos, não depen-
dem da vontade ou desejo do agente, são regras presentes no discurso, isso 
são as estruturas do discurso, que seja na esfera da ação do poder, que são 
genealógicas e ideológicas na aproximação com os escritos de Nietzsche. Então 
Focault estabelece formas históricas, empirista e materialista, que tenta escapar 
do estilo positivo, mas não o sufi ciente, pois escreve a teoria das ciências ou do 
saber, se tingindo com pequenas indissiocrasias teóricas, pela crítica da razão, 
alicerçada pela teoria do poder (HABERMAS, 2000). As desilusões de Foucault 
com o engajamento político, ou movimento de esquerda de 1968, deixam algu-
mas marcas em seus escritos. Focando nas formas e intensifi cações do poder, 
nos discursivos na sociedade contemporânea. Vale lembrar que o foco da ana-
lisa da modernidade em Focault se intensifi ca sobre o Classcismo e o Renasci-
mento, quando são constróidas as afi rmações sobre os discursos modernos. As 
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limitações das ciências humanas, não são capazes de apreenderem o ser, pois o 
homem possui um meio intermediário. A fi losofi a teria formas instrumentais para 
deslumbrar as formas de saber, que são apreensões do poder contemporâneo 
(HABERMAS, 2000).
  Há teoria do poder de Michel Foucault, apresenta algumas aporias, que 
são exibidas por Jurguem Habermas, são exibidas a seguir na proposta. Quando 
é aprofunda-se no conceito de poder, perceber-se que na verdade existe similari-
dade entre as propostas de Foucault com arqueologia das ciências humanas e a 
metafísica moderna de Heidegger, que consegue superar o conceito da espiste-
me focaultiana. A defesa do estruturalismo, como único meio de compreender os 
sujeitos na modernidade, é algo superado pelos críticos do estruturalismo. Outra 
crítica devido à construção da teoria do discurso, que restringe as formas arque-
ológicas do saber, que são afi rmações universais e inacabadas (HABERMAS, 
2000). 
 Esse breve ensaio não visam detalhar as minuciodades do conceito de 
poder de Michel Foucault, interpretado por Jurguem Habermas, mas expor as 
perspectivas sobre o conceito. Pois o tema se direciona para as estruturas pre-
sentes nos espaços, que estão ligados ao estado moderno democráticos nas or-
ganizações institucionais e nos mecanismos de poder nas organizações sociais.

Poder, democracia e direito

 Outro momento da sistemática do conceito de poder é proposto na obra 
vigia e unir, por volta de 1970, de Michel Foucault. Ao refl etir sobre a sociedade 
moderna e a infl uência do absolutismo, e o poder na administração do estado 
centralizador, o sujeito não é colocado como cidadão, mas como súdito. O po-
sicionamento do governo é alocar como controlador desde nascimento, morte e 
crescimento econômico e social;

Foucault vê nisso já o começo de uma biopolítica que se desenvolve 
gradativamente sob á proteção ofi cial de discursos juridicamente con-
duzidos e referidos a soberania do Estado. Com isso surge um outro 
poder disciplinar, desacoplado do jogo de linguagem normativo. Ele 
condensa-se em um novo complexo de poder, moderno precisamente, 
à medida que as ciências humanas tomam-se medium desse poder e 
permitem a penetração da forma panóptica de controle em todos os 
poros do corpo subjugado e da alma objetivada (HABERMAS, 2000, 
p.380).

 Podem-se considerar as formas suplícios, que são substituídas, por puni-
ções normalizadoras e adestradoras, o sujeito é colocado em situação de adap-
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tação as normas, que regem os discursos. Essas novas técnicas, são denomina-
das como tecnologias do poder, como Focault afi rma “formação de saber e forma 
de poder constituem uma unidade indissolúvel (HABERMAS, 2000, p.382)”.
 Parte-se para as relações do poder com a constituição política da nação, 
as organizações estão ligadas aos complexos com direito e o poder político. Dis-
cussão essa presenta na obra direito e democracia: entre facticidade e validade 
em dois volumes, escrito por Habermas.  A sociedade democrata se estabiliza 
por estruturas de regras e o poder de mando, esse novo poder estatal, traz 
consigo as antigas predominâncias de mando, e privilégios daqueles que estão 
envolvidas. Os indivíduos possuem as interações são orientadas, por conjuntos 
de regras, o poder jurídico só é possível pelo princípio da legalidade;

Somente na modernidade o poder politico pode desenvolver-se, como 
poder legal em formas do direito positivo. A contribuição do poder po-
litico para função própria do direito, que é de estabilizar expectativas 
do comportamento, passa consistir, a partir desse momento, no desen-
volvimento de uma segurança jurídica, que permite os destinatários 
de calcular as consequências do comportamento próprio e alheio. Sob 
esse ponto de vista as formas jurídicas têm que assumir a fi gura de 
determinações compreensíveis e nas contraditórias [...] (HABERMAS, 
1997a, p.182).

 Essas regras jurídicas estabelecem formas de convivências para dita ra-
zão pública e esfera privada dos cidadãos, que se pode defi nir como código de 
poder, essa argumentação e fusão do poder político e o direito positivo realizado 
pelo estado democrático. O apontamento deve ser lembrado, que estado de di-
reito, só possui legitimação se a justiça for visível e garantida para os cidadãos 
(HABERMAS, 1997a).
  Um ponto conveniente é a forma comunicativa do poder, e a legislação 
depende da comunicabilidade do poder. O Habermas (1997a) denomina isso 
como a mobilidade comunicativa e a liberdade do cidadão, pois o poder só existe 
quando há um compartilhamento comum entre os sujeitos. O poder necessita do 
reconhecimento público e atuação, essa caraterística é legitimadora no estado 
de direito democrático.
 Distanciando-se do diálogo sobre o poder, como cognição, focando-se 
nas liberdades comunicativas civis, apontadas por Habermas (1997a). É fomen-
tado o caráter da potencialização do poder, pelas veiculações das mobilidades, 
que a vontade e opinião do público, que pode ser confeccionada, pela denomi-
nada como infl uência ação estratégica comunicativa. Usos das formas, que são 
motivadores e potencializados, são questões de interesse do estado de direito, 
uma preocupação constante para assegurar a legitimidade, pois as cristaliza-
ções da opinião são detenções necessárias, para quem estar com as ferramen-
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tas de poder, ou quem está imerso nele.
 Habermas (1997a) traça a linha sensível de argumentação, primeiro ao 
simpatizar com os escritos de Hannah Arendt, que afi rma que o poder é uma 
forma autorizada de exercer a autoridade, para garantir a liberdade civil, sendo 
facilmente autoritária, partindo para a violência dos direitos civis. Diferente do 
autor Max Weber, que defende em meio à máquina do poder, as relações de po-
der são arenas para os interesses próprios ou afi ns da burocracia. A H.Arendt, é 
utilizada como base na discussão de Jurguem Habermas, que mantém o poder, 
como algo imprescindível do corpo político coeso, se isso não for presumível, 
quem detiver os meios de poder, pode usá-los segundo as necessidades. Para 
existência do poder político deve-se antecipar com o poder comunicativo, que é 
capacidade de dialogar com a vontade e opinião, e com as estruturas adminis-
trativas;

A ideia de estado de direito pode ser interpretada então como a exi-
gência de ligar o sistema administrativo, comandado pelo código do 
poder, ao poder comunicativo, estatuidor do direito, e dê mantê-lo lon-
ge do poder social, portanto a implantação fática de interesses dos 
privilegiados. O poder administrativo não pode reproduzir a si mesmo 
e sim, regenerar-se a parti da transformação do poder comunicativo 
(HABERMAS, 1997a, p.190).

 Isso é relevante, pois o poder comunicativo somente poderá agir na inter-
subjetividade devido às estruturas, ou seja, as normatizações do discurso são 
possíveis, porque as mesmas orientam as motivações potencializadas do poder 
no estado de direito, como ações legitimadas e autorizadas. Nessa perspectiva 
o poder está ligado às estruturas estratégicas comunicativas, que contêm o con-
teúdo, que é a ação comunicativa, infl uenciadora da vontade e opinião presente 
no espaço público. O poder possui ferramentas para as construções societárias 
democráticas, que garantem os direitos civis ou o exercício do autoritarismo, 
sendo a plena violação da liberdade do direito civil, a violência é o exercício do 
poder autoritário.

Poder na esfera pública

 A esfera pública encontrar-se vinculada as várias questões sociais pre-
sentes, com variáveis e problemáticas. O Agir comunicacional se coliga dire-
tamente, com as realidades dos fl uxos de informações, que são composições 
simples do mundo da vida;

A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para co-
municação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nelas os 
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fl uxos comunicacionais são fi ltrados e sintetizados, a ponto de con-
densarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específi cos. Do 
mesmo modo que o mundo da vida é tomado globalmente, a esfera 
pública se reproduz através do agir comunicativo, implicando apenas 
um domínio de uma linguagem natural; ela está em sintonia com com-
preensibilidade geral da prática comunicativa cotidiana (HABERMAS, 
1997b, p.92).

 Existem as interações entre o mundo da vida e as ações do agir comu-
nicativo, que não especializam em nenhuma delas, mas a esfera pública esta 
estruturada pela comunicabilidade do agir, sendo que estão fora das expectati-
vas dos cotidianos sociais (HABERMAS, 1997b). É relevante comentar, o que se 
entende por estruturas públicas, são conteúdos comunicacionais mais generali-
zadas, que fundamentalmente presentes nas tomadas das decisões particulares 
ou individuais. Essas decisões em maioria são assumidas por instituições con-
sideradas como capazes de resolver. Em meio às altercações podem-se consi-
derar as decisões tomadas, direcionadas pelas infl uências. Habermas (1997b) 
afi rma que uma pessoa ou entidade, pode exercer potencialização do conteúdo 
na esfera pública. 
 O poder publicitário pode se tornar o poder político, algo usual para insti-
tuições da máquina democrática. Graças essas dimensões das discussões dos 
espaços públicos, e as interações dos conteúdos comunicacionais das estrutu-
ras do agir comunicativo (HABERMAS, 1997b).  As religiões, artes e literaturas 
são consideradas esfera privadas, dos indivíduos e as linguagens, mas são poli-
tizadas, tornando conteúdos da esfera pública. Lembrando que esse processo é 
forte na construção da sociedade civil europeia nos séculos XVII e XVIII, leva-se 
em consideração, que o privado é socialmente comunicado, pelos os moldes da 
sociedade burguesa (HABERMAS, 1997b).
 Nessa esfera pública também se cria e estrutura confi guração do poder, 
que são ocasionalmente organizadas pela vida social, na plena mediação do 
sistema político. Há constante relação entre a vida na esfera pública e privada, 
com profi ssionais especializados, como uso de causas sociais, que podem mo-
vimentar grandes aglomerados (HABERMAS, 1997b).
 
Tolerância, intolerância no espaço público segundo Habermas

   Para construir a coerência da tese, se deve citar as concepções dadas 
por Habermas (2007), que detalha as concepções da terminologia da palavra 
tolerância, pelo francês, inglês e alemão, que trata a signifi cância de tolerar, su-
portar e aturar de forma mútua. Essas primeiras concepções são manifestadas 
como a alternativa de manifestar a paz religiosa entre os indivíduos e o estado. 
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Após a Revolução Francesa o estado é fi losofi camente estruturado, com alicerce 
das ciências jurídicas da república francesa, que estabelece o direito à liberdade 
religiosa (HABERMAS, 2007).
 A difícil tarefa de resolver a questão do outro, a tolerância que não gere 
intolerância, a rejeição do outro simplesmente por suportar (HABERMAS, 2007). 
O estado normativo se estabelece pelo direito constitucional, como democracia 
que é alimentada pelos os direitos humanos, ou seja, será que as fronteiras da 
tolerância são realmente apenas exigências? Ou como liberdade do direito de 
religião? Essa liberdade não é de forma negativa;

Parece, todavia, que o paradoxo envolvendo uma intolerância que ha-
bita no amago de toda tolerância delimitada não se dilui inteiramente 
mediante a generalização reciproca da liberdade de religião, concebi-
da em termos de um direito constitucional fundamental; e ela retorna 
no amago do próprio Estado democrático constitucional. Uma ordem 
constitucional que pretende garantir tolerância precisa precaver contra 
os inimigos da constituição (HABERMAS, 2007, p.282-283).

  Mesmo no estado republicano secular, existe peripécias da tolerância. Há 
porventura construções incoerentes, por parte dos insatisfeitos. Há maioria das 
obstruções no estado de direito, são os fundamentalistas, que se sentem desa-
coplados do estado moderno, segundo as preposições ideológicas. A sociedade 
moderna vê essas problemáticas aumentarem, a atuação do policiamento e a 
diminuição da liberdade são decisões que tentam garantir a própria liberdade. 
Algo que pode acirrar as performances dos descontentes, pelas coações do es-
tado normativo. A desobediência civil é algo extremamente desconcertante, para 
o estado normativo, as regras são para evitá-las e conduzi-las as normas sociais 
do estado de direito.
 O pluralismo se torna uma controvérsia, que é superada pelas leis de 
tolerâncias, mas será que existe a superação da divergência, do tratamento de-
sigual, do não reconhecimento do diferente. O estado de direito teve motivações 
nas questões democráticas, justamente com as bases das discussões do multi-
culturalismo na sociedade constitucional;

O pluralismo em termos de visões de mundo e a luta em prol da tole-
rância religiosa forneceram, certamente, combustível para o surgimen-
to do estado constitucional democrático; em que pese isso, eles ainda 
continuam, hoje em dia, a fornece impulsos para a confi guração desse 
estado (HABERMAS, 2007, p. 285).

 Há ideia da tolerância, é subsidiada pelas questões multiculturais, pois 
a sociedade moderna é plural, e marcada por diversidade religiosa. Mas um 
questionamento fi ca explícito, segundo Habermas (2007), quais são os limites 
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da tolerância? Qual é limite do comportamento, que seja considerado como tole-
rante?  Será que a tolerância é possível na comunidade plural? Os confl itos po-
dem ser mais tênues, pelo reconhecimento da diferença, das visões de mundo? 
A tolerância sem julgamento e com ausência de imposição ou de diferença seria 
uma opção para a sociedade menos confl itante. A religião é caraterizada pelo 
ethos, composto por visões de mundo, pautadas por subjetividades. Para haver 
a tolerância deve ser um respeito pelo ethos do outro. 

Casos de intolerância religiosa e discriminação religiosa no Brasil: O posi-
cionamento do Estado Nacional. 

 No Brasil há relatos de discriminação religiosa por atos de violência sim-
bólica e física, por ultraje ou constrangimento do ethos religioso do outro. A per-
gunta que deve ser feita, como as teorias de Habermasinas, podem auxiliar na 
discussão? Desde já é pronunciado, que as informações teóricas, para compre-
ensão do sentido do poder, esfera pública, do estado de direito e liberdade de 
direito à religião é possível, graças ao suporte fi losófi co do autor pesquisado. 
Serão Citados alguns casos de intolerância religiosa, discriminação, marcado 
por formas de violência ao direito da liberdade de religião. Como o poder das 
ações, ou até os setores institucionais estão reagindo, a essa necessidade de 
impor punições e coações à intolerância religiosa. Uma situação muito delicada, 
pois o Brasil é um país caracterizado pela diversidade étnica e religiosa.
 O primeiro caso a citar: é uma ação fundamentalista religiosa no estado 
do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, no dia 2 de julho de 2015. Alguns ho-
mens, segundo duas testemunhas que estavam próximo ao local. Invadiram a 
Mesquita Imam Ali, e realizaram algumas ações de vandalismo dentro da Mes-
quita, e não roubaram nada. Já outra informação relevante, é um bilhete que foi 
deixado, com a seguinte frase “Onde estranhos pregam o ódio destruindo um 
espaço sagrado, que estranhos preguem o amor. Só assim teremos um mundo 
melhor”. Essa ação teve dura reprovação da comunidade islâmica da cidade do 
estado, pois estavam no período do Ramadã, um mês sagrado para os muçul-
manos, a fonte dessa informação além dos meios de mídia mais convencionais, 
foi o site “(CONIC) Conselho Nacional das Igrejas Cristãs”.
 Outro caso importante foi do aluno da Escola Municipal Francisco Cam-
pos na Zona Oeste do Rio de janeiro, que foi proibido de entrar em sala de aula, 
pois usava um objeto em forma de colar, confeccionado de palha, que represen-
tava uma guia do candomblé. A família recorreu às instâncias legais, para pedir 
uma ação judicial, contra a professora, que proibiu o aluno de entrar na sala aula.  
Houve atuação da promotoria de justiça do estado, com apoio da Lei 7.716/89 e 
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o ECA. Que defi ni como crime de intolerância religiosa e descriminação, punição 
de reclusão 1 a 5 anos, levando em consideração vários outros fatores, que po-
dem intensifi car a pena. O resultando desse fato, foi o encontro com o Prefeito 
Eduardo Paes, que fez um pedido de desculpas em nome da Prefeitura e man-
teve a postura laica e plural. Já professora foi afastada da função do magistério 
na rede municipal de ensino.
 O delegado Henrique Pessoa, da 79ª DP (Jurujuba), no Rio de Janeiro, 
estava em audiência, no qual movia ações processuais contra um Pastor da igre-
ja evangélica. O delegado afi rmava que estava sendo perseguido pelo pastor, 
por anteriormente tê-lo acusado de intolerância religiosa, pois o mesmo realizou 
atos de vandalismo contra um Centro Espírita da Região. Na audiência onde 
ambos estavam, houve desentendimento na hora da saída, por partes do acu-
sado e membros da denominação religiosa e o acusador, favorecendo a reação 
por parte do delegado. Que alegou legítima defesa ao disparar um projétil, que 
atingiu um membro da igreja no abdômen, dias depois saiu com alta sem risco à 
vida. As informações aqui apontada foram retirado do site da Globo, que fornece 
notícias de outros casos interessantes.
 Cabe ao cientista da religião pensar, qual é o posicionamento do Estado 
em referência a essas ações de violência simbólica e física da intolerância reli-
giosa. O Brasil constitucionalmente, pela Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 
esclarece o direito da diversidade de pensamento, religião, política, e também a 
punição, para  casos de intolerância e discriminação, que é complementada Lei 
nº 9.459, de 13  Maio de 1997. As leis são ações normativas do estado de direito, 
para repreensão e punição da perseguição religiosa. Vale lembrar que essa lei 
teve profunda modifi cação e atualização, graças o ato do Bispo da Igreja Univer-
sal do Reino de Deus, Von Helder, caso conhecido como Chute na Santa. As leis 
serão citadas para aprimorar o debate aqui apresentado.
 Os artigos 1 e 20 da  Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 e  a lei comple-
mentar, Lei nº 9.459, de 13  Maio de 1997, esclarece o termos abaixo;

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de dis-
criminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional.” Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou precon-
ceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclu-
são de um a três anos e multa.§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou 
veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda 
que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fi ns de divulgação do na-
zismo. Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. § 2º Se qualquer 
dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de 
comunicação social ou publicação de qualquer natureza: Pena: reclu-
são de dois a cinco anos e multa. § 3º No caso do parágrafo anterior, o 
juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, 
ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: I O reco-
lhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material 
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respectivo; II A cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou 
televisivas. § 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, 
após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apre-
endido ( Lei nº 7.716/1/1989 e Lei nº 9.459/5/ 1997).

 Nessa descrição pode ser visto como é presença do estado, na constru-
ção da tolerância no Estado de direito Brasileiro. O Estado se revela como órgão 
normativo, com as instituições de regras, para a vivência social, na sociedade 
plural. Uma pergunta pode ser feita, como em um país com a História de colo-
nização diversifi cada no sentido étnico e religioso, possa existir ações de intole-
rância e violência ao direito da liberdade religiosa?
 Por que a presença do estado tem que ser impositiva e normativa, pela 
estrutura comunicacional da sociedade brasileira? Essa realidade deveria exis-
tir? Ao contextualizar a lógica da historiografi a brasileira.
 Redirecionando a discussão para teorias habermasiana, será que o esta-
do brasileiro possibilita pela criação da esfera púbica, um direito a liberdade de 
religião e o direito diferença do outro, pelo pluralismo religioso na esfera pública? 
Como o poder e suas articulações nas ações estratégicas do agir comunicativo 
são funcionais nessa necessidade do estado de direito democrático? São essas 
perguntas entre muitas outras, que são pensadas, nesse ensaio, mas não é pos-
sível responde-las. Devido às limitações existentes, mas se pode fazer algumas 
considerações importantes e correlações, segundo a teoria Habermasiana.
  Há pauta apreendida, como o estado pode equivaler, pela neutralidade 
religiosa à laicidade e secularidade? Mas como se equivaler de maneira neutra 
por um estado, que há uma opção religiosa majoritária. As decisões tomadas 
realmente são neutras? E preservam a liberdade religiosa? O direito a diferença 
e não um suportar, que demonstre a clara rejeição,

A liberdade de religião constitui uma prova para a neutralidade do Es-
tado. Frequentemente ela é ameaçada pelo predomínio de uma cul-
tura da maioria que abusa de seu poder de defi nição, adquirido na 
história, para determinar, de acordo com suas próprias medidas, o que 
pode valer, na sociedade pluralista, como a cultura política obrigató-
ria em geral. A substancia moral dos princípios da constituição que é 
assegurada por procedimentos que devem sua força legitimadora à 
imparcialidade e à consideração equitativa de interesses; e perdem tal 
força quando certas ideias de uma eticidade substancial se imiscuem 
na interpretação e na pratica das prescrições formais. E neste caso, é 
possível que o mandamento da neutralidade venha ser feito, seja pelo 
lado religioso, seja pelo laico (Habermas, 2007, p.295).

 
 Como moderar, o que é ser neutro ou não ser, é uma postura complexa. 
Como que a cultura ocidental cristã, com língua, cultura, escrita e direito, não 
está direcionado para argumentações cristãs? Se o próprio ethos religioso e 
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composto por essas caraterísticas já citadas. Como dizer, que usar um turbante 
ou véu é legal, se a cultura islâmica é vista como algo estranho na realidade 
brasileira. Os calendários, feriados são amostras dessa dimensão da constitui-
ção da complexa realidade, que o estado democrático enfrenta para tratar das 
questões plurais. Uma tentativa, que deixa o estado em relação com a religião 
de maneira secular e laica, sendo que é a religião um direito da esfera privada 
do sujeito, não importa ao estado a diferente visão de mundo, mas como elas se 
relacionam nos espaços públicos. 
 O estado deve garantir que os plurais e as minorias devem estar inclu-
ídos nas políticas públicas do estado de direito, não pela a igualdade ao todo, 
mas pela pertença a sociedade, no qual estão intrinsicamente ligados por na-
cionalidade ou na organização societária. Para essa relação plural de respeito e 
tolerância pela normatividade, o estado utiliza-se do poder que é lhe legitimado, 
publicado na esfera pública, na ação estratégica do agir comunicativo. São es-
ses e outros desafi os encontrados, no estado de direito democrático, impactados 
pelo pluralismo em diferentes categorias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Há discussão, que você acaba de ler deixa várias questões para discus-
sões futuras, mas é possíveis fazer algumas ponderações prévias. Há trajetória 
de Jurguem Habermas é assinalada por teorias e construções da Escola de 
Frankfurt, como um herdeiro teórico, mas manifesta em seus escritos particulari-
dades da pesquisa, ao abordar a sociedade moderna, de forma fi losófi ca.
 O conceito de poder em primeiro momento foi revertido por pensamentos 
de Michel Foucault, Heidegger, Max Weber e H. Arendt que juntamente com ou-
tros autores contribuem para essa refl exão. O estado de direito, especifi camente 
na construção nos direitos democráticos, deve se regular o que é chamado de 
ações normativas. Essas ações normativas estão nos palcos das esferas públi-
cas, que podem sofrer infl uências pelas ações estratégicas do agir comunicativo. 
O importante é a relevância, que as ações estratégicas do agir comunicativo, 
possuem ao construir a legitimidade do estado de direito. A comunicabilidade da 
esfera pública, como meio instrumental da compreensibilidade dos conteúdos 
presentes na opinião ou vontade pública.
 O autor mostra que isso é respeitável, na construção da moral, composta 
pelos sistemas no mundo da vida. O estado deve intervir na construção da razão 
pública, pois a permanência e abrangência também dependem desse assen-
timento compartilhado. A religião pode está na esfera privada do sujeito, mas 
quando se aloca para a vivência social. O compartilhamento se torna domínio do 
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agir comunicativo do estado de direito, que desponta nos mecanismo de poder, 
que são infl uenciativos. As normas e regras, como leis e atos legais são frutos 
dessas interações, por isso a religião volta para o debate público, principalmente 
quando se trabalha a complexa ideia do pluralismo e a tolerância.
 Nos estudos de caso citado foi exposto claramente como estado de direito 
brasileiro, estabelece as normas de convivência e como as leis constitucionais 
e complementares são adaptadas para atender as novas exigências sociais. A 
pergunta relevante que se faz pelo viés Habermasiano, como as leis e normas 
são realmente cuidadoras da liberdade do direito a religião? Se há as leis de tole-
rância religiosa, porque a aumento da tolerância negativa, como foi apresentado 
nos estudos de casos de intolerância religiosa e discriminação.
 O estado brasileiro mantém as normas, que objetivam preservar os direi-
tos civis ao molde secular e laico, mas o pluralismo étnico e religioso do Brasil 
insere novas medidas para esfera pública. A ação dos legisladores é desafi ada, 
pois o Brasil tem a trajetória diversifi cada etnicamente, culturalmente e social-
mente, condicionando a tolerância positiva, mais isso é uma realidade distante 
e complexa. Os usos das normas para Habermas é importante para entender o 
exercício do poder, para o estado constituído, mas vale salientar, que o contexto 
brasileiro é mais divergente, em relação à Europa e sua trajetória de constituição 
política, distintas das emancipações políticas clássicas. Mesmo com contexto 
bem antagônico teoricamente e politico, a teorias habermasianas são contributi-
vas, para o debate dos temas ligados a razão pública.
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GESTÃO ESTRATÉGICA APLICADA NA EMPRESA TRON INFORMATICA
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RESUMO: As organizações em sua maioria são tratadas como objetos de gran-
de complexidade. Umas dessas razões são de que elas passam por diversas 
mudanças. As empresas precisam estar preparadas para diversas situações e 
contar com uma equipe qualifi cada e/ou e em muitas destas situações aptas para 
se sairem bem nas adversidades do mercado. O principal intuito deste trabalho 
foi reconhecer através de pesquisas bibliográfi cas e de estudo de caso, que exis-
tem diversos fatores que podem afetar ou não a vida de uma organização. Fato-
res que são chamados de ameaças ou oportunidades e apresentar conceitos, os 
quais venham ilustrar planejamento e gestão estratégica. O objetivo da pesquisa 
está em analisar o desenvolvimento de gestão estratégica na empresa TRON 
Informática e visualizar se a gestão é aplicada de maneira satisfatória. O aspecto 
relevante da pesquisa estão em confi rmar se quando os gestores usam as fer-
ramentas de gestão de formas adequadas e corretas o sucesso organizacional 
se torna real. Os principais resultados alcançados com a pesquisa confi rmam 
que a empresa aplica a gestão, porém com alguns pontos que precisam ser in-
vestigados com maior clareza permitindo à equipe melhor percepção a cerca do 
planejamentos préviamente desenvolvido.
Palavras - chave: Gestão estratégica, equipe, organização.

Abstract: Organizations are mostly treated as highly complex objects. Some of 
these reasons are that they go through several changes. Companies need to be 
prepared for various situations and rely on qualifi ed staff  and / or and in many of 
these situations able to come out well in the market adversity. The main purpose 
of this work was recognized through library research and case study, there are 
several factors that can aff ect whether or not the life of an organization. Factors 
that are called threats or opportunities and present concepts, which will illustrate 
strategic planning and management. The objective of the research is to analyze 
the development of strategic management in the company TRON Computer and 
see if the management is applied satisfactorily. The relevant aspect of the rese-
arch is to confi rm that when managers use the tools of management appropriate 
and correct forms organizational success becomes real. The main results achie-
ved by the research confi rm that the company applies to management, but with 
some points that need to be investigated more clearly allowing the team better 
understanding about the previously developed plans.
Keywords: Strategic management, staff , organization.
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1. INTRODUÇÃO

 As organizações passam por diversas mudanças constantemente, e são 
através delas que se ouve falar tanto da palavra Estratégica, ou melhor dizendo, 
Gestão Estratégica. Gerir alguma ação, empresa, projeto, etc. requerem algu-
mas habilidades, as quais facilitam a conclusão de um projeto, planejamento ou 
ação. 
 O trabalho realizado na empresa TRON INFORMATICA, foi feito com o in-
tuito de verifi car a existência do Planejamento e Gestão Estratégica na empresa, 
para tal foi realizado um estudo de caso, através de questionário com perguntas 
fechadas, pretendendo obter dados quantitativos que respondam o problema 
levantado.
 Os dados obtidos possibilitaram a visualização de que a TRON INFOR-
MATICA, desenvolveu o Planejamento Estratégico e pratica a Gestão Estraté-
gica no seu dia-a-dia.  Acompanhado á elaboração do estudo de caso foram 
abordados conceitos como Planejamento, Gestão Estratégica e componentes 
dos processo da gestão estratégica. 
 A empresa deve estabelecer uma estratégia que lhe permita atingir suas 
metas este artigo demonstrará a existência do planejamento e gestão estratégi-
ca e verifi ca se a prática dessas ferramentas está sendo executada de maneira 
efetiva, as quais permitem uma visão mais favorável da organização e como ela 
pratica a gestão estratégica.
 Dessa forma, o objetivo desse artigo é comprovar se existem indicadores 
de aplicação de planejamento estratégico e como está o envolvimento da equipe 
com a gestão estratégica da empresa ao analisar o desenvolvimento da gestão 
estratégica na empresa visualiza-se a aplicabilidade e a prática da gestão estra-
tégica.

2. REVISÃO LITERÁRIA

 O Planejamento Estratégico e a Gestão Estratégica são as formas mais 
corretas para se organizar e administrar uma empresa, com eles pode-se de-
tectar ações do futuro, rever considerações do passado, analisar ambientes ex-
ternos e internos e fazer do presente um momento de êxtase da empresa. As 
pessoas em sua grande maioria, não estão preparadas ou acostumadas com 
tantas mudanças em tão pouco tempo e é partindo dessa consideração que se 
inicia o processo do Planejamento Estratégico e Gestão Estratégica, nos quais 
se conceitua e defende-se a importância de aplicação dessas ferramentas no 
meio empresarial. 
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Segundo Oliveira (2012, p.4) “o planejamento estratégico é um conjuto de provi-
dências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro tende 
a ser diferente do passado.” As empresas precisam se diferenciar dos concor-
rentes, seja com produtos diferenciados, processos mais efi cientes, ou fazendo 
o uso correto do planejamento estratégico e da gestão estratégica, ou seja, ela 
precisa mesmo se diferenciar para permanecer no mercado. 

2.1 Planejamento estratégico – conceitos

 O Planejamento Estratégico auxilia o gestor a conhecer melhor sua em-
presa, fazendo com que ele possa num processo de auto - análise, visualizar 
quais são seus pontos fortes e fracos, e quais são suas ameaças e oportunida-
des no meio em que a empresa está inserida. O pensar, analisar, refl etir, faz com 
que o administrador, obtenha novos nortes para seguir seus caminhos. Os ges-
tores se deparam continuamente com mudanças (variações de preços, aumento 
de população, clima, etc.), e se o planejamento estratégico é aplicado dentro da 
empresa é como se ela estivesse sendo prevenida de qualquer imprevisto.

Planejamento Estratégico é um processo que consiste na análise sis-
temática dos pontos fortes (competências) e fracos (incompetências 
ou possibilidades de melhorias) da organização, e das oportunidades 
e ameaças do ambiente externo, com o objetivo de formular (formar) 
estratégias com o intuito de aumentar a competitividade e seu grau de 
resolutividade. (PEREIRA, 2010, p.47)

 A Análise SWOT em seu contexto geral pode ser entendida, segundo Ta-
vares (2010 p. 20) como “o conceito de SWOT é força (Strengths), fraquezas 
(Heaknesses), oportunidades (Opportnities), ameaças (Threats), ou em sua tra-
dução FOFA, relacionando em ordem diferente os mesmos signifi cados”. Neste 
enfoque, o planejamento contempla a realação entre codições internas e exter-
nas. Na primeira residem as oportunidades que a empresa pode usar em seu de-
sempenho e ameaças que podem afetá-la por interpeles presentes no ambiente 
externo. 

2.2 Gestão estratégica x planejamento estratégico

 O Planejamento Estratégico é o mapa indicando os caminhos a serem 
percorridos, já a Gestão Estratégica é como se percorrá estes caminhos, para 
essas análises debate-se: Qual é a forma correta de se planejar? Qual é o cami-
nho mais curto, ou mais viável de uma estratégia?
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A palavra “ Planejamento” lembra pensar, criar, moldar ou mesmo ten-
tar controlar o futuro da organização dentro de um horizonte estratégi-
co. Podemos dizer que o Planejamento pode ser o processo formaliza-
do para gerar resultados a partir de um sistema integrado de decisões. 
(PEREIRA, 2010, p. 44)

 A diferença entre Planejamento Estratégico e Gestão Estratégica é que 
a Gestão Estratégica trabalha em cima do Planejamento de Estratégico, como 
se este fosse um banco de dados, um conjunto de informações as quais serão 
utilizadas para serem executadas, ou seja planejamento são as ideias e gestão 
são as ações. 

A gestão estratégica procura reunir o plano estratégico e sua imple-
mentação em um único processo. […] corresponde, assim, ao conjunto 
de atividades intencionais e planejadas, estratégicas, operacionais e 
organizacionais, que visam adequar e integrar a capacidade interna da 
organização ao ambiente externo. (TAVARES, 2010, p. 22)

 Segundo Tavares (2010, p. 55) “a principal função da gestão estratégica é 
estabelecer um elo entre o futuro e o presente; entre o ambiente externo e a or-
ganização”. Visa assegurar, em termos de hoje, que as questões de sobrevivên-
cia e crescimento da organização estejam sendo adequadamente consideradas.

2.3 Aplicação, Avaliação e Controle

 Dentro do planejamento estratégico existe uma ferramenta de trabalho 
que é aplicada na empresa durante e após se iniciar o processo de implantação, 
ele é conhecido como controle e avaliação. Sugere-se que a avaliação e o con-
trole sejam feitos detalhadamente dentro do desenvolvimento do processo de 
implantação, para que um acompanhamento se realize e caso ocorram erros se 
possa tomar as decisões de tratamento antes de maiores prejuízos.

O controle pode ser defi nido, em termos simples, como a ação neces-
sária para assegurar a realização dos objetivos, desafi os, metas, es-
tratégias, projetos e planos de ação estabelecidos. (OLIVEIRA, 2010, 
p.56)

 Depois de concluída a avaliação/controle, a empresa inicia um processo 
de escolha de atos futuros, ações pelas quais, servirão de apoio para visualizar 
se os caminhos que estão sendo percorridos durante a implantação do plane-
jamento estratégico são os corretos. Assim sendo, os gestores defi niram quais 
serão os valores, missão, visão, metas e objetivos da empresa. Nesse passo 
a passo de etapas e/ou ações citadas para que o planejamento estratégico se 
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concretize, deve-se ter em mente de que nada disso será possível se não houver 
a Gestão Estratégica. A gestão estratégica trata-se de uma série de ações que 
auxiliam no sucesso da organização, tanto no presente como no futuro. Gestão 
é o mesmo que, planejar organizar, controlar objetos, pessoas, tarefas, proces-
sos. Estratégia é fazer com que ações sejam realizadas para o cumprimento de 
alguma meta estipulada.

A gestão estratégica procura reunir o plano estratégico e sua imple-
mentação em um único processo. Visa assegurar as mudanças organi-
zacionais necessárias para essa implementação e a participação dos 
vários níveis organizacionais envolvidos em seu processo decisório. 
Corresponde, assim, ao conjunto de atividades intencionais e planeja-
das, estratégicas, operacionais e organizacionais, que visam adequar 
e integrar a capacidade interna da organização ao ambiente externo. 
(TAVARES, 2010, p. 22)

 Administrar uma empresa, estrategicamente falando, envolve avaliar situ-
ações, elaborar projetos de mudanças estratégicas, gerenciar, acompanhar, etc. 
Na gestão estratégica também é utilizado um diagnóstico estratégico (tipo de 
avalição) onde são realizados os levantamentos das situações atuais da empre-
sa. Nesta avaliação, o administrador, visualiza a realização da empresa interna e 
externamente, podendo se situar de forma precisa, prática e rápida, na maneira 
de como irá agir buscando assim avaliar a existência e a adequação das estra-
tégias vigentes dentro da instituição.

A análise do abiente interno terá que confrontar as atividades atual-
mente desenvolvidas pela organização com as atividades que se es-
perar que a organização desenvolva para cumprir sua missão e atingir 
sua visão. E a partir dessa cooperação, mediada pelas oportunidades 
e ameças ambientais que irão emergir suas forças e fraquezas dada 
a multiplicidade dessas atividades, o diagóstico do ambiente interno 
comporta variadas amplitudes e formas de abordagens, todas apre-
sentando vantagens e limitações. (TAVARES, 2010 p. 220)

 O diagnóstico trabalha com as aptidões das pessoas envolvidas na orga-
nização, cultura organizacional, pontos de crise, comportamentos, comunicação, 
enfi m, a gestão estratégica permite demonstrar de forma detalhada a verdadeira 
realidade da empresa. No quadro 1 demonstram-se as fases e etapas de Plane-
jamento Estratégico, identifi cando o passo a passo das ações.
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QUADRO 1: Fases e etapas do Planejamento Estratégico
FASE ETAPAS DESCRIÇÃO DAS FASES

DIAGNOSTICO 
ESTRATÉGICO

A Identifi cação das expectativas 
de pessoas representativas

B Análise Externa
C Análise Interna
D Análises dos Concorrentes

MISSÃO DA 
EMPRESA

A Estabelecimento da Missão 
da Empresa.

B
Estabelecimento dos 
Propósitos Atuais e  

Potenciais da Empresa

C Estruturação Debate de 
Cenários

D Estabelecimento da Postura 
Estratégica

E
Estabelecimento das Macro 

Estratégias e Macro Políticas 
da Empresa.

INSTRUMENTOS 
PRESCRITIVOS 

E QUANTITATIVOS

A
Estabelecimento de 

Objetivos, desafi os e metas 
da empresa.

B
Estabelecimento de 

Estratégias e Políticas 
Funcionais da Empresa.

C
Estabelecimento dos projetos 

e Planos de Ação da 
Empresa.

CONTROLE E AVALIAÇÃO Controle e Avaliação
Fonte: (OLIVEIRA, 1999, p. 57)

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 O trabalho foi realizado inicialmente com pesquisa em livros e artigos 
científi cos, os quais abordaram conceitos sobre o tema proposto, em seguida es-
tabeleceu-se o estudo de caso, o qual foi investigado utilizando o método explo-
ratório e quantitativo através de questionário com perguntas fechadas, a amostra 
da presente pesquisa tratou-se de todos os funcionários envolvidos na empresa, 
a aplicação de tal ferramenta deu-se pela necessidade de confi rmar as hipóteses 
referente a aplicabilidade e a existência do Planejamento e a Gestão Estratégica 
dentro da organização. 

3.1 Caracterização da Empresa

 A Tron Informática Rio Verde iniciou suas atividades na cidade de Jataí, 
em 29 de janeiro de 1996, ainda sob outra razão social, alterada na ocasião da 
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mudança das instalações da  empresa, para Rio Verde, ocorrida em agosto de 
2004. Com muito trabalho, e muita determinação para superar os incontáveis 
desafi os, em poucos anos a empresa tornou-se referência no mercado de infor-
mática para a área contábil na região.
 A fi losofi a que permeia os negócios da Tron Informática Rio Verde é a de 
que o sucesso não é fruto do acaso, ou da sorte. Sucesso é sinônimo de trabalho 
intenso, somadas a um plano estratégico que permita ao empreendedor ante-
ver as necessárias mudanças para não ser absorvido no competitivo mercado 
existente. Por sempre pensar assim, que sucesso é sinônimo de trabalho, a Tron 
Informática Rio Verde vive hoje um acelerado crescimento, estando presente em 
quase todos os municípios das regiões sul e sudoeste do estado de Goiás. 
Trata-se de uma empresa empreendedora, composta por empreendedores, pes-
soas que, enquanto aprendem com o passado, estruturam-se no presente, pla-
nejando o futuro.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A apresentação dos resultados ilustra o que foi encontrado no estudo de 
caso. Em um primeiro momento foi questionado aos participantes se eles conhe-
ciam o Planejamento Estratégico da TRON INFORMATICA, para essa questão 
80% dos questionados, afi rmaram conhecer o Planejamento Estratégico da em-
presa, conforme demonstra-se no GRÁFICO 1. Pereira (2010) diz que Plane-
jamento pode ser o processo formalizado para gerar resultados através de um 
sistema integrado de decisões, o planejamento é muito mais importante do que 
seu produto fi nal. 
 Menos da metade dos colaboradores questionados afi rmam que não par-
ticipam do desenvolvimento e execução das ações estratégicas da TRON IN-
FORMATICA. Acredita-se que um dos motivos disso ter acontecido, foi que o 
público participante da pesquisa não é preparado e consequentemente não é 
envolvido no desenvolvimento das ações estratégicas da empresa, mediante 
demonstração no GRÁFICO 1. Tavares (2010) esclarece que a identifi cação do 
público é de fundamental importância para a elaboração e implementação de 
estratégicas na organização, pois esta escolha necessita de competências defi -
nidas, para realizar uma serie de atividades.  
 No questionário apresentado aos funcionários da empresa TRON INFOR-
MATICA, apresentou-se que um pouco mais de 50% dos participantes não co-
nhecem a missão da empresa, conforme demonstrado no GRÁFICO 1. Segundo 
Pereira (2010), missão é a razão de ser da organização; representa o negócio 
em que ela se encontra. É o papel desempenhado pela organização, em seu 
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negócio. A missão visa comunicar interna e externamente o propósito de seu 
negócio. 

GRÁFICO 1- Resultado das questões sobre o conhecimento do Planejamento Estratégico, Parti-
cipação sobre as ações estratégicas, e conhecimento sobre a missão organizacional.

Fonte: Dados elaborados pelas autoras (2013)

 Ao serem questionados sobre o conhecimento a cerca da visão e valores 
da TRON 80% dos participantes, afi rmaram que conhecem a Visão, Valores e 
acreditam que a TRON INFORMATICA, seja uma empresa que fortalece a cul-
tura de inovação e desenvolvem talentos GRÁFICO 2. Pereira (2010) relata que 
visão é a imagem compartilhada daquilo que os gestores da organização que-
rem que ela seja ou venha a ser no futuro. 

GRÁFICO 2- Resultado das questões sobre o conhecimento de valores, visão estratégica e for-
talecimento da cultura de inovação.

Fonte: Dados elaborados pelas autoras (2013)
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 Na parte que ilustra o desenvolvimento de talentos GRÁFICO 3 , apre-
senta-se que 85% dos questionados percebem a prática de desenvolvimento 
de talentos e que 100% dos questionados percebem que a TRON estabelece 
alianças estratégicas.

Além de liderar esforços para fortalecer as competencias e capacida-
des existentes, os líderes de estrategia efi cientes tentam prever as mu-
danças nos requisitos cliente/mercado e criarem proativamente novas 
competencias e capacidades, que ofereçam uma vantagem competiti-
va. (THOMPSON JR, STRICKLAND III, GAMBLE, 2008, p. 443)

 Martel (2008) citado por Santos, (2011, p. 22) esclarece que aliança es-
tratégica “consiste na generalização da noção de cadeia logística orientada pela 
busca de novas formas de organização para que a empresa possa competir em 
melhorescondições nos mercados.” 

GRÁFICO 3- Resultado das questões sobre a percepção com relação à prática e desenvolvi-
mento de talentos e estabelecimento de alianças.

Fonte: Dados elaborados pelas autoras (2013)

 A TRON INFORMATICA pratica sempre melhorias na comunicação 47%, 
porém o resultado de que a mesma as vezes, 52% faz essas melhorias, esclare-
ce que é necessário uma melhor atenção para o assunto GRÁFICO 4. 
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GRÁFICO 4- Resultado da questão sobre a frequência de melhorias na comunicação

Fonte: Dados elaborados pelas autoras (2013)

 A pesquisa aponta que a empresa TRON INFORMATICA é uma organiza-
ção que se preocupa com a imagem. Através do resultado de que fortalece sua 
marca com 100% de percepção dos funcionários sobre esse quesito, promove 
um atendimento de excelência 100%, e 82% percebem as ações de marketing 
desenvolvidas pela TRON, o que esclarece que a organização reconhece a im-
portância em fortalecer a marca como estratégia de posicionamento no mercado 
GRÁFICO 5.

GRÁFICO 5- Resultado das questões sobre o fortalecimento das ações de marketing, promoção 
ao atendimento de excelência e fortalecimento da marca.

Fonte: Dados elaborados pelas autoras (2013)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

HIPÓTESES X OBJETIVO

 Conclui-se que o planejamento e a gestão estratégica, são realizados de 
maneira efi caz, os resultados apresentados ilustram tal colocação, tanto interna 
quanto externamente. Confi rma-se que a Gestão Estratégica é praticada de ma-
neira efetiva, onde grande parte da equipe está envolvida. 
 Seguindo os pensamentos de Tavares (2010) a gestão estratégica procu-
ra reunir o plano estratégico e sua implementação, bem como o conjunto de ati-
vidades intencionais e planejadas, estratégicas, operacionais e organizacionais, 
as quais visam adequar e integrar a capacidade interna da organização ao am-
biente externo. Para o esclarecimento de gestão estratégica percebe-se que a 
organização precisa trabalhar mais no envolvimento da equipe para a realização 
das ações estratégicas e estabelecer diretrizes de realização e avaliação dessas 
ações.
 As melhorias de comunicação, por mais que a empresa as realize, se 
faz necessário uma melhor divulgação dessas melhorias dentro da organização, 
pois uma fatia interessante da amostra não percebe tal ação.
 O objetivo da pesquisa foi alcançado, no sentido de se analisar a gestão 
estratégica da TRON INFORMÁTICA e comprova a existência de uma gestão 
fortalecida e de equipe bem informada com relação ao mapa estratégico presen-
te na organização, confi rmando assim, os resultados encontrados.
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O PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO AMBIENTAL E O CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS NO DIREITO BRASILEIRO

Anderson de Queirós e Silva 1

RESUMO: O presente trabalho versará sobre a relação existente entre o princí-
pio do não retrocesso em matéria ambiental e o controle de constitucionalidade 
das normas no direito brasileiro. Objetiva-se demonstrar que o princípio em co-
mento possuiu força normativa sufi ciente para embasar uma postura concreta 
daqueles que operam a atividade judicante no direito brasileiro, capaz de asse-
gurar-lhe o substrato necessário para decidir em favor da manutenção das con-
quistas legislativas alcançadas em matéria de proteção ambiental, bem como 
rechaçar toda e qualquer medida ou ato normativa capaz de reduzir ou eliminar 
o grau de proteção normativo presentemente sedimentado no ordenamento jurí-
dico pátrio. Apresentará a relação de legitimidade entre a atividade desenvolvida 
pelo poder judiciário com a vontade constituinte e demonstrará a necessidade de 
uma postura arrojada daqueles que pretendem alancar a fi nalidade do Estado e 
do Direito, sobretudo em matéria de proteção do meio ambiente.
Palavras chaves: Princípio; não retrocesso; meio ambiente; controle de consti-
tucionalidade; inconstitucionalidade.

THE PRINCIPLE OF NON-KICK AND ENVIRONMENTAL CONTROL STAN-
DARDS OF CONSTITUTIONAL LAW IN THE BRAZILIAN

ABSTRACT: This paper will focus on the relationship between the principle of 
non-retrogression environmental and control of constitutionality of the rules un-
der Brazilian law. Objective is to demonstrate that the principle under discussion 
possessed enough to support a concrete stance of those who operate the judicial 
activity in Brazilian law that would provide you the necessary substrate to decide 
in favor of upholding the legislative achievements in the fi eld of normative force 
protection environmental and reject any measure or normative act can reduce or 
eliminate the degree of regulatory protection presently settled the national laws. 
Present the relationship between the activity of legitimacy developed by the judi-
ciary with the constitutional and will demonstrate the need for a bold attitude of 
those who intend to bounce a purpose of the State and Law, particularly in mat-
ters of environmental protection.
Key Words: Principle; No turning back; Environment; Constitutionality Control; 
Unconstitutional.

1 Especialista em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina
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INTRODUÇÃO

 Nossa Carta Constitucional elevou o direito ao meio ambiente equilibrado 
ao patamar constitucional, o que torna importante a análise das consequências 
de tal atitude na legislação infraconstitucional, particularmente no que se refere 
à legislação ambiental e às consequências sobre a ordem jurídica, política e so-
cial.
 À vista disso, a previsão constitucional referida ao meio ambiente na 
Constituição pátria representou um grande avanço na tutela do meio ambiente.
 Agiu certo o constituinte originário. Não restam dúvidas de que o direito 
ao meio ambiente equilibrado ultrapassa os limites dos interesses individuais ou 
de uma parcela da sociedade.
 Como postulado de feitio fundamental, tal direito caracteriza-se como de 
titularidade indeterminada, ou seja, plural, de uso comum de todos, um direito 
humano de terceira dimensão, ou seja, está inserido naquele bloco de direi-
tos fundamentais atribuídos a toda a humanidade, um direito meta-individual, 
evidenciando-se, deste modo, que o mesmo precisa ser amparado e protegido 
pelos indivíduos, pelos Estados e pelas organizações internacionais.
 Nossa Constituição reconheceu e estabeleceu, deste modo, não somente 
um direito, mas também um dever, o de preservar o meio ambiente e mantê-lo 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Não é tare-
fa ou designação de pequenas proporções. Trata-se de uma asserção de fei-
tio desafi ador, porque nesse desiderato envolverá não somente o Estado, mas 
também seus cidadãos; não somente uma postura passiva desses atores, mas 
também uma conduta ativa do ponto de vista jurídico, político e social.
 O direito ao meio ambiente equilibrado deve ser, nesse ponto, uma matriz 
orientadora do legislador e dos atores das políticas públicas, quando se tratar da 
produção normativa e administrativa, uma vez que muitas das normas inseridas 
no ordenamento jurídico nacional podem permitir condutas violativas à própria 
Constituição Federal, na medida em que permitem práticas que prejudicarão a 
preservação ambiental.
 Além disso, deve o Estado atuar de forma proativa e progressiva, no sen-
tido de elaborar e produzir legislação e políticas públicas com fi nalidade a prote-
ger o meio ambiente, como um direito humano fundamental.
 Deve, inclusive, orientar os julgadores em suas decisões, quando se de-
pararem com confl itos envolvendo questões de proteção e preservação do meio 
ambiente.
 Por essa e outras razões, não se pode conceber ou admitir retrocessos 
capazes de diminuir ou até mesmo aniquilar conquistas já alcançadas na prote-
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ção dos direitos fundamentais, mormente quando se tratar da proteção e preser-
vação do meio ambiente.
 Compreendendo a relevância dessa temática, o presente o estudo teve 
como objetivo o tratamento da relação entre o princípio do não retrocesso com o 
meio ambiente enquanto um direito fundamental e o liame entre o mencionado 
princípio e o controle de adequação constitucional das normas no direito pátrio.

O PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO EM SEU ASPECTO AMBIENTAL E SUA 
RELAÇÃO COM O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS 
NO DIREITO BRASILEIRO

 As conquistas e evoluções legislativas em matéria de fortalecimento dos 
direitos humanos fundamentais compõe um bloco de direitos adquiridos pela 
humanidade, sendo, de uma forma geral, um baluarte para a fruição de outros 
direitos básicos decorrentes e necessários à própria dignidade humana.
 A segurança desfrutada pela humanidade decorrente dos direitos funda-
mentais que lhe foram atribuídos ao longo da história representa uma conquista, 
necessária não somente a uma existência digna, mas a manutenção dessa dig-
nidade. O retrocesso nesse sentido é conduta diminutiva, inservível aos propósi-
tos do próprio direito e do Estado.
 Princípios como o da segurança jurídica, que inclui o princípio dos direitos 
adquiridos e o princípio da proporcionalidade servem, sem dúvidas, como uma 
base legal para a enunciação do princípio do não retrocesso, posto que o núcleo 
fi nalístico desse postulado seria atribuir maior segurança na ordem jurídica em 
termos de proteção aos direitos fundamentais.
 No que se refere ao princípio do retrocesso, este guarda estrita relação 
não apenas com o princípio da segurança jurídica, mas também com os limites 
materiais da reforma constitucional, no sentido de constituir um sustentáculo da 
estabilidade jurídica necessária à fruição dos direitos fundamentais. O mesmo 
deve se dar com a proteção ambiental reconhecida constitucionalmente no orde-
namento jurídico nacional.
 Uma medida regressiva viola a segurança jurídica porque representa toda 
norma ou interpretação que limite, diminua ou elimine a amplitude, exercício ou 
proteção de um direito adquirido ou conquistado. Deste modo, o princípio do não 
retrocesso concede de alguma forma certa intangibilidade aos direitos humanos, 
representando um dos sustentáculos mestres do entendimento de necessidade 
da não regressão das conquistas em termos de direitos humanos, sobretudo, no 
que se refere às questões ambientais.
 Prieur (2012, p. 13) ministra sobre a origem dessa terminologia:
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Para descrever esse risco de “não retrocesso”, a terminologia utilizada 
pela doutrina é ainda hesitante. Em certos países, fala-se num princí-
pio de stand still (imobilidade). É o caso da Bélgica (HACHEZ, 2008). 
Na França, utiliza-se o conceito de efeito cliquet (trava), ou regra do 
cliquet anti-retour (trava anti-retorno). Os autores falam, ainda, da “in-
tangibilidade” de certos direitos fundamentais (de FROUVILLE, 2004). 
O não retrocesso está assimilado, igualmente, à teoria dos direitos ad-
quiridos, quando esta última pode ser atacada pela regressão. Evoca-
-se também a “irreversibilidade”, notadamente em matéria de direitos 
humanos. 4 Enfi m, utiliza-se a ideia de cláusula de status quo.5 Em 
inglês, encontramos a expressão eternity clause ou entrenched clause, 
em espanhol, prohibición de regresividad o de retroceso, em portu-
guês, proibição de retrocesso.

 Discorrendo sobre tal princípio, Sarlet (2013, p. 288) doutrina:

A proibição de retrocesso (...) diz respeito mais especifi camente a uma 
garantia de proteção dos direitos fundamentais (e da própria dignidade 
da pessoa humana) contra a atuação do legislador, tanto no âmbito 
constitucional quanto – e de modo especial – infraconstitucional (quan-
do estão em causa medidas legislativas que impliquem supressão ou 
restrição no plano das garantias e dos níveis de tutela dos direitos já 
existentes. A proibição do retrocesso, de acordo com o entendimento 
consolidado na doutrina, consiste em um princípio constitucional implí-
cito, tendo como fundamento constitucional, entre outros, o princípio 
do Estado (Democrático e Social) de Direito, o princípio da dignidade 
da pessoa humana, princípio da máxima efi cácia e efetividade das nor-
mas defi nidoras de direitos fundamentais, o princípio da segurança ju-
rídica e seus desdobramentos, o dever de progressividade  em matéria 
de direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais (DESCA) (...).

 Assim, o princípio da não regressão introduz ao legislador uma obrigação 
negativa, não podendo haver norma redutora do nível de proteção atual aos 
direitos fundamentais, devendo implicitamente progredir, ascender, elevar-se no 
sentido de proporcionar maior efetividade e guarida a esses sagrados direitos 
e não esvaziá-los ou diminuir-lhes o nível de proteção, seja no plano legal ou 
constitucional.
 Ademais, o progresso da humanidade representa um dos pilares constitu-
cionais embasadores do princípio do não retrocesso porque todas as conquistas 
alcançadas em termos de direito humano ou fundamental está, por assim dizer, 
introduzindo garantias ao bem-estar do homem enquanto ser e titular de direitos 
e obrigações.
 Assume o aludido princípio natureza de direito ambiental enquanto ampa-
ra um/o compêndio de normas protetoras do meio ambiente e da própria vida na 
Terra.
 Fensterseifer (2008) leciona que a expressão proibição de retrocesso am-
biental, no âmbito da doutrina brasileira, deve ser atribuía a Ingo Wolfgang Sar-
let, em suas aulas sobre “Constituição e Direitos Fundamentais” junto ao Mestra-
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do do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS, no ano de 2005.
 Dito princípio em matéria ambiental vai conferir ao direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado uma proteção de caráter jurídico-po-
lítico-social, porque confere uma roupagem mais robusta a todo o ordenamento 
constituído até o presente momento, no sentido de proteger as conquistas alcan-
çadas em matéria de proteção ambiental, especialmente na ordem legislativa, 
sem as quais o mínimo de proteção necessário a sobrevivência e bem-estar 
social das presentes e futuras gerações não poderiam ser objetos dos governos 
ou até mesmo governáveis.
 Nesse ponto, não se pode esquivar da realidade de que dentre as princi-
pais ameaças à consecução de um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
encontra-se o consumo decorrente da vontade demográfi ca crescente e de uma 
cultura de fomentação desse consumo, até mesmo para a manutenção das ta-
xas de crescimento do comércio e da indústria.
 Assim, para alcançar esse agasalho que vestirá de insígnia e escudo o 
meio ambiente contra as ameaças dos avanços populacionais, industriais e co-
merciais, nossa Constituição fez bem atribuir-lhe uma condição de direito funda-
mental. Nada mais lógico, portanto, outorgar ao princípio do não retrocesso am-
biental um caráter jurídico capaz de fazer frente às investidas contra a proteção 
ambiental atribuída pela própria carta constitucional, a qual se irradia por todo o 
ordenamento jurídico pátrio.
 Ao reconhecer o princípio do não retrocesso ambiental como postulado 
de ordem constitucional e de roupagem fundamental, está se adotando a função 
prestacional do Estado em relação aos direitos fundamentais, uma vez que o 
Estado estará prestando um dever público de proteção ao meio ambiente quan-
do recusar a absorção no ordenamento jurídico de normas que representem um 
verdadeiro declínio na proteção ambiental alcançada ao logo do tempo, sobre 
tudo na recente história constitucional democrática brasileira.
 Empresta, portanto, nossa Constituição, um núcleo elementar ao princípio 
do não retrocesso ambiental, uma vez que preservar o meio ambiente para as 
presentes e futuras gerações não será possível senão mantendo-se as conquis-
tas alcançadas em matéria de proteção jurídica do meio ambiente, posto que 
este não é produto de fabricação em escala, mas sim um bem de difícil e peno-
sa renovação, cuja proteção e preservação não será possível sem um mínimo 
de conteúdo jurídico e legislativo capaz de iluminar e esclarecer os produtores 
normativos e os operados do direito quanto a necessidade  e urgência dessa 
proteção.
 Quando a Carta Política de 1988 determinou o meio ambiente como bem 
de uso comum do povo, ela não somente está reconhecendo a titularidade desse 
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bem jurídico. Está, inclusive, apontando os gestores, os quais sejam, os indivídu-
os e o Estado.
 Como gestor de um bem jurídico, deve, o Estado, realizar todos os esfor-
ços para a correta utilização e preservação do meio ambiente, atuando de modo 
ativo e repressivo, quando necessário ao desenvolvimento desse múnus públi-
co. 
 Assim, nossos legisladores, seja em nível federal, estadual ou municipal, 
estão, certamente, incluídos nesse rol de gestores, possuindo uma responsabi-
lidade para consigo, com a sociedade e com o futuro. Eis razões mínimas pelas 
quais os órgãos legislativos devem abster-se da produção de normas menos 
favoráveis que as atuais no que se refere as medidas e mecanismos de proteção 
ao meio ambiente.
 Quando não conscientes e comprometidos com essa aspiração, é prová-
vel que os atores da produção normativa se esquivem de seu papel de gestores-
-protetores do meio ambiente, permitindo a produção de leis ou atos normativos 
menos favoráveis que os atuais, incapazes de perpetuar o nível de abrigo e 
guarida já alcançados pelo ordenamento jurídico.
 Nesse instante devem erguer-se todos aqueles legitimados capazes de 
instar o Estado-juiz, também gestor-protetor do bem jurídico sob comento, a fa-
zer valer os comandos constitucionais. Para tanto, ele poderá se servir não so-
mente da letra das normas, mas também dos princípios capazes de conduzir e 
alicerçar o nível de proteção conferido constitucionalmente ao meio ambiente.
 Assim, regras e princípios calcorrearão uma vereda que culminará no ob-
jetivo determinado pelo constituinte originário, coadjuvando para a preservação 
da própria vida na Terra, não somente a vida do ser humano, mas de todas as 
demais espécies e formas de vida, que concomitantemente se mantém.
 Nesse diapasão, os princípios terão uma função essencialmente destaca-
da, porque serão capazes de conceder gnose, fundamentos e abrangência que 
as regras muitas das vezes não são capazes de alcançar devido seu grau de 
especifi cidade.
 Conforme leciona Mello (2010. p. 144), os princípios jurídicos

são mandamentos nucleares do sistema, verdadeiro alicerce dele, dis-
posição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compon-
do-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e 
inteligência, exatamente por defi nir a lógica e a racionalidade do siste-
ma normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico.

 Essa compreensão se impende necessária para se apreender o propósito 
do objeto de análise e discussão neste trabalho, uma vez que o princípio investi-
gado irradia-se por todo o ordenamento jurídico, em caráter ambiental/ecológico, 
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no patamar de fundamentar regras e valorá-las, colocando-lhe o alicerce racio-
nal e teleológico.
 O princípio do não retrocesso ambiental associa-se ao direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e à conduta dos atores político-jurídico-
-social, fazendo com que exista um fundamento capaz de impedir os avanços 
legislativos imperfeitos, ou seja, inadequados ao comando racional e teleológico 
estabelecidos pelo constituinte originário.
 Tal princípio, portanto, irá demandar a lógica e a racionalidade da produ-
ção normativa, capaz de conceder ao Estado-juiz o substrato apto a estancar os 
avanços normativos que confi gurarem verdadeiros regressos na proteção am-
biental alcançada pela legislação atual. Para tanto, o julgador deverá valer-se 
tanto das regras quantos dos princípios.
 Se as regras não forem capazes de fundamentar uma posição judiciária 
mais arrojada e destemida, os princípios o serão, devido sua capacidade e qua-
lidade, porque não estarão adstritos a literalidade ou pequenez do texto, mas 
vinculados a própria gnose e alma do saber.
 Deste modo, o princípio do não retrocesso ambiental estará a enfrentar 
não somente as normas, mas o espírito e o íntimo daqueles que produzem e 
aplicam as normas, daqueles que analisam e daqueles que determinam, daque-
les que agem e daqueles que recebem a ação.
 Do mesmo modo, não somente o texto ou a literalidade da norma devem 
ser analisados, mas sim a fi nalidade dos dispositivos supervenientes, que em 
confronto com a intuito das normas pretéritas devem servir de parâmetro para 
a análise da não regressão da proteção ambiental e das conquistas ambientais 
alcançadas ao longo dos anos. A fi nalidade das normas superiores do mesmo 
modo deve nortear a interpretação judicial no sentido de impedir um retrocesso 
no sistema de proteção ambiental vigente.
 O princípio do não retrocesso ambiental visa, portanto, imprimir um cará-
ter de superioridade jurídica às normas ambientais protetivas, em detrimento de 
novas medidas que venham a esvaziar ou até mesmo eliminar proteções adqui-
ridas ou alcançadas.
 Neste ponto, é necessário a compreensão de que nosso ordenamento 
jurídico proíbe, inclusive, a alteração do texto constitucional no sentido de revo-
gar direitos individuais. O mesmo se dá em relação à proteção ambiental, por 
se tratar de um direito individual em sua expressão plural, devendo, pois, servir 
de limitação à reforma constitucional, pois presenciaríamos um retrocesso em 
matéria constitucional de normas de proteção ambiental, que visam a proteção 
da vida e da dignidade da pessoa humana.
 Não se deve pretender, contudo, com o reconhecimento desse princípio, 
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o congelamento ou imobilidade das normas e regras jurídicas, tampouco a con-
cessão de um caráter absoluto ao princípio do não retrocesso ambiental. Deve-
-se mirar sim a preservação do extrato normativo necessário a proteção daquilo 
que se revela essencial a própria preservação da vida na Terra, o qual seja, os 
recursos naturais.
 A imobilização do legislador não é um desiderato pretendido porque o 
próprio princípio em tratamento possui limites, no sentido de que serve ao social, 
à vida e à dignidade do ser humano, objetivo fi nal do próprio Estado, devendo 
estar em harmonia com seus propósitos e sendo por eles restringido. A própria 
vida pode servir-se da regressão em matéria de proteção ambiental quando lhe 
for necessária à própria subsistência, sem alternativas aparentes ou possíveis.
 Nesse diapasão, as próprias alterações que favorecem a preservação do 
ambiente e a utilização dos recursos sem prejuízo ambiental seriam exemplos 
de alterações possíveis, devendo ser orientadas por uma ideia de ascendência 
no nível de proteção e não em um desnível protecional, preservando, por óbvio, 
a proteção já adquirida em matéria ambiental, tendo em vista, no entanto, os fi ns 
colimados ao próprio princípio.
 O entendimento mais preparado deve conceber que o princípio do não 
retrocesso em matéria ambiental deve ser considerado como uma garantia de 
máxima proteção à própria vida e à humanidade, assim, um preceito de caráter 
constitucional-fundamental voltado para o futuro e não para o passado, apesar 
de visar proteger as conquistas alcançadas ao longo do tempo.
 Como já dito, o princípio em comento destina-se ao legislador infraconsti-
tucional bem como ao poder constituinte derivado reformador, porque a proteção 
ambiental concedida pela Constituição de 1988 possui natureza fundamental e, 
portanto, proteção contra alterações, nos termos do artigo 60, § 4º, do diploma 
constitucional.
 No sentido de aplicar o comando fi nalístico determinado constitucional-
mente, qual seja, o de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
às presentes e futuras gerações, tanto o legislador quanto o julgador devem 
vislumbrar além dos horizontes do presente ou da atualidade, devem observar e 
certifi car que as alterações, tanto nas normas constitucionais quanto na legisla-
ção infraconstitucionais mantenham ou ampliem a proteção ao meio ambiente, 
garantindo um avançar, um upgrade do próprio sistema normativo ambiental. O 
contrário a isso representa uma fl agrante violação à Constituição, um verdadeiro 
marcha ré, um recuo protecional que deve ser testilhado e rechaçado, uma ver-
dadeira inconstitucionalidade.
 Desta forma, nem mesmo as regressões sensíveis seriam admitidas, 
pois, por mais insignifi cante que sejam, o todo de um conjunto de diminutas 
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regressões representam considerável regressão na proteção ao meio ambiente, 
que é bem jurídico amplamente degradado e de considerável necessidade para 
a humanidade.
 O não retrocesso em matéria ambiental não pode ser objeto de ataques 
políticos, sobretudo de caráter econômico, pois sua pretensão é tão somente a 
preservação da vida, ou melhor dizendo, de uma vida digna, sobretudo para aos 
descendentes da nação. Não há custos atuais na manutenção desse princípio 
bem como não haverá custos futuros pela sua aplicação no presente. O contrário 
não é verdadeiro, posto que a degradação do meio ambiente somente acarretara 
custos, presentes e futuros, em sua reconstituição, se é que possível em deter-
minados casos. 
 O princípio do não retrocesso ambiental deve ser aceito ainda em seu ca-
ráter de generalidade, pois atua sobre todo o arcabouço jurídico e não somente 
sobre as normas tidas ambientais.
 Esse princípio de proteção ambiental deve, do mesmo modo, ser encar-
rado de forma específi ca, atacando a legislação propriamente ambiental, que 
contrarie a estrutura já estabelecida de proteção ao meio ambiente.
 Outro aspecto de impactante abrangência é o comando constitucional de 
que o Poder Público e a coletividade devem preservar e defender o meio am-
biente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (art. 
225, caput, da CF). A compreensão desse postulado resulta na conclusão de 
que o Estado, em todas as suas facetas, não deve olvidar esforços no sentido 
de desenvolver normas e políticas ambientalmente responsáveis, voltadas para 
a preservação e conservação ambiental. Caminhar contra esse objetivo é jorna-
dear numa estrada oposta aos propósitos determinados constitucionalmente, e, 
portanto, regredir nesse aspecto, é violar o literalidade e espírito da Constituição 
da República.
 Retrocessos legislativos, e, por consequente, retrocessos no nível de 
proteção do meio ambiente, levarão ao comprometimento da sobrevivência não 
somente de uma ou outra nação ou sociedade, mas de toda a humanidade. 
Daí, a relevância de um conteúdo ou proposição capaz de conter os avanços 
no sentido de diminuir a proteção já alcançada ao meio ambiente, servindo de 
embasamento, inclusive, de decisões judiciais.
 Muito importante, contudo, é a compreensão de que o princípio do não 
retrocesso ambiental não deve ser visto apenas como uma medida ou propo-
sição de repressão ou freio a condutas retrogradas no que tange a proteção 
ambiental. É preciso compreenda-lo com um fomentador e instigador de uma 
postura proativa do administrador e do legislador em adotar medidas progressi-
vas no sentido de maior proteção ambiental. Deve, igualmente, ser um instigador 
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do Poder Judiciário em proteger o arcabouço jurídico de investidas capazes de 
diminuir a proteção ambiental alcançada. Do mesmo modo, serve ao judiciário 
como elementar de suas decisões visando manter e ampliar a interpretação dos 
comandos já existentes. Nesse aspecto, a inconstitucionalidade poderá se veri-
fi car na atuação ativa ou omissiva do Estado.
 Nesse sentido Sarlet (2013. p. 280) leciona:

O Estado, nesse contexto, a depender da situação concreta, deve ado-
tar tanto condutas positivas quanto negativas na sua atuação, bus-
cando potencializar ao máximo a proteção ambiental no âmbito das 
funções estatais (legislativa, executiva e jurisdicional) e de todos os 
entes da federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), 
bem como de outras instituições estatais, como é o caso do Ministério 
Público e da Defensoria Pública.

 O princípio do não retrocesso em matéria ambiental destina-se não so-
mente ao legislador, mas também ao julgador, razão pela qual este último deve 
compreendê-lo e respeitá-lo em sua atuação típica, não violando ou diminuindo 
as proteções e conquistas alcançadas e estabelecidas na estrutura normativa 
ambiental pátria.
 Importante compreender que a legislação infraconstitucional quando des-
tinada a conceder máxima efi cácia aos postulados fundamentais constitucionais, 
com ela se funde, tornando-se uma única armação jurídica, uma única estrutura 
normativa, que fi nalisticamente passam a cumprir um mesmo desiderato e, por-
tanto, encontram-se unidas.
 Por conseguinte, não se pode conceber o retrocesso de uma norma in-
fraconstitucional de proteção fundamental sem que se confi gure uma violação 
à própria Constituição, isto, por ser a própria carta política o cerne das proposi-
ções orientadoras da norma infraconstitucional protetiva de direitos fundamen-
tais. Ainda que indiretamente, haverá igualmente a violação da vontade do titular 
do Poder Constituinte.
 Violar a vontade do titular do Poder Constituinte é violar a Constituição e 
violar a própria legalidade, decorrente do sistema democrático e de direito em 
que se ampara o Estado.
 Desta maneira, é imperativa a existência de um método pelo qual os ti-
tulares desse poder tenham garantido seus direitos, liberdades e garantias, sua 
vontade e seu direcionamento, a fi m de que seus mandatários os representem 
o mais corretamente possível e que a manutenção do Estado Democrático de 
Direito seja alcançada.
 Elencado entre os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e da 
coletividade, encontra-se o princípio constitucional da legalidade, de feitio cons-
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titucional, que por objetivo impedir o uso arbitrário dos poderes do Estado pelos 
representantes da nação, visando ao primado da igualdade, da justiça e na con-
secução de um Estado Democrático de Direito, o qual é fundado na soberania e 
na participação popular.
 Consubstanciado na elaboração e positivação das leis, o processo le-
gislativo representa o método pelo qual os representantes do povo manifestam 
uma face do princípio da legalidade e garantem a regularização das condutas, 
negócios e relações segundo a vontade daqueles que o representam. Sendo, o 
processo legislativo, verdadeiro corolário do princípio da legalidade, representa, 
assim, uma das principais atividades constitucionais do Estado de Direito, bem 
como um meio de sua manutenção.
 Como parte do que se pode chamar de funções vitais numa democracia, 
o processo legislativo está presente em todos os âmbitos de atuação do poder 
estatal, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Devido sua abrangência, 
o processo legislativo emaranhara-se por entre as condutas dos governantes, 
suas relações políticas, suas práticas administrativas e pelas relações sociais e 
condutas individuas dos cidadãos do país.
 Deste modo, é o processo legislativo que imprime legalidade e constitu-
cionalidade na produção das normas, torna-se um sustentáculo do próprio Esta-
do Democrático de Direito.
 Necessária, contudo, é a compreensão de que os elaboradores das nor-
mas pátrias, nessa modalidade de Estado e no uso dos princípios da legalidade 
e da constitucionalidade das normas, devem orientar sua atividade no sentido de 
produzir leis e atos normativos que coadunem-se com a vontade do constituinte 
originário.
 Viga mestra desta espécie de Estado, a Constituição Federal, entendida 
como norma fundamental, é a expressão máxima da soberania popular e o co-
mando regulador formal e fi nalístico do processo legislativo e, uma vez que este, 
como qualquer outra atividade, sofre infl uências externas e internas quanto a 
seu desenvolvimento e forma de atuação, sejam elas políticas, sociais ou pes-
soais, necessário se faz um método para se verifi car se processo legislativo está 
a alcançar o desiderato legal e constitucionalmente determinado pelo titular do 
Poder Constituinte.
 Ainda que aparentemente o exercício desse poder ou atividade se de 
segundo a vontade do povo, o mesmo não é por ele diretamente exercido. Um 
controle judicial se revela preeminente e primordial na aferição da compatibilida-
de entre as produções dos mandatários para com os comandos emanados da 
vontade do titular do Poder Constituinte.
 Fundamental, consequentemente, é saber que esse mandato, assim 
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como qualquer outro, possui limites predeterminados, onde reside a ideia da su-
premacia constitucional, fundada na vontade constituinte originária, no interesse 
público ou coletivo, ou seja, na vontade do detentor do Poder Constituinte.
 Acerca da relação entre o Poder Constituinte e a supremacia constitucio-
nal, Mota (2002, citando Ferreira Filho, 1994) escreve:

A supremacia da Constituição decorre de sua origem. Provém ela de 
um poder que institui os outros e não é instituído por qualquer outro, 
de um poder que constitui os demais e é por isso denominado Poder 
Constituinte.
O reconhecimento de um poder capaz de estabelecer as regras cons-
titucionais, diverso do de estabelecer regras segundo a Constituição, 
é, desde que se pretenda serem aquelas superiores a estas, uma exi-
gência lógica. A superioridade daquelas, que se impõe aos próprios 
órgãos do Estado, deriva de terem uma origem distinta, provindo de 
um poder que é o que constitui o Estado, estabelecendo seus poderes, 
atribuindo-lhes e limitando-lhes a competência: o Poder Constituinte.

 Destarte, a necessidade de controle de constitucionalidade habita no en-
tendimento de que a vontade constituinte originária, o interesse individual ou 
coletivo e seus direitos fundamentais manifestados através da supremacia da 
constituição, deve ser protegido, servindo de paradigma à atuação dos seus re-
presentantes, aqueles que exercem o poder, mais propriamente que manipulam 
o processo legislativo.
 Objetivando a supressão das infl uências que impregnam o processo le-
gislativo e a harmonização das leis ou dos atos normativos, o constituinte origi-
nário desenvolveu um sistema de controle e adequação à supremacia e defesa 
da Magna Carta, denominado controle de constitucionalidade, ocorrendo de for-
ma incidental ou concreta e de forma direta ou abstrata.
 Sobre a relação existente entre supremacia da constituição e o controle 
de constitucionalidade da produção normativa Moraes (2001, p.559) escreve:

A ideia de controle de constitucionalidade está ligada à Supremacia 
da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico e, também, à de 
rigidez constitucional e proteção dos direitos fundamentais. (...) a exis-
tência de escalonamento normativo é pressuposto necessário para a 
supremacia constitucional, pois, ocupando a constituição a hierarquia 
do sistema normativo é nela que o legislador encontrará a forma de 
elaboração legislativa e o seu conteúdo. Além disso, nas constituições 
rígidas se verifi ca a superioridade da norma magna em relação àque-
las produzidas pelo Poder Legislativo, no exercício da função legiferan-
te ordinária. Dessa forma, nelas os fundamentos do controle é o de que 
nenhum ato normativo, que lógica e necessariamente dela decorre, 
pode modifi cá-la ou suprimi-la.

 Assim, ao se analisar a compatibilidades das leis e atos normativos com 
a Constituição Federal está a se exercitar um processo de alinhamento entre o 
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ordenamento jurídico infraconstitucional com o ordenamento jurídico constitucio-
nal, de verifi car a adequação entre a vontade do poder constituinte derivado com 
a vontade do poder constituinte originário.
 Na verifi cação dessa adequação entre a manifestação da vontade legife-
rante e a vontade constituinte originária, o parâmetro a ser utilizado nesta análise 
é que determinará o entendimento e a conclusão daqueles que dirão sobre a 
constitucionalidade das leis e atos normativos.
 Esse paradigma deve ser seguro o sufi ciente para conceder à Constitui-
ção a proteção decorrente de sua supremacia, capaz de garantir o cumprimento 
das intenções oriundas da vontade constituinte originária e apropriado a atender 
aos anseios constitucionais postos socialmente.
 O parâmetro de controle a ser utilizado pelo julgador será preponderante 
e essencial nas decisões acerca da constitucionalidade das leis e atos normati-
vos, sejam de quaisquer esferas político-administrativas for.
 Esse bloco de constitucionalidade se servirá de regras bem como de prin-
cípios expressos. A extensão desse paradigma será o substrato do qual servirá o 
judiciário no controle de adequação entre as leis e atos normativos com a Carta 
Constitucional.
 No que se refere a extensão desse parâmetro de controle, pode-se contar 
com “todos os princípios e regras inseridos no texto constitucional, mesmo que 
implícitos, porém inequivocamente decorrentes das normas existentes na Cons-
tituição” (Dantas, 2009, p. 164).
 Vemos, dessa forma, que os princípios constitucionais, ainda que implíci-
tos, são sufi cientes e capazes de amparar o julgador na análise da constitucio-
nalidade das leis e atos normativos.
 Por essa tratativa geral e específi ca, sobretudo, como já demonstrado, 
quanto sua relação com as normas de direito constitucional, o princípio do não 
retrocesso está inserido naquele bloco de normas e princípios que devem orien-
tar o julgador na análise da constitucionalidade das leis e atos normativos.
 Nessa direção, o princípio do não retrocesso em matéria ambiental deve 
ser valentemente posto no interior das decisões dos julgadores para coibir co-
mandos contrários ao nível de proteção legal e constitucional alcançado atual-
mente na proteção do meio ambiente, por todas as razões já articuladamente 
apresentadas.
 Magistrados não devem sentir-se acanhados na utilização desse princí-
pio, até porque tal postulado servirá de fundamento para decisões mais esclare-
cidas e alinhadas com comando constitucional de proteção ambiental, vontade 
do constituinte originário.
 Interpretar as leis e atos normativos a luz do princípio do não retroces-
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so ambiental é exercício que se faz necessário, caso se pretenda alcançar um 
verdadeiro patamar de progresso das medidas de preservação e proteção am-
biental, iluminado, deste modo, os caminhos da conformidade de tais normas à 
Constituição Federal.
 Tudo isso está em harmonia com as funções e fi nalidades a serem de-
sempenhados pelos direitos fundamentais e pelo processo legislativo, uma vez 
que tanto os este quanto aqueles exercem uma função protetiva contra o Es-
tado, limitando e controlando seu poder e o de suas autoridades constituídas, 
coibindo assim abusos que venham de encontro aos valores e direitos mínimos 
necessários a manutenção da legalidade, da constitucionalidade das normas e 
da consecução de uma existência digna, devendo o Estado Juiz servir-se dessa 
função, quando deparar com manifestas violações aos postulados constitucio-
nais essenciais, para combater e rechaçar tais medidas, sejam elas emanadas 
do Executivo ou do Legislativo, aplicando-se o princípio do não retrocesso tanto 
em matéria de controle de legalidade quanto (principalmente) de controle de 
constitucionalidade.

CONCLUSÃO

 Discutir sobre as mudanças atuais ou possíveis na legislação ambiental é 
temática que demanda a atenção de todos os atores do cenário político, jurídico 
e social. A luz das conquistas já alcançadas em matéria de preservação e prote-
ção do meio ambiente, sobretudo em termos de produção normativa, o enfrentar 
as condutas retrogradas tencionadas a diminuir ou até mesmo eliminar o nível de 
proteção legislativa concedida ao meio ambiente é medida que se impõe. Ante 
ao apresentado, verifi ca-se que aqueles que se encontram na posição de decidir 
acerca da legalidade e até mesmo da constitucionalidade das medidas legisla-
tivas que minimizam o atual nível de proteção ambiental  devem assumir uma 
postura arrojada e audaz, servindo-se do princípio do não retrocesso ambiental 
como medida/fundamento de fomentação de decisões capazes de rechaçar as 
intenções e as condutas regressivas. Verifi cou-se que, pela força da normativa 
do princípio em comento, os agentes jurisdicionais encontram substrato sufi cien-
te para declarar a inconstitucionalidade das normas que tendem ou tencionam 
a retroceder o nível de proteção ao meio ambiente atualmente sedimentado na 
legislação pátria, o que, por conseguinte, concederá auto nível de legitimidade 
à postura esperada de tais agentes, uma vez que, assim agindo, simplesmente 
estarão cumprindo com a vontade constituinte suprema. 
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DA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL: 
O INSTITUTO DO AUXÍLIO DIRETO NO 
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Luan da Rocha Machado Mazza1  
Alexandre Ernesto2 

RESUMO: Dada à assistência e ao desenvolvimento das relações entre Estados 
em virtude da globalização, o presente trabalho objetiva tratar da cooperação 
jurídica e administrativa internacional para abordar a incompletude do atual sis-
tema processualístico e, notadamente, apresentar as valias desta temática no 
novo Código de Processo Civil que espera por defi nitiva promulgação (Projeto 
de Lei do Senado 166/2010). Certamente, um novo sistema haverá de propor 
maior celeridade processual, diminuindo as barreiras burocráticas que prejudi-
cam o cenário das relações internacionais nas quais o Brasil se insere. Para 
a realização do presente trabalho foi adotado o método dedutivo bem como a 
pesquisa bibliográfi ca, com a coleta de dados secundários provenientes de tra-
balhos acadêmicos, doutrinas, leis comparadas e jurisprudências sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVE: cooperação internacional, auxílio jurídico internacional, 
novo Código de Processo Civil.

THE INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION:
The AID OFFICE DIRECT THE NEW CIVIL PROCEDURE CODE

ABSTRACT: Given the care and development of relations between States due 
to globalization, this paper aims to address the international legal and adminis-
trative cooperation to address the incompleteness of the current processualístico 
system and, in particular, to present the merits of this issue in new Procedure 
Code civil waiting for fi nal promulgation (Project Senate Bill 166/2010). Indeed, 
a new system will be to propose greater promptness, reducing bureaucratic bar-
riers that hinder the setting of international relations in which Brazil belongs. To 
carry out this work we adopted the deductive method and the literature, with the 
collection of secondary data from academic papers, doctrines, laws compared 
and case law on the subject.

KEYWORDS: international cooperation, international legal aid, new Civil Proce-
dure Code.
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INTRODUÇÃO

 O novo Código de Processo Civil tem por objetivo maior a adequação 
condizente às mudanças da sociedade brasileira, pois, na espera de efetiva vi-
gência, este projeto tem por escopo fazer com que os princípios constitucionais 
se encaixem de maneira mais fi el num novo sistema processual, para melhor le-
var aos cidadãos os direitos e as garantias fundamentais, especialmente, no que 
concerne ao direito de uma tutela jurisdicional célere e efi ciente. Preocupa-se, 
também, com o cuidado maior dos magistrados na fundamentação de suas deci-
sões, para evitar desvios desnecessários de jurisprudência com procedimentos 
simples que acabem com a burocracia forense.
 Alguns pontos interessantes das novidades são: abrangência do direito 
das partes à participação procedimental, o contraditório ofendido e a abrangên-
cia dos meios cabíveis conquanto à cooperação jurídica internacional. Assim, 
este artigo tem como objetivo analisar o último tema citado, em face das mudan-
ças da sociedade moderna com o fenômeno da globalização e, consequente-
mente, da importância do auxílio entre as nações.
 Para a realização do presente trabalho foi adotado o método dedutivo, 
com o aporte em pesquisas bibliográfi cas, em coleta de dados secundários pro-
venientes de trabalhos acadêmicos, doutrinas, leis comparadas e jurisprudên-
cias sobre a presente temática.

DESENVOLVIMENTO

 Importante observar que de muito tempo, as nações constataram que não 
são autossufi cientes (PROST, 2013). Desde as elementares tentativas de explo-
ração dos pequenos rios e mares, as sociedades primitivas pontuaram o marco 
do direito de vizinhança nas inclusões de cooperação entre povos. Em exemplo, 
Hammurabi foi um dos personagens históricos responsável pela edição das mais 
embrionárias normas de direito internacional, quando à sua época, zingrou as 
águas em pequenas embarcações à espera de novas conquistas econômicas e 
territoriais (MAZZUOLI, 2008). No êxodo de Moisés, por volta de 1600 a.c., tam-
bém há registros de normas de cooperação estrangeira à ocasião da busca pelo 
povo Hebreu da terra santa prometida (DEMO, 2010). No Egito antigo, por volta 
de 1280 a.C., Ramsés II realizou um tratado de paz com o povo hitita. Contudo, 
foi a partir da segunda guerra mundial que as nações do mundo se uniram em 
busca de objetivos comuns, como proteção da paz, a defesa dos direitos huma-
nos, o desenvolvimento da humanidade, entre outros, respeitando a diversidade 
cultural, a igualdade entre os Estados e a não intervenção.
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 Organizações internacionais como a ONU; uniões políticas e econômicas 
como a União Europeia, NAFTA e MERCOSUL; a Convenção das Nações Uni-
das contra a Corrupção e Convenção das Nações Unidas contra o Crime Orga-
nizado foram criados. Observa-se que os Estados perceberam que o trabalho 
adstrito gera um desenvolvimento mútuo no qual as partes só têm a ganhar.
 Logo, o direito não poderia fi car de fora. Atualmente, se um Estado-Na-
ção necessita do auxílio da justiça brasileira, deve ser expedida uma carta-ro-
gatória ou um pedido de homologação de sentença para o Superior Tribunal 
de Justiça dar a concessão de EXEQUATUR e delibar sobre tais fatos, o que 
leva a uma considerável demora. Porém, este procedimento de delibação é o 
meio efi caz para que a decisão estrangeira não ofenda os princípios do direito 
brasileiro, o que poderia levar ao questionamento acerca da soberania nacional. 
Por assim dizer, soberania é “o poder próprio do Estado que apresenta um ca-
ráter de evidente supremacia sobre os indivíduos e as sociedades de indivíduos 
que formam sua população, e, além disso, é independente dos demais Estados” 
(AZAMBUJA, 2008). Ou seja, existe a soberania interna e externa. A primeira é 
dentro do próprio território, não há poder hierárquico maior que o do Estado, o 
segundo é fora do território nacional, não há poder hierárquico superior ao do 
Estado – existe somente na mesma hierarquia.
 Isso justifi ca, portanto, a faculdade de o Estado requerido decidir sobre a 
homologação de sentença vinda do Estado requerente. Se um Estado proferir 
uma decisão que infrinja alguma jurisdição estrangeira estará atacando a sobe-
rania deste, logo, o ordenamento jurídico local não a acataria. Consequentemen-
te, para que não ocorra tal infração, deve ser feita uma análise observando se 
tal sentença está de acordo com os princípios e normas do ordenamento jurídico 
nacional. 
 Em consequência, defende-se o auxílio direto como mecanismo mais mo-
derno e condizente com a realidade atual internacional e nacional. Um instituto 
em que ocorre o intercâmbio internacional direto entre as autoridades envolvidas 
sem a delibação do Superior Tribunal de Justiça, não necessitando, logo, de car-
ta rogatória e homologação de sentença, conforme dispõe o parágrafo único do 
art. 7º da Resolução STJ n. 9:

Art. 7º: As cartas rogatórias podem ter por objeto atos decisórios ou 
não decisórios. Parágrafo único. Os pedidos de cooperação jurídica 
internacional que tiverem por objeto atos que não ensejem juízo de 
delibação pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que denominados 
como carta rogatória, serão encaminhados ou devolvidos ao Ministério 
da Justiça para as providências necessárias ao cumprimento por au-
xílio direto.
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 Ele se diferencia dos demais mecanismos de cooperação devido a não 
existir ato jurisdicional a ser delibado, não existe o ataque à soberania nacional, 
uma vez que tais atos não mudam os direitos dos brasileiros nem têm caráter 
coercitivo.
 Tal auxílio pode ser dividido em: judiciário e administrativo. Aquele é re-
lacionado com atos que envolvam atuação de juiz nacional, como comunicação 
processual; o segundo relacionado com atos de administração pública, uma exi-
gência que os órgãos administrativos estrangeiros devam sempre estar acompa-
nhados dos nacionais.
 Deve-se lembrar de que, mesmo tendo um posicionamento do Superior 
Tribunal de Justiça, com a Resolução n. 9, esta não tem força de lei e, por isso 
mesmo, defende-se as mudanças relacionadas ao tema descritos nos artigos 25 
ao 41, do referido anteprojeto.

Como se encontra o tema no atual Código de Processo Civil

 A cooperação jurídica internacional pode ser considerada como uma “tro-
ca de favores” entre dois países soberanos com o intuito de cumprir determina-
das ordens judiciais sem que atinja a soberania de um determinado país, deven-
do essas nações respeitarem os mais diversos tipos de tratados internacionais. 
Com a globalização, esse tipo de cooperação se torna cada vez mais necessária 
entre os Estados para que se mantenha a ordem mundial e o respeito mútuo 
entre as nações.
 O maior objetivo desse tipo de cooperação jurídica internacional é de man-
ter a ordem e de garantir algum tipo de punição ao infrator, fortalecendo assim 
o Estado Democrático de Direito. Nos dias atuais, os Países mantêm relações 
cada vez mais estreitas entre eles, ou seja, os tratados, convenções, protocolos 
e principalmente as relações comerciais aproximam os mesmos baseados na 
reciprocidade.
 No atual Código de Processo Civil, o tema referente à cooperação jurídica 
internacional é abordado em poucos artigos, já que não existe nenhum título ou 
capítulo específi co que expresse o tema de maneira objetiva e clara. Atualmente 
a cooperação internacional só é realizada pelo Brasil através de carta rogatória 
ou homologação de sentença estrangeira. A competência internacional se locali-
za nos artigos 88, 89 e 90.

Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando: 
I. o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domicilia-
do no Brasil;
II. no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III. III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no 
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Brasil.
Parágrafo único. Para o fi m do disposto no I, reputa-se domiciliada 
no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, fi lial ou 
sucursal.
Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de 
qualquer outra:
I. conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
II. proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ain-
da que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do 
território nacional.
Art. 90. A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litis-
pendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça 
da mesma causa e das que Ihe são conexas.

        
 A Resolução do Superior Tribunal de Justiça n. 9, de 4 de maio de 2005, 
não tem força de lei nos dias atuais, mas acaba limitando a cooperação jurídica 
internacional. Nessa resolução o então presidente, ministro Edson Vidigal, atri-
buiu competência ao Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a ho-
mologação de sentenças estrangeiras e a concessão de EXEQUATUR às cartas 
rogatórias fazendo valer o seu direito constitucional estabelecido pela (Consti-
tuição Federal, Art. 105, inciso I, alínea “i”). O Código de Processo Civil também 
aborda o tema da homologação de sentença estrangeira, conforme dispõe os 
artigos 483 e 484:

Art. 483. A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá efi cácia 
no Brasil senão depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único. A homologação obedecerá ao que dispuser o Regi-
mento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Art. 484. A execução far-se-á por carta de sentença extraída dos autos 
da homologação e obedecerá às regras estabelecidas para a execu-
ção da sentença nacional da mesma natureza.

Projeto de Lei do Senado 166/2010 (Novo Código de Processo Civil)

 No ano de 2010, uma comissão de juristas instituída pelo então (e atual) 
presidente do Senado, José Sarney, e presidida pelo Ministro Luiz Fux estabele-
ceu o primeiro texto do anteprojeto do novo Código de Processo Civil.
 No que consiste à importância da cooperação jurídica internacional, ha-
víamos evoluído de uma primeira fase de cooperação facultativa alicerçada na 
cortesia internacional recíproca, para uma segunda fase na qual a cooperação 
se baseia em tratados internacionais ratifi cados pelos estados, tanto em matéria 
civil, quanto em matéria penal. A cooperação judicial se dá por meio de cartas 
rogatórias, a cooperação na execução de decisões estrangeiras, por meio da ho-
mologação de sentenças pelo Superior Tribunal de Justiça, antes pelo Supremo 
Tribunal Federal, e a cooperação extrajudicial por meio do auxílio direto ou da 
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cooperação administrativa. Quanto à legislação, o modelo atual é baseado na 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no Código de Processo Civil 
vigente, em resoluções próprias da Corte Suprema, na jurisprudência, e no que 
tange às normas administrativas, resoluções do Ministério da Relações Exterio-
res, da Comissão de Valores Mobiliários e da Interpol.
 O Código de Processo Civil atual não possui artigos específi cos relativos 
à cooperação jurídica internacional, o artigo 202 e seguintes são relativos à Car-
ta Rogatória, e o artigo 483 é referente à homologação de sentença estrangeira, 
mas sem maiores detalhes. 

Art. 483. A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá efi cácia 
no Brasil senão depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Parágrafo único. A homologação obedecerá ao que dispuser o Regi-
mento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O que prevê o projeto:

Art. 878. A homologação de decisões estrangeiras será requerida por 
carta rogatória ou por ação de homologação de decisão estrangeira. 
Parágrafo único. A homologação obedecerá ao que dispuser o Regi-
mento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

 É por esses motivos que a modernização do Código de Processo Civil se 
vê necessária em relação, especialmente, à cooperação jurídica internacional. 
 O anteprojeto do novo Código de Processo Civil, apresentado no Senado, 
trata especifi camente dos meios, do objeto, do procedimento e do auxílio direto 
na cooperação jurídica internacional. Como a matéria se encontra absolutamen-
te dispersa na nossa legislação, o novo CPC procura organizar as normas já 
existentes além de integrar às mesmas a prática atual.

Diferenças entre o anteprojeto de 2010 e a sua nova redação

 Em 2009, uma comissão de juristas foi instituída para elaborar um ante-
projeto do novo Código de Processo Civil, com a fi nalidade de obter, na coope-
ração internacional, uma celeridade no processo e resultados mais efi cazes, e 
que, portanto, levaria a cooperação a tornar-se mais prática e resolveria certos 
problemas nas demoras dos processos.
 A redação original do projeto de Lei do Senado n.º 166, de 2010, do ca-
pítulo II, Da Cooperação Internacional, prevê, em seus artigos 25 e 26, respecti-
vamente, o procedimento da carta rogatória, quando os pedidos de cooperação 
jurídica internacional para obtenção de provas no Brasil atenderem em confor-
midade com a decisão de autoridade estrangeira; e a possibilidade do auxílio 
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direto, quando a obtenção de prova não decorrer de cumprimento de decisão de 
autoridade estrangeira e puder ser integralmente submetida à autoridade judici-
ária brasileira.
 O senador Valter Pereira, junto com sua comissão, no entanto, elabo-
rou uma nova redação para o anteprojeto, no relatório-geral. Diferentemente da 
redação original, a nova redação aborda os meios cabíveis da cooperação in-
ternacional de uma forma mais abrangente. O artigo 25 da nova redação, por 
exemplo, trata da cooperação jurídica regida por tratado do qual o Brasil seja 
parte, e na ausência de tratado, a cooperação poderá ser realizada com base em 
reciprocidade, por via diplomática. Outras importantes mudanças aconteceram 
no artigo 26, no qual estabelece que o auxílio da justiça brasileira poderá ser 
executado por procedimentos administrativos ou judiciais, e no artigo 27, que 
aborda os meios os quais serão executados os pedidos de cooperação jurídica 
internacional. Os meios expressos no artigo 27 são: a carta rogatória; a ação de 
homologação de sentença estrangeira; e o auxílio direto.  
 Alterações do relatório geral em comparação com o projeto original: 

Art. 25. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado do 
qual a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo único. Na 
ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá reali-
zar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática.

Art. 26. A cooperação jurídica internacional prestada a Estados estran-
geiros ou organismos internacionais poderá ser executada por proce-
dimentos administrativos ou judiciais.

Art. 27. Os pedidos de cooperação jurídica internacional serão execu-
tados por meio de: 
I. carta rogatória; 
II. ação de homologação de sentença estrangeira; e 
III. auxílio direto. 
Parágrafo único. Quando a cooperação não decorrer de cumprimento 
de decisão de autoridade estrangeira e puder ser integralmente sub-
metida à autoridade judiciária brasileira, o pedido seguirá o procedi-
mento de auxílio direto.

Art. 28. O pedido de cooperação jurídica internacional terá por objeto:
I. comunicação de atos processuais;
II. produção de provas;
III. medidas de urgência, tais como decretação de indisponibilida-
de, sequestro, arresto, busca e apreensão de bens, documentos, direi-
tos e valores;
IV. perdimento de bens, direitos e valores;
V. reconhecimento e execução de outras espécies de decisões es-
trangeiras;
VI. obtenção de outras espécies de decisões nacionais, inclusive 
em caráter defi nitivo;
VII. informação de direito estrangeiro;
VIII. prestação de qualquer outra forma de cooperação jurídica inter-
nacional não proibida pela lei brasileira.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

132

Art. 29. A utilização da prova obtida por meio de cooperação jurídica 
internacional ativa observará as condições e limitações impostas pelo 
Estado que a forneceu.

Seção II. Do Procedimento

Art. 30. Os pedidos de cooperação jurídica internacional ativa serão 
encaminhados à autoridade central para posterior envio ao Ministério 
das Relações Exteriores, salvo se disposto de outro modo em tratado.
§ 1º Na ausência de designação específi ca, o Ministério da Justiça 
exercerá as funções de autoridade central.
§ 2º Compete à autoridade central verifi car os requisitos de admissibili-
dade formais dos pedidos de cooperação jurídica internacional. Art. 31. 
Os pedidos de cooperação ativa, bem como os documentos anexos, 
serão encaminhados à autoridade central, traduzidos para a língua ofi -
cial do Estado requerido.

Art. 32. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será 
recusado se confi gurar manifesta ofensa à ordem pública.

Art. 33. Consideram-se autênticos os documentos que instruem os pe-
didos de cooperação jurídica internacional, inclusive as traduções para 
a língua portuguesa, quando encaminhados ao Estado brasileiro por 
meio de autoridades centrais ou pelas vias diplomáticas, dispensan-
do-se ajuramentações, autenticações ou quaisquer procedimentos de 
legalização.
Parágrafo único. A norma prevista no caput deste artigo não impede, 
quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da 
reciprocidade de tratamento.

Seção III. Do auxílio direto

Art. 34. Os pedidos de auxílio direto, baseados em tratado ou em com-
promisso de reciprocidade, tramitarão pelas autoridades centrais dos 
países envolvidos. 

Art. 35. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com 
as suas congêneres, e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros 
responsáveis pela tramitação e execução de pedidos de cooperação 
enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições 
específi cas constantes de tratado.

Art. 36. No caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo 
a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade 
central adotará as providências necessárias para o seu cumprimento.

Art. 37. Recebido o pedido de auxilio direto passivo, a autoridade cen-
tral o encaminhará à Advocacia-Geral da União, que requererá em juí-
zo a medida solicitada.

Art. 38. A competência das autoridades internas para o início do pro-
cedimento de auxílio direto será defi nida pela lei do Estado requerido, 
salvo previsão diversa em tratado.

Art. 39. Compete ao juiz federal, do lugar em que deva ser executada a 
medida, apreciar os pedidos de auxílio direto passivo que demandem 
prestação jurisdicional.
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Art. 40 Se houver parte interessada, será ela citada para, no prazo de 
quinze dias, manifestar sobre o auxílio direto solicitado. 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput se o pedido de 
auxilio direto demandar ação em que haja procedimento específi co.

Art. 41. A cooperação jurídica internacional para o reconhecimento e 
execução de decisões estrangeiras será cumprida por meio de carta 
rogatória ou ação de homologação de sentença estrangeira.
§ 1º A carta rogatória e a ação de homologação de sentença estrangei-
ra seguirão o regime previsto neste Código.
§ 2º O procedimento de homologação de sentença estrangeira obede-
cerá ao disposto no regimento interno do tribunal competente.

O caso Boris Berezovsky

 Um caso interessante sobre cooperação internacional para elaboração de 
provas foi o caso de Boris Berezovsky. Este estava sendo investigado pelo Brasil 
por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro em ligações com a empresa 
Media Sports Investment (MSI), que investiu no Sport Club Corinthians Paulista 
de 2004 a 2007, e pela Rússia, por crimes de fraude e lavagem de dinheiro. Um 
promotor russo que investigava o caso, tomando conhecimento da investiga-
ção brasileira, pediu auxílio da justiça federal para a entrega de documentos e 
equipamentos de Berezovsky, pelo qual o pedido foi deferido pelo juiz Fausto de 
Sanctis, da 6ª Vara Federal de São Paulo. 
 A defesa de Boris Berezovsky entrou com Habeas Corpus no Supremo 
Tribunal Federal para impedir a entrega de tais objetos para o ministério público 
russo, sustentando que a justiça federal de 1° instância não tem competência 
para tal, mas sim o STJ, de acordo com o artigo 105, inciso I, alínea i, da Cons-
tituição Federal de 1988, que diz que, compete ao Superior Tribunal de Justiça 
processar e julgar a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão 
de EXEQUATUR às cartas rogatórias. O STF, no entanto, negou o pedido, por 
entender que a Suprema Corte de Justiça não pode ordenar para que missões 
diplomáticas estrangeiras executem jurisdição nacional. 
 A defesa também fez reclamação ao próprio STJ, alegando que sua com-
petência estava sendo usurpada. Contudo, este tribunal superior também julgou 
improcedente, alegando que sua competência está ligada a situações específi -
cas, como cartas rogatórias. O pedido do ministério público russo não foi feito 
por este modo, mas por uma simples cooperação internacional para compartilha-
mento de provas, assim, a justiça federal pode agir, não usurpando competência 
alguma.
 O que se viu, foi a cooperação internacional de um caso concreto de pro-
cesso penal, contudo, serve para um entendimento do tema tratado, como um 
país auxilia outro no âmbito processual. 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

134

Os 12 corinthianos na Bolívia

 No dia 20 de Fevereiro de 2013, durante uma partida pela Libertadores da 
América entre Corinthians e o San José, ocorrido em Oruro na Bolívia, um torce-
dor do time da casa de 14 anos foi alvejado por um sinalizador náutico oriundo 
da torcida brasileira. O boliviano Kevin Beltan Espada não resistiu e veio a óbito.
A justiça local não demorou a agir, declarou a prisão preventiva de  12  brasileiros 
presentes no jogo, acusados de homicídio, portanto no dia 1 de março de 2013 o 
adolescente de 14 anos H.A.M se apresentou a justiça de São Paulo como sen-
do o autor do disparo, a justiça boliviana por sua vez pediu a extradição do me-
nor, portanto o  art. 5° da CF brasileira proíbe a extradição de brasileiros natos, 
alem dessa questão ser protegida pelo Acordo de Extradição entre os Estados 
Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, Decreto n. 
5867/2006, complementada pela Lei 6.815/1980 o Estatuto do Estrangeiro que 
veta a extradição de menores de 18 anos.
 As provas recolhidas contra o jovem H.A.M pelo Ministério Público brasi-
leiro podem ser posteriormente serem acolhidas pela justiça boliviana, respal-
dando pela Convenção de Nassau, que resguarda do direito do uso de provas 
oriundas de Estados estrangeiros para incorpora-lo ao processo do pais, porem 
sendo esse facultativo. No caso do Brasil, as provas produzidas em solo boli-
viano não podem ser incorporadas pela justiça nacional, essas apenas terão 
validade se o procedimento de “Auxílio Direito” for homologado pelos órgãos 
competentes a essa função.
 Por meio da cooperação jurídica internacional o promotor boliviano Alfredo 
Santos, veio ao Brasil interrogar o adolescente H.A.M, para produção de provas 
e o depoimento será incorporado às provas recolhidas na Bolívia. Finalmente em 
Junho desse ano os brasileiros presos na Bolívia foram liberados e voltaram ao 
solo nato, e o menor acusado pelo homicídio será julgado pela justiça brasileira.
Esse caso mostra a importância da regulamentação das políticas de cooperação 
jurídica entre nações, para a concretização da justiça e também evidencia que 
os novos moldes das políticas internacionais corroboram para uma mudança 
jurisdicional em cada nação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O reconhecimento da efetiva cooperação jurídica internacional se mos-
tra uma forçosa necessidade em âmbito global e, especialmente, na legislação 
brasileira. A vigência do atual Código de Processo Civil, além de confusa e in-
completa, não atende às demandas do Direito Internacional Público e Privado 
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contemporâneo, bem como escancara uma morosidade extremada, prejudicial 
ao andamento e à efi cácia das relações jurídicas.
 Passada a fase de cooperação facultativa, baseada na cortesia entre os 
países, é precioso acompanhar o estabelecimento de cooperação jurídica mútua 
entre Estados, sempre de modo justo e não prejudicial à soberania e à ordem 
dogmática específi ca de cada nação. 
 A incorporação de tratados internacionais no Direito brasileiro, adicionada 
à nova redação do disposto do artigo 25, do Projeto de Lei do Senado 166/2010, 
acenam para um formidável deslinde processual, benéfi co tanto ao país reque-
rente quanto ao requerido. Portanto, os avanços nessa temática são incontestes, 
na medida em que se tornam efetivos o auxílio direto nas medidas cautelares 
e, quando realmente necessário, nas cartas rogatórias e nas homologações de 
sentença estrangeira.
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APLICAÇÃO DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE 
EM PREVENTIVA À LUZ DA LEI 12.403/2011

Douglas Ferreira Magalhães1

Resumo: Com redação pela Lei nº. 12.403/11, surgiu a celeuma acerca da pos-
sibilidade de decretação de prisão preventiva para crimes cuja pena em abstrato 
seja menos do que 04 anos. Será abordado o tema de forma objetiva. Tendo em 
vista o comando erigido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, 
poderia o juiz decretar a conversão da prisão em fl agrante em prisão preventiva 
nos crimes cuja pena máxima em abstrato não supere 4 (quatro) anos? Também 
discute a legalidade da previsão infraconstitucional, do magistrado, de ofício, 
antes sequer da manifestação ministerial, decretar a prisão preventiva, aten-
tando nitidamente à violação ao sistema acusatório, tal salvaguardado na Carta 
Magna.
Palavras-Chave: medida cautelar, sistema acusatório e decreto prisional pre-
ventivo.

CONVERSION OF IMPLEMENTING THE PRISON IN GROSS ON PREVENTI-
VE THE LAW OF LIGHT 12.403 / 2011

Abstract: writing by Law no. 12,403 / 11 came the uproar over the possibility 
of custody decree for crimes whose punishment in the abstract is less than 04 
years. It will address the issue objectively. Given the command erected in item I 
of Article 313 of the Criminal Procedure Code, the judge could order the conver-
sion of arrest in fl agrante in custody for crimes whose maximum penalty in the 
abstract does not exceed four (4) years? It also discusses the legality of infra 
forecast, the magistrate from offi  ce, even before the ministerial demonstration, to 
detain, noting clearly the violation of the adversarial system, as safeguarded in 
the Constitution.
Keywords: precautionary measure, adversarial system and preventive prison 
decree.

1. INTRODUÇÃO

 Para que possamos adentrar na problemática proposta neste trabalho se 
faz necessário, a priori, tecermos algumas linhas sobre o princípio do devido 
processo legal, previsto na Constituição Federal de 1998, em seu artigo 5°, LIV, 

1 Professor do Curso de Direito da Faculdade Almeida Rodrigues - FAR
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in verbis: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido pro-
cesso legal”.
 Visto assim, consiste basicamente em dizer que para ceifar a liberdade 
ambulatorial de certo indivíduo, deve-se, antes, haver um processo, não qual-
quer processo, mas um legal, justo e adequado. Doravante, cumpre esclarecer 
que o devido processo legal impõe ao Estado um dever, e garante aos cidadãos 
que seus direitos serão respeitados. (DECLERC, 2011)
 Há muito se discuti a respeito do sistema processual penal adotado pela 
legislação brasileiro. Acontece que com a existência de um procedimento de 
investigação preliminar de natureza eminentemente inquisitiva, como o próprio 
nome já diz, do inquérito policial, no qual se quer tem contraditório e ampla de-
fesa, dar-se azo a esse debate, qual o sistema  de processo penal que baliza o 
Código de Processo Penal. (SANTANA, 2011)
 Malgrado tenhamos progredido bastante em relação ao sistema inquisi-
tivo, em busca do sistema acusatório puro, em nossa legislação pátria ainda há 
resquícios de atividades terminantemente inquisitivas, presente em vários dispo-
sitivos do Código de Processo Penal. Paulo Rangel ao tratar do assunto expõe: 
“Assim, nosso sistema acusatório hodierno não é puro em sua essência. Traz 
resquícios e ranços do sistema inquisitivo; porém a Constituição deu um grande 
avanço ao dar ao Ministério Público privaticidade da ação penal Pública. (RAN-
GEL, 2011)
 Nas palavras de Hamilton: 

Assim, a decantada separação entre o juiz e o órgão da acusação, 
corolário do sistema acusatório que o Código pretendeu adotar como 
regra, perdeu signifi cado em face do disposto na lei em tela. 

 Logo, nosso sistema de processo penal adota os princípios do sistema 
acusatório, ainda bastante infl uenciado pelo sistema inquisitivo. Talvez, utópico, 
um sistema puramente acusatório, porém devemos sempre caminhar para atin-
gir um modelo mais próximo do ideal, que faça valer mais as perspectivas do ga-
rantismo jurídico, e os direitos fundamentais do homem. A jurisprudência pátria 
hordiena, embora conservadora, em muitas ocasiões tem avançado, e aplicado 
a lei sob a perspectiva do garantismo e do sistema acusatório. (STF, ADIN 1570-
2/2004)
 A prisão em seu sentido jurídico é a privação da liberdade de locomoção, 
ou seja, do direito de ir e vir, por motivo ilícito ou por ordem legal. (MIRABETE, 
2003) 
 No sentido penal, a prisão constitui instrumento coercitivo estatal decor-
rente da aplicação de uma sanção penal transitada em julgado. E no sentido pro-
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cessual, a prisão constitui instrumento cautelar de que se vale o juiz no processo 
para impedir novos delitos pelo acusado, aplicar a sanção penal ou para evitar 
a fuga do processado, além de outros motivos e circunstâncias de cada caso 
concreto. (AMARAL, 2012)
 A prisão em fl agrante é a que se dá no momento do crime ou logo após o 
seu cometimento, pode ser efetuada por qualquer do povo, pelo ofendido e deve 
ser efetuada pela autoridade ou agente da autoridade, trata-se de prisão cautelar 
que não requer ordem escrita. Vigora a regra de que todas as pessoas podem 
ser presas em fl agrante, mas há exceções, que não serão discutidas neste tra-
balho.(REITZ, 2005)
 A Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpa-
do até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, consagrando a 
presunção de inocência, um dos princípios basilares do Estado de Direito como 
garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal. (MORAES, 
2010)
 Importante será considerar as alterações feitas no Código de Processo 
Penal(CPP) pela Lei 12.403/2011, as quais visam a real aplicação de princípios 
constitucionais existentes. O processo penal estava desatualizado, permitindo a 
prisão de pessoas, consideradas inocentes até o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória. Verifi ca-se que a liberdade do réu prejudicaria a produção 
probatória e poderia ser uma ameaça à vítima. No entanto, é preciso fazer uso 
da proporcionalidade. Não se pode fazer uma vítima sofrer ainda mais, apenas 
para se garantir a liberdade do indiciado.
 Adveio a Lei nº 12.403, oriunda do Projeto de Lei nº 4.208/2001, que ten-
tou aproximar o já desgastado Código de Processo Penal dos princípios consti-
tucionais vigentes, que por sua vez visam a efetivação da dignidade da pessoa 
humana, para alguns considerada como um princípio e para outros postulado. 
Na verdade, seguindo a tendência jusfi losófi ca minimalista da aplicabilidade do 
subsistema criminal às mazelas sociais, a novel regra traz alterações de alguns 
institutos que estavam gerando certa contradição entre os postulados doutriná-
rios e os julgados dos tribunais, inclusive no âmbito da mais alta corte brasileira, 
o Supremo Tribunal Federal, tais como as prisões e a liberdade provisória. Tam-
bém ressuscita o instituto da fi ança, que, em que pese nunca tenha sido revoga-
do, na prática era pouco aplicável com a devida seriedade. (ARAÚJO, 2011)
 Ao decretar a prisão cautelar do acusado, deve o juiz demonstrar, nos 
autos do processo, a  presença dos requisitos que a autorizam, não copiando o 
que diz a lei, mas sim, mostrando, por exemplo, onde está a real necessidade da 
ordem pública com a prisão do acusado. Com o advento da lei n. 12.403/2011, 
que entrou em vigor no dia 04 de julho de 2011, ocorreu uma reformulação das 
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regras atinentes as medidas cautelares pessoais e ao encarceramento provisó-
rio do autor de uma infração penal, incluindo novas medidas restritivas de direi-
tos e à liberdade de locomoção.(ALMEIDA, 2011)
   Toda prisão cautelar ou provisória sempre foi entendida, no âmbito da 
persecução criminal, enquanto medida excepcional, em homenagem ao preceito 
constitucional segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal condenatória” (BRASIL, 2005). 
 Para que a prisão cautelar possa ser aplicada, o magistrado deverá verifi -
car, concretamente, a ocorrência do fumus commissi e do periculum libertatis, ou 
seja, se a prova indica ter o acusado cometido o delito, cuja materialidade deve 
restar comprovada, bem como se a sua liberdade realmente representa ameaça 
ao tranqüilo desenvolvimento e julgamento da ação penal que lhe é movida, ou 
à futura e eventual execução. (DELMANTO, 2008)
 Além da possibilidade da conversão da prisão em fl agrante em prisão 
preventiva, nos crimes cuja pena máxima abstratamente cominada não supere 
a 4 (quatro) anos, o magistrado pode se valer de outras medidas para evitar o 
encarceramento do suposto autor da infração, considerando o limite máximo da 
pena. Diga-se que, diante de uma visão menos estreita do referido dispositivo, 
poderemos verifi car que não há, de fato, qualquer vedação expressa.
 
2. Prisão Em Flagrante

 A palavra fl agrante é derivada do latim fl agrare (queimar) e fl agrans, fl a-
grantis (ardente, brilhante, resplandecente), que no léxico, é acalorado, eviden-
te, notório, visível, manifesto em sentido jurídico, fl agrante é uma  qualidade 
do delito, é o delito que está sendo cometido, praticado, é o ilícito patente, ir-
recusável, insofi smável, que permite a prisão do seu autor, sem mandado, por 
ser considerado a certeza visual do crime. Assim, a possibilidade de se prender 
alguém em fl agrante delito é um sistema de auto-defesa da sociedade, derivada 
da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da 
prova da materialidade do fato e da respectiva autoria.(MIRABETE, 2003)
 Tem como objetivo a certeza de quem seja o autor da infração; por isso 
fi ca eminente o interesse social da imediata constatação do crime e de seu autor 
por pertinente, auto de prisão em fl agrante.(MIRABETE, 2003)
 Destarte o art. 301 e 302, do CPP:

Art. 301 - Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus 
agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em fl agrante 
delito. 
Art. 302 - Considera-se em fl agrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
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II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por 
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou 
papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

 No caso de prisão em fl agrante delito de quem é surpreendido cometendo 
ou logo após ter cometido um crime ou uma contravenção penal, lavra-se o res-
pectivo auto de prisão, o qual funcionará como forma instauradora do inquérito 
policial, não se precisando de portaria. Isto é, a peça inagural do inquérito é o 
próprio auto de prisão em fl agrante.(ALMEIDA, 2011)

3. Medidas Cautelares
  
 Dada a nova redação pela Lei nº 12.403/11, com a reformulação do CPP, 
o art. 282 prevê expressamente a exigência do binômio necessidade-adequação 
para a imposição de medidas cautelares, que deve ser auferida com base nos 
critérios de garantia da aplicação da lei penal e conveniência da investigação ou 
instrução criminal.
 Fala-se de medidas cautelares pessoais, pois o CPP prevê desde a sua 
origem outras cautelares de natureza patrimonial, como, p. ex, o arresto, se-
questro.
 Os artigos 317 usque 319 trazem as medidas cautelares de cunho penal, 
a saber: prisão domiciliar; comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas 
condições fi xadas pelo juiz, para informar e justifi car atividades; proibição de 
acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacio-
nadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais 
para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com pessoa 
determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado 
ou acusado dela permanecer distante; proibição de ausentar-se da comarca ou 
subseção judiciária quando a permanência seja conveniente ou necessária para 
a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos 
dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fi xos; 
suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econô-
mica ou fi nanceira quando houver justo receio de sua utilização para a prática 
de infrações penais; internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes 
praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser 
inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reite-
ração; fi ança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a 
atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistên-
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cia injustifi cada à ordem judicial e monitoramento eletrônico. (ARAUJO , 2011)
 De acordo com a nova sistemática processual, a aplicação das medidas 
cautelares diversas da prisão deve ser a regra, só se podendo recorrer à prisão 
preventiva em último caso, e quando estejam devidamente evidenciados seus 
pressupostos autorizativos previstos nos art. 312 e 313  do CPP.
 O art. 283, §1º, do CPP estabeleceu expressamente a proibição de apli-
cação das medidas cautelares e das prisões provisórias quando, em relação à 
infração penal, não seja cominada em abstrato pena privativa de liberdade.
 Atendendo os princípios e direitos constitucionais e sob o fundamento 
de desafogar o sistema carcerário nacional, o legislador pátrio criou diversas 
medidas de natureza restritiva que visam evitar o encarceramento do autor das 
infrações penais consideradas leves (aquelas que não são punidas com pena 
máxima superior a quatro anos). (FERNANDES, 2010)

4. Prisão Preventiva

 A prisão cautelar (carcer ad cautelam) consiste em uma espécie de medi-
da cautelar pessoal. Em sentido lato, prisão signifi ca “a privação de liberdade de 
locomoção, efetuada por agente público e, se lícita, decorrente de ordem escrita 
e fundamentada de autoridade judiciária competente, de prisão em fl agrante ou 
de ordem de superior hierárquico militar. A prisão cautelar consiste naquela que 
não decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado. (GARCETE, 
2011)
 Em qualquer fase da investigação policial e durante a ação penal,  decre-
tará o juiz, atendendo a  requerimento do Ministério Público, do querelante ou 
do assistente, ou representação da autoridade policial, a prisão preventiva, ao 
passo que agirá de ofício, frise-se, por oportuno, apenas com a defl agração da 
ação penal, de modo a preservar a sistemática processual acusatória brasileira, 
nos termos do art. 311, CPP.
 A prisão preventiva tem como objetivo privar o indigitado autor ou acusa-
do  de liberdade em face da existência de pressupostos legais, para resguardar 
os interesses sociais, ou seja, a  garantia da ordem pública; garantia da ordem 
econômica; conveniência da instrução criminal; asseguração da aplicação da lei 
penal, elencados no artigo 312, CPP. (REITZ, 2005)
 O recolhimento à prisão do réu condenado não confi gurara constrangi-
mento ilegal, sendo assim, possível o cumprimento do mandado de prisão antes 
do transito em julgado da decisão condenatória.  Não se discute o eventual pre-
enchimento dos requisitos do art. 312, CPP, eis que a segregação era ex vi legis 
e com fundamento  independente e diverso da utilidade e da necessidade que 
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regem a prisão preventiva. Ofende o princípio da não culpabilidade a execução 
da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença conde-
natória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do réu, desde que presentes os 
requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. (STF, 2009)
 A prisão preventiva -  que tem função exclusivamente instrumental - não 
pode converter-se em forma antecipada de punição penal. A privação cautelar 
da liberdade - que constitui providência qualifi cada pela nota da excepcionalida-
de - somente se justifi ca em hipóteses estritas, não podendo efetivar-se, legiti-
mamente, quando ausente qualquer dos fundamentos legais necessários à sua 
decretação pelo Poder Judiciário”. (STF, 2001)
 Quanto à prisão preventiva, a sua estrutura, processamento e cabimento 
não foram alterados, podendo o juiz decretá-la ex offi  cio, o que demonstra, tam-
bém, que nosso sistema processual é misto e que tal adoção não é incompatível 
com os preceitos constitucionais. Quanto às suas condições de admissibilidade, 
o instituto sofreu alterações, eis que agora somente será admitida a decretação 
da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberda-
de máxima superior a 4 (quatro) anos; ou se tiver sido condenado por outro crime 
doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do 
caput do art. 64 do Código Penal; ou se o crime envolver violência doméstica e 
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com 
defi ciência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Im-
portante registrar que mais uma vez vemos cair por terra a questão da dicotomia 
entre as penas de reclusão e detenção. (ARAUJO , 2011)

4.1 Conversão da prisão em fl agrante em preventiva

 Fica o magistrado, com sua imparcialidade intocada durante a fase inves-
tigatória, podendo, como gestor do inter processual, utilizar o instituto da prisão 
preventiva,  convertendo a prisão em fl agrante em  prisão preventiva, decretá-la 
quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem sufi cientes 
para acautelar a jurisdição criminal ou em caso de descumprimento destas últi-
mas, de maneira a pairar plenifi cado que se trata de uma medida excepcional. 
(SCHOUCAIR, 2011).

O art. 313, I, do CPP, dada sua nova redação pela Lei nº 12.403/11, 
trouxe uma aparente dúvida acerca da possibilidade de decretação de 
prisão preventiva nos casos de crime cuja pena máxima prevista não 
ultrapassa 4 anos.
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decre-
tação da prisão preventiva: 
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 4 (quatro) anos; (…)
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 A prisão preventiva submete-se às exigências do art. 312 e do art. 313, 
ambos do CPP”. A lei prevê que o juiz criminal, ao receber o auto de prisão 
em fl agrante encaminhado pela autoridade policial, poderá, de maneira funda-
mentada, converter a prisão em fl agrante em preventiva, quando presentes os 
requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou 
insufi cientes as medidas cautelares diversas da prisão. (OLIVEIRA, 2011)
 Entende-se que, mesmo fora do rol dos crimes que autorizam a prisão 
preventiva, o juiz poderá converter o fl agrante em prisão preventiva, desde que 
presente um dos motivos previstos na lei: necessidade de garantir a ordem pú-
blica ou econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação 
da lei penal e  insufi ciência de qualquer outra medida cautelar para garantia do 
processo. (CAPEZ, 2011)
 Os limites estabelecidos no artigo 313 do CPP (crimes dolosos com pena 
privativa de liberdade máxima de quatro anos, condenação anterior por outro 
crime doloso ou o fato envolver violência doméstica ou familiar) não são exigi-
dos neste momento para a decisão judicial. O legislador levou em consideração 
que a conversão do fl agrante em preventiva difere da decretação da preventiva 
durante a investigação ou processo penal, cujos requisitos são mais rigorosos.
(SMANIO, 2011)
 Em face de caso concreto de sujeito preso em fl agrante por crime de re-
ceptação e possuindo antecedentes penais desfavoráveis, reconheceu o Egré-
gio Tribunal de Justiça de São Paulo a legalidade da custódia cautelar por con-
versão do fl agrante nos seguintes termos: 

O artigo 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela 
mencionada Lei n°. 12.403, não veda a decretação da prisão preven-
tiva, lida aqui como prisão cautelar, aos acusados de praticar crimes 
dolosos com pena máxima inferior a quatro anos. O que a Lei indica é 
que, aos crimes em que se comina sanção máxima superior a quatro 
anos, com mais razão será admitida a decretação da prisão cautelar, 
sem que isto possa implicar a vedação desta cautelar aos agentes de 
crimes dolosos, com penas máximas inferiores àquele patamar.

5.  Da Prisão Cautelar em crimes com pena inferior à 4 anos

 De acordo com o artigo 313, inciso I, do CPP, poderia se concluir que a 
lei expressamente consigna negativamente a decretação da prisão preventiva 
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 
4 (quatro) anos”.
 Entretanto, em face de análise global, sistemática e doutrinária, surgiriam 
as seguintes discussões ou hipóteses, em tese, autorizadores do decreto prisio-
nal preventivo em crimes com pena máxima igual ou inferior a quatro anos (isto 
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é: independente da cláusula geral de gravidade abstrata do delito), a saber:
 a) reincidência dolosa,
 b) garantia de medidas protetivas de urgência para vítimas em situação 
de vulnerabilidade, 
 c) descumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão,
 d) conversão da prisão em fl agrante,
 e) dúvida sobre a identifi cação civil,

 Percebe-se, desse modo, que a  novel  opção legislativa,  alinhada ao 
princípio da homogeneidade,  trilhou seu caminho no sentido de somente admi-
tir, como regra, a prisão preventiva em situações em que o acusado  ao fi nal do 
processo será apenado com  pena privativa de liberdade, o que, provavelmente, 
ocorrerá nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 4 (quatro) anos,  evitando que o mesmo sofra, injustifi cavelmente, ao 
longo da marcha processual, medida mais gravosa do que sua punição fi nal. A 
homogeneidade da medida é exatamente a proporcionalidade que deve existir 
entre o que está sendo dado e o que será concedido. (RANGEL,  2004)
 O Juiz, ao analisar pedido de prisão preventiva, ou mesmo se já preso o 
acusado, para manter a custódia de forma legítima, deverá avaliar, diante das 
circunstâncias concretas deduzidas na acusação e já acolhidas na instrução cri-
minal, se a pena que resultará de eventual sentença condenatória justifi ca o en-
carceramento preventivo, porquanto é bem possível que a sanção criminal que 
se antevê aplicável ao caso concreto seja bem inferior ao máximo cominado em 
abstrato para o ilícito em apuração. Com efeito, aparenta-se irrazoável suprimir a 
liberdade de alguém a título de prisão cautela, se essa pessoa, ao cabo do pro-
cesso, não será efetivamente encarcerada a título de prisão pena. (SCHIETTI, 
2006)
 Consigna-se que, optando-se pelo balizamento em 4 (quatro) anos do 
marco divisório para  amparar  o decreto prisional cautelar, no  caso do cometi-
mento de crimes dolosos  em concurso, somado à necessidade e  à  adequação 
da medida.(FELDENS, 2008)

5.1 Prisão preventiva por descumprimento de Medidas Cautelares

 Inovação completa em nosso ordenamento jurídico, inaugurando recente 
espécie de segregação provisória, já batizada por alguns doutrinadores como 
“prisão preventiva descumprimento.(PEREIRA, 2011) 
 Trata-se de caso acrescentado ao CPP, em face do caráter subsidiário da 
prisão preventiva (medida cautelar extrema).(TÁVORA, 2011)
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 Cleber Rogério Masson defende ser prescindível, isto é, dispensável a 
observância dos artigos 312 e 313 do CPP neste caso. Ademais, fundamenta 
seu entendimento com o que julga ser bastante simples: 

Se o acusado descumpre injustifi cadamente a medida cautelar, precisa 
suportar a sanção inerente à sua desídia perante a decisão judicial, 
com a decretação da prisão preventiva. Ademais, se não fosse assim 
nada poderia ser feito pelo magistrado, que fi caria sem autoridade para 
a condução da ação penal, tornando meramente simbólica a atuação 
da legislação processual.

 A decretação da preventiva não exigirá as situações do art. 313 (inclusive 
o teto de pena máxima em abstrato), devendo atentar-se apenas para os requi-
sitos do art. 312, consoante se extrai do seu parágrafo único.(OLIVEIRA,  2011).
 A construção doutrinária para justifi car esta tese é explicada por Victor 
Eduardo Rios Gonçalves:   

Como o artigo 282, § 4º, do CPP “encontra-se no capítulo ‘Das Dis-
posições Gerais’ desacompanhado de outros requisitos, parece clara 
a possibilidade de decretação da preventiva pelo descumprimento de 
outra cautelar, ainda que a pena máxima do crime seja inferior a 4 anos 
e até mesmo que se trate de crime de menor potencial ofensivo (co-
metido com violência ou grave ameaça)”(…) com isso corrige-se “uma 
grave lacuna da legislação anterior, na medida em que a pessoa que 
ameaçava de morte reiteradamente a mesma vítima não podia ser pre-
sa preventivamente (crime apenado com detenção) e, como sabemos, 
em alguns casos, o homicídio acabava se concretizando. 

 Na hipótese de crime com pena em abstrato inferior 4 a anos (diferente da 
prevista no inciso I, do art. 319), nada impede seja decretada a custódia cautelar 
em sendo o caso de réu reincidente (justifi cada a prisão, portanto, pelo inciso 
II). Os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos, então, apenas a 
priori não admitem a prisão preventiva.  A prisão preventiva somente poderá ser 
decretada em crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 04 (quatro) anos, porém, “quando se tratar de pessoa já condenada 
por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, não haverá necessi-
dade de se observar os 04 (quatro) anos, mas deverá ser crime a que se comine 
pena privativa de liberdade.”(FERNANDES, 2011)
 O Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminar no Habeas Corpus n. 
216.132, asseverou, ainda que apenas de forma sutil, que, “a prisão preventiva 
pode ser decretada independentemente da pena máxima cominada ao crime, 
quando não se mostrarem efetivas as medidas cautelares do art. 319 do Código 
de Processo Penal, nos termos do art. 312, parágrafo único, do mesmo diploma 
legal (com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011)”.
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6. Entrevista de campo

 No dia 19/12/2012 fora realizada entrevista com o Douto Promotor de 
Jutiça, Dr. Luís Antônio Ribeiro Junior, o qual presta auxílio nas Promotorias de 
Justiça de Rio Verde no  Estado de Goiás, o qual fora questionado sobre pontos 
pertinentes ao tema, a seguir:
 1. Em crimes dolosos com pena inferior a 4 anos, havendo continuidade 
delitiva ou agravante, possibilitaria a decretação de prisão preventiva?
 A questão é recente e ainda não há, que eu saiba, julgado a respeito. En-
tretanto, o STJ tem posição em caso semelhante: 

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMA-
ÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA 
SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS DELITOS. JURIS-
PRUDÊNCIA DESTE STJ. PENAS SUPERIORES A 2 ANOS. COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PARECER DO MPF PELA CON-
CESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR A 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMEN-
TO E JULGAMENTO DA CAUSA. 1.   É pacífi ca a jurisprudência desta 
Corte de que, no caso de concurso de crimes, a pena considerada 
para fi ns de fi xação da competência do Juizado Especial Criminal será 
o resultado da soma, no caso de concurso material, ou a exasperação, 
na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máxi-
mas cominadas aos delitos; destarte, se desse somatório resultar um 
apenamento superior a 02 (dois) anos, fi ca afastada a competência 
do Juizado Especial. 2.   No caso dos autos imputa-se ao paciente a 
prática de crimes de calúnia, injúria e difamação cuja soma das penas 
ultrapassa o limite apto a determinar a competência do Juizado Espe-
cial Criminal. 3.   Parecer do MPF pela concessão da ordem. 4.   Ordem 
concedida. HC 143500 / PE HABEAS CORPUS 2009/0147523-5 Mi-
nistro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) T5 - QUINTA TURMA. 
DJe 27/06/2011.

 Veja que o Tribunal admitiu o aumento ou a exasperação das penas nos 
casos de concursos de crimes para o cômputo da pena no tocante à fi xação da 
competência do juizado especial criminal. 
 Dessa forma, há forte tendência de que o entendimento seja estendido 
no caso do cômputo para a autorização da prisão preventiva, considerando-se a 
soma ou o aumento de pena. 
  
CONCLUSÃO

 A norma da aplicabilidade da prisão preventiva pelo caráter de pena abs-
trata do delito como limitador é uma das importantes discussões no âmbito da 
reforma processual penal. 
 No tocante às alterações entendemos que, avançou, uma vez que aboliu 
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a prisão administrativa, fez constar outras medidas cautelares, que auxiliarão 
na efetividade do processo ou da investigação, sem a necessidade de se apelar 
de pronto para uma medida mais traumática, tal como o cárcere provisório, por 
outro, revitalizou a fi ança.
 Ficou claro que há, ainda, considerável divergência quanto a algumas 
hipóteses de custódia cautelar, se abrangidas ou não pela limitação da “pena pri-
vativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, em especial a “preventi-
va por conversão do fl agrante” (art. 310, II, CPP) e  a “preventiva por descumpri-
mento de medidas cautelares alternativas à prisão” (art. 282, § 4º, do CPP). 
 No ordenamento pátrio a prisão preventiva deve ser concebida como me-
dida de exceção. Leva-se a crer que, na situação de cometimento da continuida-
de delitiva pode ser decretada independentemente da pena máxima cominada 
ao crime. Mas, mesmo diante das outras hipóteses, aparentemente menos polê-
micas, deve-se aguardar confi rmação jurisprudencial.
 Em suma, para as hipóteses de prisão previstas nos incisos II e III, bem 
como a do parágrafo único, todos do art. 313 do CPP, não há limite de pena, não 
havendo que se falar que, por força do inciso I, estaria proibida qualquer prisão 
pelo simples critério de quantifi cação da pena em abstrato, valendo dizer, portan-
to, ser plenamente possível a prisão cautelar de réu mesmo em processos em 
que se apura crime com pena inferior a 4 anos.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: O CASO DOS CUSTODIADOS 
DO SISTEMA PRISIONAL MORTOS POR COMPANHEIRO DE CELA

Elias Menta Macedo1
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Alexandre Ernesto3

 
RESUMO: A ideia de responsabilidade do Estado surgiu com o advento do Es-
tado de Direito, qual há a sujeição de todos à ordem jurídica instituída, de modo 
que a lesão a bens jurídicos alheios impõe ao causador do dano a obrigação 
de repará-lo, inclusive a própria Administração que, por ação ou omissão de 
seus agentes, causem danos a terceiros. Os estabelecimentos penais corres-
pondem a um serviço público prestado pelo Estado que visa tanto os que estão 
sob custódia quanto a segurança de toda sociedade. Os custodiados do sistema 
prisional estão sob guarda do Estado, que nesta condição é incumbido de zelar 
pela integridade destes. A guarda abrange também o fato de evitar ou impedir 
agressões entre companheiros de cela, sendo ainda mais grave quando resulta 
na morte do custodiado. Grande parte da jurisprudência conclui pela responsa-
bilidade objetiva do Estado nestes casos, com o ressarcimento dos danos por 
ele causados, restabelecendo por meio da indenização adequada, o equilíbrio 
rompido em consequência de serviço organizado pela Administração que cau-
sou prejuízo a outrem.

PALAVRAS-CHAVE: responsabilidade objetiva do Estado; custodiados mortos; 
sistema prisional.

CIVIL LIABILITY OF THE STATE: THE CASE OF THE PRISON SYSTEM 
custody DEAD IN CELL MATE

SUMMARY: State responsibility idea arose with the advent of the rule of law, 
where there is the subjection of all the established legal order, so that the injury 
upon other legal interests requires the tortfeasor the obligation to repair it, in-
cluding the Administration itself which, by act or omission of its agents, causing 
damage to third parties. The prisons correspond to a public service provided by 
the State aimed at both those in custody as the security of the entire society. The 
custody of the prison system are under ward of the state, that this condition is 
responsible for ensuring the integrity of these. The guard also covers the fact that 
avoid or prevent aggression between cellmates, still more serious when it results 
in the death of custody. Much of the case law concludes that strict liability in these 
cases the state, with compensation for damage caused by it, by restoring ade-
quate compensation, balance broken as a result of the Administration organized 
service that caused injury to others.
KEYWORDS: strict liability of the State; custody deaths; prison system.
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INTRODUÇÃO

 O presente texto versa sobre a responsabilidade civil do Estado no caso 
dos custodiados do sistema prisional que são vítimas de violência por compa-
nheiro(s) de cela, vindo a óbito. Apresenta o conceito de responsabilidade civil 
objetiva com base no pensamento de publicistas da área e posiciona prece-
dentes dos tribunais brasileiros sobre a temática, em casos concretos. Ressal-
ta, também, a importância da Defensoria Pública e do Ministério Publico como 
agentes capazes de promover a reparação do dano sofrido pelos custodiados, 
bem como identifi ca a instrumentalização dos meios legais para a busca da jus-
tiça reparatória e, por fi m, expõe as conclusões acerca do debate promovido 
sobre o tema.

1. A Responsabilidade Civil do Estado

 
 A responsabilidade civil do Estado, também denominada de “responsa-
bilidade patrimonial do Estado”, “responsabilidade extracontratual do Estado”, 
“responsabilidade civil da Administração”, ou “responsabilidade patrimonial ex-
tracontratual do Estado” pode ser defi nida como a obrigação imposta ao Estado 
de reparar danos causados a terceiros em decorrência de suas atividades ou 
omissões (MEDAUAR, 2011, p. 387). 
 A ideia de responsabilidade do Estado adveio com a noção de Estado 
de Direito, isto é, com a submissão do Poder Público ao Direito, sujeitando-se à 
ordem jurídica instituída (STOCO, 2004, p. 995). 
 O Estado tem como fi nalidade a primazia do interesse público, porém, 
durante a prestação de suas atividades administrativas, corre o risco de causar 
danos aos particulares por condutas ativas ou omissivas de seus encarregados 
ou prepostos, este risco é abordado pela teoria do risco administrativo.
 A teoria do risco administrativo corresponde ao risco que a atividade públi-
ca gera para os administrados e a possibilidade de lhes causar danos. Referida 
teoria é aliada ao preceito da solidariedade social, que se baseia na igualdade 
de todos perante os ônus e encargos da Administração: “se, em tese, todos se 
benefi ciam das atividades da Administração, todos (representados pelo Estado) 
devem compartilhar do ressarcimento dos danos que essas atividades causam 
a alguns” (MEDAUAR, 2011, p. 389).
 Portanto, o risco e a solidariedade são os suportes da teoria do risco ad-
ministrativo que, segundo Onofre Mendes Júnior (apud STOCO, 2004, p. 995), 
“por sua objetividade e partilha de encargos, conduz a mais perfeita justiça dis-
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tributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, 
inclusive no Brasil”.
 No Brasil, adota-se a teoria do risco administrativo moderado ou mitiga-
do. Fala-se em moderado ou mitigado, pois se admite a anteposição de causas 
excludentes da responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior e a culpa 
excessiva da vítima.
 Segundo a cristalina lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p. 
1007-1008),

há determinados casos em que a ação danosa, propriamente dita, não 
é efetuada por agente do Estado, contudo é o Estado quem produz a 
situação da qual o dano depende. Vale dizer: são hipóteses nas quais 
é o Poder Público quem constitui, por ato comissivo seu, os fatores que 
propiciarão decisivamente a emergência de dano. Tais casos, a nosso 
ver, assimilam-se aos de danos produzidos pela própria ação do Esta-
do e por isso ensejam, tanto quanto estes, a aplicação do princípio da 
responsabilidade objetiva .

 Percebe-se, dessa forma, que a responsabilidade do Estado brasileiro 
é objetiva, sendo informada pela teoria do risco administrativo. Nesse viés, é 
necessário apenas estabelecer o nexo causal entre a ação ou omissão adminis-
trativa e o dano sofrido pela vítima para que o Estado indenize o prejudicado. 
 Não é mais necessário se invocar o dolo ou a culpa do agente, o mau 
funcionamento ou a falha da Administração, a licitude ou a ilicitude da conduta. 
Demonstrado o nexo de causalidade o Estado deve ressarcir.  
 
2. Previsão legal

 A responsabilidade civil do Estado possui previsão constitucional, segun-
do o qual dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição da República Federativa do 
Brasil (CRFB) 88,

as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestado-
ras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regres-
so contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 A responsabilidade civil do Estado também é prevista em legislação infra-
constitucional, como no artigo 43 do Código Civil de 2002,

as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsá-
veis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a 
terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, 
se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
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 Assim, com fulcro no artigo 37, §6º, da Constituição Federal brasileira, 
com refl exos na legislação infraconstitucional, a responsabilidade do Estado 
é objetiva quando os danos a terceiros forem causados diretamente por seus 
agentes, nessa qualidade, não se indagando a respeito da juridicidade e da cul-
pabilidade.

3. Reparação do Dano

 Quanto à reparação do dano, esta pode se dar pela via administrativa, por 
meio de requerimento formulado pela vítima, cônjuge, parentes ou herdeiros, po-
rém Odete Medauar (2011, p. 393) afi rma que tal forma de ressarcimento é rara. 
Apesar de já pacifi cado nos textos legais e tribunais, a Administração geralmente 
propõe um ressarcimento incondizente ou rejeita o pedido, o que leva a vítima a 
procurar a prestação jurisdicional.
 A vítima, seu cônjuge, companheiro ou herdeiros devem, portanto, ingres-
sar com a ação contra a pessoa jurídica prestadora de serviço público ou pessoa 
jurídica de direito privado prestadora de serviço público que causou o dano, com 
intuito de obter a reparação do dano.
 O Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinários 327.904/SP, relator 
Ministro Carlos Ayres Britto, conforme publicação no DJ de 08.09.2006) vem 
entendendo a partir de seus julgados que a ação deve ser ajuizada contra a pes-
soa jurídica, e não em face do agente, excepcionando-se os casos de abuso de 
autoridade.
 Na sentença o juiz determinará as parcelas do ressarcimento. Além do 
montante referente ao dano em si, também cabem lucros cessantes, honorá-
rios advocatícios e custas judiciais. No caso de morte de pessoa que provia o 
sustento familiar, o ressarcimento tem natureza alimentar, podendo a sentença 
determinar pagamentos mensais, sujeitos a atualização.
 A ação de reparação de danos referentes à responsabilidade civil do Po-
der Público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos 
prescreve em 5 (cinco) anos, pela inteligência do disposto do artigo 1º-C, da Lei 
9.494, de 10 de setembro de 1997.

4. Os estabelecimentos penais

 Os estabelecimentos penais estão disciplinados no Título IV, da Lei n. 
7.210/84 (Lei de Execução Penal) e se destinam ao condenado, ao submetido à 
medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso.
 São estabelecimentos penais as cadeias públicas, penitenciárias, colô-
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nias agrícolas, industriais ou similares, casas do albergado, centros de observa-
ção criminológica, e os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. 
 Os estabelecimentos prisionais prestam um serviço público, portanto, o 
regime da sua responsabilidade civil por danos causados a terceiros é o do §6º, 
artigo 37, da Carta Federal. 
 Por serviço público, entende-se todo aquele que é prestado pela Adminis-
tração ou por seus delegados sob normas e controles estatais, para satisfazer 
necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou por simples conveni-
ências do Estado (MEIRELLES, 2009. p. 332.). Ou seja, a Administração presta 
o serviço à comunidade, pois reconhece ser este essencial para a sobrevivência 
do grupo social e do próprio Estado. Assim sendo, os alojamentos penais servem 
à Justiça e se destinam à segurança social.

5. Morte na prisão por companheiro de cela

 Segundo o artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, “é assegurado 
aos presos o respeito à integridade física e moral”, em consonância também es-
tão os artigos 38 do Código Penal e 40 da Lei de Execução Penal.
 O Estado possui o encargo de zelar pela integridade física e moral dos 
presos, como lembra Yussef Cahali (apud STOCO, 2004, p. 1.124),

a partir da detenção do indivíduo este é posto sob a guarda e respon-
sabilidade das autoridades policiais que se obrigam pelas medidas ten-
dentes à preservação da integridade corporal daquele, protegendo-o 
de eventuais violências que possam ser contra ele praticadas, seja da 
parte de seus próprios agentes, seja da parte de outros detentos, seja 
igualmente da parte de estranhos. 

 No que se refere à morte de preso sob custódia do Estado, a jurisprudên-
cia dos mais diversos tribunais é no sentido de que a responsabilidade civil do 
ente público é objetiva.
 Precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal , do Superior 
Tribunal de Justiça  e de Tribunais Estaduais  prestigiam a fi xação da responsa-
bilidade civil objetiva quando ocorrer a situação referida acima.

6. Assistência jurídica gratuita e reparação do dano

 No caso da pessoa que sofreu o dano de perder outrem (vítima da violên-
cia dos próprios companheiros de cela), principalmente quando desprovida de 
recursos fi nanceiros, torna-se necessário a orientação desta pessoa pela Pro-
curadoria de Assistência Judiciária ou da Defensoria Pública, e nos Estados em 
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que estes órgãos não existam, por Promotor de Justiça que atua no processo de 
homicídio de quem sofreu o ataque no estabelecimento prisional. 
 Como garantia da Carta Magna em seu artigo 5º, LXXIV, é pacífi co que 
o Estado tem o dever de prestar assistência jurídica gratuita e integral aos que 
comprovem insufi ciência de recurso, e no artigo 134, da mesma Carta, a incum-
bência da Defensoria Pública para orientação jurídica e defesa dos necessita-
dos. Porém, como nota-se em alguns Estados não existe Defensoria Pública 
ativa ou quando esta existe não é capaz de abrigar as demandas da capital e do 
interior do Estado.
 Por inefi ciência dos Estados na implementação das Defensorias, o cida-
dão, parte mais frágil, não pode fi car a míngua de uma defesa competente para a 
busca de satisfação da justiça. Assim sendo, legitima-se a atuação do Promotor 
de Justiça para a ação de reparação do dano na esfera civil .
 Compete ao magistrado observar, no caso concreto, toda complexida-
de do pleito. Se não contiver pedido sobre todas as questões primordiais para 
sobrevivência daqueles que foram deixados pela vítima, é lícito, por exemplo,  
conceder pensão alimentícia a estes dependentes, não havendo motivo para se 
falar em decisão extra petita.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Da produção desse estudo científi co pode-se identifi car que a ideia de 
responsabilidade do Estado surgiu com o advento do Estado de Direito, qual há 
a sujeição de todos à ordem jurídica instituída, de modo que a lesão a bens ju-
rídicos alheios impõe ao causador do dano a obrigação de repará-lo, inclusive a 
própria Administração que possui responsabilidade mais extensa (objetiva) que 
é compatível com a peculiaridade de seu poder e posição jurídica. Uma garantia 
da sociedade. A responsabilidade civil do Estado existe nos casos em que seus 
agentes, nessa qualidade, por ação ou omissão, causem danos a terceiros. Para 
aplicação da responsabilidade civil do Estado, adota-se no Brasil a teoria do ris-
co administrativo.
 Nesse passo, os estabelecimentos penais correspondem a um serviço 
público prestado pelo Estado que visa tanto os que estão sob custódia quanto a 
segurança de toda sociedade. Fato este regulado pelo regime do §6º, artigo 37 
da Constituição Federal de 1988.
 Os custodiados do sistema prisional estão sob guarda do Estado, que 
nesta condição é incumbido de zelar pela integridade destes. A guarda abrange 
também o fato de evitar ou impedir agressões entre companheiros de cela, sen-
do ainda mais grave quando resulta na morte do custodiado. Por certo é difícil 
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comprovar o mau funcionamento ou falha do estabelecimento de custódia, pois 
para isso demanda um padrão de funcionamento previamente estabelecido, o 
que geralmente não existe. Por outro lado, nem sempre é possível identifi car o 
agente causador e demonstrar seu dolo ou culpa. O tratamento objetivo da res-
ponsabilidade do Estado é uma forma de assegurar os direitos da vítima.
 Precedentes jurisprudenciais concluem pela responsabilidade objetiva do 
Estado nestes casos. O autor da ação (cônjuge, parentes ou herdeiros da vítima) 
apenas precisa demonstrar o nexo causal entre o fato lesivo causado pela Ad-
ministração e o dano sofrido, sem que reste comprovado que a vítima concorreu 
com culpa ou dolo para o evento danoso. Entretanto, apesar da previsão cons-
titucional que veio a consolidar a responsabilidade objetiva da Administração, a 
Administração ainda tem difi culdades em aceitar este fato, o que leva os atingi-
dos a procurarem a via judicial com a ação de reparação de danos.
 Percebe-se, também, a latente difi culdade dos legitimados para propor a 
ação quando desprovidos de recursos fi nanceiros, pois, apesar de terem direito 
a indenização por danos morais e materiais, deixam de ser ressarcidos por falta 
de informações a respeito de seus direitos e também por defi ciência ou inexis-
tência das Defensorias Públicas, legitimando assim, a atuação do Ministério Pú-
blico. 
 Dessa forma, cabe ao Estado ressarcir os danos por ele causados, resta-
belecendo por meio da indenização adequada, o equilíbrio rompido em consequ-
ência de serviço organizado pela Administração que causou prejuízo a outrem. 
Essa solução aplica-se ao caso de morte de custodiado do sistema prisional por 
companheiro de cela. 
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DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE AVALIADO PELO MODELO DE 
PARCELAS SUBDIVIDIDAS NO TEMPO.

Juracy Mendes Moreira1 
Nagib Yassin2 

Marcos Cruvinel Cabral 3

Resumo: Este trabalho foi realizado com o objetivo de utilizar um modelo de par-
celas subdivididas no tempo com fatorial nas parcelas para analisar dados sobre 
desempenho de aves de corte em um experimento cujo delineamento foi em blo-
cos ao acaso com os tratamentos em arranjo fatorial. Os seis blocos foram cons-
tituídos por um lote de aves cada um e os fatores foram cortina (amarela e azul), 
tipo de luz (quase contínua e intermitente) e idade das aves (21, 35, 42 dias) con-
fi gurando em fatorial 2x2x3. As variáveis estudadas foram peso, ganho de peso, 
consumo e conversão alimentar. Houve interação signifi cativa entre os fatores 
idade e cortina, para as variáveis peso, ganho de peso e conversão alimentar. 
Para esta última, a interação idade e luz também foram signifi cativas. Nas duas 
cortinas, quanto nos dois tipos de luz, as variáveis apresentaram comportamento 
linear expressivo ao longo do tempo. As cortinas não diferiram signifi cativamente 
em nenhuma das idades, quanto ao consumo das aves. Quanto ao peso, ganho 
de peso e à conversão alimentar, diferiu aos 35 e 42 dias. 
Palavras–chave: análise de variância, cortina, fatorial, programas de luz. 

INTRODUÇÃO 

 A atividade de avicultura é considerada por muitos como a atividade mais 
dinâmica dentro do sistema Brasileiro de produção de carnes. No fi nal da déca-
da de 50 ocorreu nos estados da região sudeste, principalmente São Paulo o 
grande desenvolvimento dessa atividade. Na década de 1970, houve profunda 
reorganização do mercado consumidor de carnes no Brasil, devido o custo mais 
baixo para a produção de frangos vivos. A avicultura é uma atividade econômica 
cada vez mais relevante mundialmente. Pesquisadores têm estudos os primei-
ros dias dos pintos de, tendo em vista seu ganho genético, considerado como 
item fundamental na determinação de um bom desempenho na hora do abate. 
Vieira & Moran, 1998.
 A criação de aves é uma das atividades com melhor índice de desenvol-
vimento no Brasil nos últimos anos. Isso se deve não só ao numero de frangos 
abatidos, mas também ao numero de ovos produzidos, com isso as indústrias 
benefi ciadora da carne de aves passaram a oferecer aos consumidores fontes 
proteicas saudáveis e a um custo baixo. O aumento do numero de criadores 
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de frangos o crescimento do numero de frangos produzido por metro quadrado 
proporcionam uma otimização da produção por área. Entretanto, o total confi -
namento dessas aves gera um ambiente desfavorável ao seu bem-estar, e isso 
pode acarretar em perdas dos índices produtivos (Bolis, 2001). 
 Recentemente, alguns produtores vêm desenvolvendo a criação dessas 
aves em sistemas alternativos buscando efi ciência e qualidade de produção de 
forma diferenciada. O interesse desses produtores é minimizar os custos de pro-
dução e utilizar um sistema de criação mais natural, com isso poder agregar va-
lor a um produto mais saudável e de melhor qualidade, visando um de consumi-
dores a busca por produtos alternativos e de melhor qualidade (Gessulli, 1999).
 Silva & Nakano (1998) relatam que existem diferenças no sistema caipira 
e o sistema em confi namento absoluto devido a ingestão de pasto, verduras e 
insetos etc. Assim, consumidores tem preferido a carne de aves semi-confi nadas 
por possuir um sabor mais natural do que a carne de aves criadas confi namen-
tos. Em qualquer sistema de criação o fator principal deve ser bem-estar e a 
saúde do animal, pois a produção depende diretamente desses fatores (Bockis-
ch et al., 1999). Em estudo para avaliar a criação de frango tipo caipira Carrijo et 
al. (2001), encontraram diferenças signifi cativas (p<0,05) entre linhagens para o 
consumo de ração, porem não foi detectado diferença para conversão alimentar.
 De maneira semelhante a este estudo, houve diferenças signifi cativas na 
conversão alimentar entre linhagens comerciais por Garcia et al. (1991), Sou-
za et al. (1994) e Ávila et al. (1993). Todavia, Mendes et al. (1994), Politi et al. 
(1994), Mizubuti et al. (1994), Lisboa (1995) e Abreu et al. (1996) não encontra-
ram diferenças signifi cativas entre linhagens para conversão alimentar.
 Segundo Trindade et al (1982), em estudos sobre a troca destas dietas 
pré-iniciais para iniciais, observaram que as aves são capazes de se adaptar 
bem a essa troca sem prejuízo de seu peso fi nal do frango. Em estudos sobre a 
mudança na dieta alimentar das aves, Nir (1998) e Penz & Vieira (1998),  afi rma 
que manter a dieta inicial por mais de 7 dias pode ocorrer na perca de seus be-
nefícios, visto que a partir desse período de vida as aves já apresentam uma boa 
adaptação do seu aparelho digestório.
 A constante evolução da indústria benefi ciadora de carne de aves do Bra-
sil tem buscado constantemente uma melhoria do material genético das aves. 
Pesquisadores têm realizado estudos a fi m de identifi car linhagens com caracte-
rísticas superiores buscando assim, aves que apresentam melhores rendimen-
tos de carcaça e de cortes. 
 Conforme Rabello & Cotta (1997), existem diversas linhagens de frangos 
de corte que apresentam diferenças de rendimento das partes nobres após o 
abate, o que tem afetado a renda do avicultor quando o frango é comercializado 
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em partes. Experimentos conduzidos com o objetivo de identifi car linhagens pro-
dutoras não só de carne, mas também de carcaça, geneticistas tem estudado o 
cruzamento de linhagens o que mostra a preocupação com o desenvolvimento 
de linhagens competitivas para atender às exigências do mercado consumidor.
 Segundo Murakami et al. (1995), pesquisas apontam uma melhoria em 
algumas linhagens e estagnação em outras. Os mesmos autores, em suas pes-
quisas, identifi caram que as linhagens Ross e Cobb foram superiores a Hubbard 
em termos de desempenho e para algumas características de carcaça como 
rendimento de peito e fi lé de peito. Porem a linhagem Cobb mostrou-se com 
maior rendimento nos cortes de coxa e perna desossada, Para partes como pés, 
cabeça e pescoço as diferenças detectadas foram não signifi cativas entre as três 
linhagens.
 Uma das necessidades mais importante para garantir o bem-estar das 
aves, na busca de maior produtividade é o controle das condições de criação 
dessas aves. Segundo (Tinôco et al., 2004). O ambiente interno onde os frangos 
estão alojados é determinado por fatores físicos e biológicos (Tinôco, 2001). 
Para alguns autores os fatores ambientais e térmicos são os que mais afetam o 
desempenho das aves, pois afetam comprometem sua homeotermia que é sua 
função vital mais importante, (Barbosa Filho, 2009). No entanto, deve-se dar 
atenção também à qualidade do ar no interior dos galpões. O manejo correto da 
ventilação seja ela, natural ou mecânica, torna-se necessário para evitar concen-
trações de gases que pode trazer algum tipo de prejuízo no bom desempenho 
dentro do aviário; entretanto, deve se fi car atento à perda de calor na fase inicial 
de vida das aves. O aquecimento é fundamental no início da vida e dele depende 
o bom desenvolvimento das aves (Tinôco, 2001). 
 Nas fases iniciais de vida das aves é importante manter a temperatura do 
aviaria garantindo o bem estar das aves evitando assim a perda de calor para 
fora do galpão, isso pode ser feito por meio do controle das aberturas, s animais, 
é necessário evitar também a perda de calor para fora do aviário, por meio do 
maior controle das aberturas. (Brink et al., 2001; Kocaman et al.,2005). Segundo 
(Wideman & Tackett, 2000). O ambiente frio é uma das principais causas do sur-
gimento da síndrome ascética.
 Nos experimentos fatoriais, todas as combinações de tratamentos são 
distribuídas nas unidades experimentais, seguindo a casualização característi-
ca de um delineamento inteiramente casualizado, em blocos ao acaso, ou em 
quadrados latinos. Entretanto, outros tipos de casualização são possíveis e uma 
dessas alternativas nos leva ao experimento em parcelas subdivididas. 
 Nos experimentos em parcelas subdivididas podemos num mesmo ensaio 
testar dois ou mais fatores, mas em condições diferentes daquelas utilizados em 
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experimentos fatoriais. Nesses experimentos conhecidos como “split-plot”, as 
parcelas são dividas em partes menores e iguais denominadas subparcelas. As 
parcelas podem ser distribuídas de modo inteiramente casualizado, em blocos 
casualizados ou em quadrado latino. A principal característica desse delinea-
mento é a casualização dos níveis dos fatores, que é feita em estágios. Num 
primeiro estágio casualiza os níveis de um fator nas parcelas. Num segundo 
estágio casualiza-se os níveis do outro fator, nas subparcelas de cada parcela.
 Os níveis do fator casualizado nas parcelas são denominados tratamentos 
primários. E os níveis do fator casualizado nas subparcelas são denominados 
tratamentos secundários. Em virtude da maneira como é feita a casualização os 
ensaios em parcela subdividida apresenta dois resíduos, o resíduo (a) testar o 
tratamento principal e o resíduo (b) testa o tratamento secundário. No delinea-
mento fatorial, todos os fatores são testados com um único resíduo. Então, sem-
pre que possível, é preferível usar o fatorial em vez de parcelas subdivididas.
 Em parcelas subdivididas no tempo os ensaios apresentam parcelas com 
subdivisões no espaço, isto é, cada parcela é formada por sub-parcelas distin-
tas. Em muitos ensaios, entretanto, são feitas observações sucessivas em uma 
mesma parcela por um período de tempo. 
 Desta forma, a vantagem dos experimentos em parcelas subdivididas é 
quando os fatores demandam quantidade de material experimental diferentes, 
mas, o mesmo deve ser instalado num mesmo experimento. A desvantagem é 
que como existirá um erro experimental associado às parcelas e um segundo 
associado às subparcelas e em geral este último é menor, as comparações das 
médias não terão a mesma precisão. 
 Experimentos com tratamentos cujas mensurações são realizadas ao lon-
go do tempo também confi guram um delineamento deste tipo, pois, diferentes 
níveis deste fator são estudados em uma mesma parcela. Considerando tempo 
um fator é perfeitamente possível realizar uma única análise ao invés de várias, 
isto é, uma em cada tempo.
 Objetivou-se mostrar que uma situação onde são realizadas várias aná-
lises com experimentos em fatorial, pode ser reduzida a uma única desde que 
considere o experimento com parcelas subdivididas no tempo. 

Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido na Embrapa Suínos e Aves de 24/06/2012 
a 12/05/2012, sendo seis lotes consecutivos, em quatro aviários de 12 m x 10 m 
para frangos de corte, divididos internamente em 4 boxes, com 200 aves cada. 
A cama foi reutilizada por seis lotes, sendo que o primeiro lote recebeu cama 
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nova e para os seguintes, a cama foi reposta somente nos círculos de prote-
ção. Foram utilizadas lâmpadas incandescentes com intensidade de 60 watts. 
Os tratamentos foram dois tipos de cortina (amarela e azul), dois programas de 
iluminação (quase contínuo e Intermitente), avaliados em três idades (21, 35 e 
42 dias). Foram utilizados 19.200 machos da linhagem Ross, distribuídos em 6 
lotes os quais constituíram os blocos. Os tratamentos foram arranjados em es-
quema fatorial com parcelas subdivididas no tempo. Os fatores programas de luz 
e cortina foram alocados nas parcelas e idade confi gurou o fator da subparcela. 
As aves e a ração foram pesadas semanalmente e as variáveis estudadas foram 
peso, ganho de peso, consumo e conversão alimentar.
 As variáveis mencionadas acima foram modeladas por meio da expres-
são:

yijkm = μ+bj+ci+lk+clik+eijk+tm+emj+tcim+tlkm+tclikm+eijkm

em que yijkm é o valor observado na cortinha i, no lote j, tipo de luz k e tempo m; μ 
é a média geral; bj é o efeito do bloco ou lote j; ci  o efeito da cortina i; lk o efeito 
do tipo de luz k; clik efeito da interação entre a cortina i e a cortina k;  eijk erro as-
sociado às parcelas; tm é o efeito do tempo ou da idade m; emj  erro devido a não 
aleatorização do fator tempo;  tcim  Efeito da interação tempo e cortina; tlkm Efeito 
da interação entre tempo e tipo de luz;  tclikm = Efeito da interação entre tempo, 
cortina e tipo de luz e  eijkm = Erro associado às observações das subparcelas.
 
Resultados e Discussão
 
 O uso de parcelas subdivididas no tempo tem o inconveniente da não ale-
atorização. Por outro lado, possibilita uma única análise para as três idades e o 
estudo de interações que não seriam estudadas considerando um experimento 
em cada idade. 
 Conforme informações da tabela 2 observa-se que é possível reduzir a 
quantidade de análises e extrair mais informações quando se modela os dados 
por meio dos modelos para parcelas subdivididas. Interações estudadas neste 
caso, não podem ser estudadas se for adotado um modelo fatorial para cada 
idade das aves.
 Conforme tabela 2, os lotes de aves (B), variável de blocagem, diferiram 
signifi cativamente quanto a todas as variáveis. O fator tempo (T), em dias, bem 
como a interação cortina e tempo, apresentaram efeito signifi cativo para o peso, 
ganho de peso e conversão alimentar. Para esta última característica, houve in-
teração também entre o fator tempo e tipo de luz (L). Os dados foram analisados 
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por meio dos softwares R (R Development Core Team, 2012).

Tabela 2. Fontes de variação, graus de liberdade e quadrados médios para as 
características, peso; ganho de peso; conversão alimentar e consumo.

FV
Quadrados Médios

GL P GP CA C
Bloco 5 245404,91* 248370,69* 0,198* 217448,25* 
C 1 80892,48* 81069,55* 0,009 46940,74 
L 1 23724,59 24384,78 0,005 2486,01
C*L 1 23,12 11,47 0,000 10,42 
Erroa 5 7071,385 7105,75 0,005 34514,77 
T 2 78525241,26* 78525247,80* 5,499* 300642219,53* 
Errob 10 40343,68 40343,65 0,015 71159,49 
C*T 2 7039,85* 7039,83* 0,004* 653,11 
T*L 2 2193,29 2193,25 0,005* 4732,74 
TC*L 2 1553,64 1553,59 0,001 302,42 
Erroc 256 1617,97 1621,49 0,001 2001,84 

(*) Teste F signifi cativo a 5%

 Outra justifi cativa para o uso de experimentos com parcelas subdivididas 
são as situações nas quais a quantidade de material experimental necessário 
para as parcelas é superior ao numero das subparcelas.
 Apesar de não apresentado neste trabalho, foi verifi cado que o tempo 
apresentou efeito linear expressivo em cada cor de cortina e em cada tipo de 
luz, quando houve interação com estes fatores. No caso do peso e do ganho de 
peso, as aves apresentaram maiores médias na cortina amarela, em todas as 
idades. Apenas na idade 21, essa superioridade não foi signifi cativa. Já quanto à 
conversão alimentar, os valores médios foram maiores na cortina azul, nas ida-
des 35 e 42 e apresentaram-se iguais na idade 21. Quanto ao consumo, apenas 
os lotes e a idade apresentaram efeitos signifi cativos e para esta variável, não 
houve interação de nenhum dos fatores estudados.

Tabela 3. Médias de peso, ganho de peso, conversão alimentar e consumo, por 
cortina em cada tempo.

Variável Cortina
Tempo

21 35 42

Peso
Amarela 904,36 a 2051,18 a 2707,66 a

Azul 890,50 a 2009,70 b 2662,45 b

Ganho de Peso
Amarela 859,91 a 2006,73 a 2663,21 a

Azul 846,01 a 1965,21 b 2617,96 b
Conversão 
Alimentar

Amarela 1,27 a 1,59 a 1,73 a
Azul 1,27 a 1,61 b 1,75 b
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Consumo
Amarela 1149,58 a 3260,95 a 4642,17 a

Azul 1130,04 a 3231,91 a 4670,19 a

CONCLUSÕES 

 Com o uso do modelo de parcelas subdivididas foi possível reduzir a 
quantidade de análises para cada variável. 
 Houve dependência entre tipo de cortina e idade das aves para o peso, 
ganho de peso e conversão alimentar. Para o peso e ganho de peso obteve-se 
melhores resultados na cortina amarela nas idades 35 e 42 dias e na cortina azul 
maiores médias quanto a conversão alimentar. 
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AJUSTE DE UM MODELO DE REGRESSÃO NA PRESENÇA OUTLIERS EM 
DIFERENTES DOSAGENS DE NITRATO DE POTÁSSIO

Juracy Mendes Moreira1 
Márcio Cláudio Mercês de Brito 2

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi comparar o ajuste de um modelo de 
regressão linear simples via MMQO e regressão robusta MM em diferentes do-
sagens de Nitrato de Potássio na produção de alfafa. O delineamento utilizado 
foi blocos casualizados, constituído pelos tratamentos nas respectivas doses (%) 
de potássio (0, 20, 40, 60, 80 e 100 mg dm3) e 4 repetições. Foi ajustado o mo-
delo de regressão linear simples: Sendo detectada a presença de outlier através 
da distância de cook o que prejudica a estimação dos parâmetros pelo método 
MMQO. Com base no avaliador de qualidade de ajuste AIC, o estimador robus-
to (MM) se mostrou melhor ao método de mínimos quadrados, sugerindo que 
métodos robustos são preferíveis quando se tem outliers na análise, portanto, 
apresentando melhores resultados na estimação dos parâmetros. 
Palavra Chaves: distancia de Cook, outlier, regressão robusta

ABSTRACT: The aim of this study was to compare the fi t of a linear regression 
model via MMQO and robust regression MM in diff erent dosages of potassium 
nitrate in the production of alfalfa. The design was a randomized block design, 
consisting of the treatments in the respective doses (%) of potassium (0, 20, 40, 
60, 80 and 100 mg dm3) and 4 repetitions. It was adjusted to simple linear regres-
sion model: Being detected the presence of outlier by distance cook undermining 
the estimation of the parameters by MMQO method. Based on the evaluator 
quality adjustment AIC, robust estimator (MM) proved the best method of least 
squares, suggesting that robust methods are preferable when you have outliers 
in the analysis, thus presenting better results in the estimation of the parameters.
Word Keys: distance from Cook, outlier, robust regression

INTRODUÇÃO

 A alfafa (Medicago sativa), originária da Ásia Menor e do Sul do Cáucaso, 
é uma leguminosa forrageira que se caracteriza por se adaptar a diferentes tipos 
de clima e de solo, o que a torna conhecida em quase todas as regiões agrícolas 
do mundo, outra importante característica dessa planta é o seu elevado valor 
nutritivo, com 20% a 25% de proteína bruta na matéria seca, bem como a sua 
capacidade de produzir forragem com boa palatabilidade aos animais (RASSINI 
et. al., 2006) estes autores revelam ainda que mundialmente, a ocorrência da 
alfafa é mais frequente em regiões de clima temperado, como nos Estados Uni-
dos, Rússia, Canadá, Argentina e Itália. Entretanto, mais recentemente, alguns 
resultados experimentais com a planta têm revelado o potencial de seu cultivo 
1 Prof. Ms. Faculdade Almeida Rodrigues (FAR), Rio Verde – GO. E mail: juracimendes-
moreira@yahoo.com.br
2 Prof. Dr. Instituto Federal Baiano campus Santa Inez – BA. E mail: marcio.brito@si.ifbaia-
no.edu.br
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em ambientes tropicais. No Brasil, principalmente no Sudeste, está ocorrendo 
aumento da área plantada com alfafa. 
 Vilela (1992) ressalta que esse fato decorre da implantação de sistemas 
intensivos de produção de leite nessa região, que demandam alimentos com alto 
valor nutritivo, o aumento da produtividade de quaisquer cultivos está na depen-
dência de uma série de fatores, como genético, climático, edáfi co e de manejo 
da cultura.
 O termo “regressão” foi proposto pela primeira vez por Sir Francis Galton 
(1885) num estudo onde demonstrou que a altura dos fi lhos não tende a refl etir a 
altura dos pais, mas sim uma regressão para a média da população. Atualmente, 
o termo “Análise de Regressão” é usado para modelar relações entre variáveis e 
predizer o valor de uma ou mais variáveis dependentes a partir de um conjunto 
de variáveis independentes. 
 Geralmente na estimação dos parâmetros em regressão linear, o Método 
dos Mínimos Quadrados Ordinários (MMQO) e o mais utilizado. Este método 
tem como princípio a minimização da soma do quadrado dos resíduos. Porém, o 
MMQO possui alguns pressupostos sendo que o principal deles é ser inefi ciente 
na presença de outliers. Desta forma surge a necessidade de métodos “robustos” 
em relação aos desvios destes pressupostos. As técnicas de estimação robusta 
constituem uma abordagem a estimação não dependendo de uma distribuição 
em particular. O principal objetivo de métodos robustos em regressão é atenuar 
o efeito de outliers. 
 Segundo S-Plus (1997), as técnicas de regressão robusta é um impor-
tante complemento às técnicas usuais de quadrados mínimos, considerando a 
existência de uma relação linear entre as variáveis os resultados são similares, 
porém diferem signifi cativamente dos ajustes dos quadrados mínimos quando os 
erros não satisfazem as condições de normalidade ou quando os dados contêm 
outliers signifi cantes. 
 De acordo com (Kvam & Vidakovic, 2007) os estimadores robustos são 
estimadores que conservam propriedades estatísticas, mesmo quando as supo-
sições sobre os dados não são satisfatórias. Segundo Ryan (2009), a regressão 
linear robusta representa uma alternativa de modelagem para a regressão linear 
em situações em que as suposições sobre as distribuições dos erros são poten-
cialmente inválidas. 
 Para Barnett & Lewis (1995) outlier é uma observação que parece ser 
inconsistente com o conjunto de dados remanescentes o que pode indicar que o 
modelo possui algumas características importantes. Para Draper & Smith (1981), 
a rejeição de outliers não é um procedimento correto antes disse deve se fazer 
uma reanálise sem essas observações, que pode ter informações vitais dos indi-
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víduos de uma população. 
 Uma observação é chamada de outliers de regressão na direção y caso 
afastasse do padrão linear defi nido pelas outras, ou pela maioria das outras ob-
servações. Por outro lado, quando uma observação se destaca das demais no 
espaço das variáveis explicativas, é chamada de ponto de alavanca, ou outlier 
na direção x. Quando um ponto de alavanca é também um outlier de regressão, 
poderá causar grande infl uência nos ajustes clássicos.
 Apesar de muito falado o uso do termo “robustez” em Estatística, a sua 
defi nição não apresenta um consenso entre os estatísticos. Segundo (Parti M e 
Parti C 1971): “Um procedimento estatístico é chamando robusto se não é sen-
sível a desvios das suposições sobre as quais se baseia. ” Difi cilmente algum 
conjunto de dados satisfaz a todos os pressupostos da regressão. Se as diver-
gências forem graves, podem levar à obtenção de estimadores tendenciosos 
dos coefi cientes e, principalmente, dos erros-padrão. Se o pressuposto violado 
é a não normalidade dos erros, particularmente com maior acúmulo de probabili-
dade nas caudas, então a amostra conterá erros maiores, com probabilidade su-
perior à da distribuição normal. Este é o principal motivo para o desenvolvimento 
de métodos robustos. 
 Neste trabalho optou-se pelo uso da regressão robusta por ser uma técni-
ca robusta não somente com respeito aos outliers, mas também com relação aos 
pontos extremos, e porque quanto maior o número de variáveis de um modelo, 
mais difícil se torna a identifi cação de outliers com o uso das técnicas de regres-
são clássicas. Desta forma, objetivo deste trabalho foi comparar o ajuste de um 
modelo de regressão linear simples via MMQO e regressão robusta MM em dife-
rentes dosagens de Nitrato de Potássio na produção de alfafa. Como critério de 
comparação de modelos, foi utilizado o Critério de Informação de Akaike (AIC).
 O estudo destas observações denominadas outliers ou observações dis-
crepantes é uma das etapas mais importantes, em qualquer análise estatística 
de dados. A defi nição de outlier não é fácil e a preocupação com essas obser-
vações é antiga e data das primeiras tentativas de analisar estatisticamente um 
conjunto de dados.
 Nos primeiros estudos pensava-se em eliminar essas observações da 
análise. Ainda hoje este procedimento é muitas vezes utilizado, porem existe 
outras maneiras de lidar com esse tipo de observação, sabendo que as mes-
mas podem conter informações importantes em relação aos dados. O estudo de 
outliers pode ser realizado em várias fases.  A fase inicial é a da identifi cação das 
observações consideradas discrepantes. Na segunda fase, pretende eliminar a 
subjetividade da fase anterior. Ou seja, as observações consideradas discre-
pantes são de fato outliers. Na terceira é necessário decidir o que fazer com as 
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observações discrepantes. Uma das maneiras seria a eliminação dessas obser-
vações, porem isso não é aconselhável, essas observações podem conter infor-
mações relevantes sobre características dos dados, por isso essas observações 
devem ser tratadas cuidadosamente. 
 O objetivo deste trabalho foi comparar o ajuste de um modelo de regres-
são linear simples e regressão robusta na presença de Outlier na produção de 
alfafa em diferentes dosagens de Nitrato de Potássio

MATERIAIS E MÉTODOS

 O experimento foi conduzido em casa de vegetação do departamento de 
fi siologia vegetal Universidade Federal de Lavras na cidade de Lavras – MG, no 
período de março a junho de 2011. As unidades experimentais eram compostas 
de vasos de 7 kg de capacidade, sendo preenchido com LATOSSOLO VERME-
LHO Distroférrico e de textura argilosa, coletado na camada de 0 a 20 cm. Para 
a implantação do experimento, foram coletadas amostras de solo, para análises 
físicas e de fertilidade. A correção da acides do solo foi realizada 30 dias antes 
da semeadura, com utilização de 1 toneladas de calcário dolomítico por hectare 
(PRNT 98%), para elevar a saturação por bases (V) para 80%. No momento da 
semeadura, realizou-se uma adubação de base para fósforo 250 mg/dm3 de 
P2O5 (super fosfato simples), potássica nas doses 0; 20; 40; 60; 80 e 100 mg 
dm3 de acordo com as doses de cada tratamento. Para as maiores doses foram 
realizadas três coberturas realizadas aos 30; 45 e 60 dias após a emergência da 
cultura.  
 As irrigações foram realizadas, sempre que necessário, de acordo com 
as necessidades da cultura, buscando-se elevar a capacidade de campo (CC) 
do solo para 80%. Para cada unidade experimental (vasos), foram utilizadas 10 
sementes, seguindo uma densidade de 20 kg ha-1 de sementes puras viáveis, 
inoculadas com estirpes SEMIA-116 de Rhizobium meliloti e peletizadas com 
calcário, e após a emergência foi realizado um desbaste, permitindo-se apenas 
quatro plantas por vaso. A cultura utilizada foi a alfafa (Medicago sativa), cultivar 
crioula. O plantio foi realizado manualmente em 19/03/2011, de forma homogê-
nea em cada vaso, a uma profundidade de 1 cm. Sendo que o corte foi realizado 
em 07/06/2011, quando as plantas apresentavam pelo menos 10% de fl oresci-
mento. 
 O delineamento experimental foi constituído pelos tratamentos nas res-
pectivas doses (%) de potássio (0, 20, 40, 60, 80 e 100 mg dm3) e de quatro 
repetições (4). O material coletado no campo foi acondicionado em saco plás-
tico, identifi cado e enviado ao laboratório, para determinação da massa verde 
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(MV). Posteriormente foi retirada uma amostra representativa de cada parcela, 
de aproximadamente 500g. 
 Como critério para seleção de modelos, partiremos do princípio de que 
não existe um modelo verdadeiro. Apenas modelos que se aproximam da reali-
dade, havendo com isso perda de informação. Dentre as diversas metodologias 
utilizaremos neste trabalho uma análise comparativa dos critérios de informação 
de Akaike (AIC), proposto, em Akaike (1974. Dado um conjunto de modelos para 
os dados o modelo preferido será aquele que apresentar valor mínimo de AIC, ou 
seja, quanto menor for o valor de AIC melhor será o ajuste do modelo aos dados. 
O critério de Akaike é uma medida da qualidade de ajuste e pode ser defi nido 
como:

AICp=-2log(Lp )+2[(p+1)+1]

 Em que Lp é a função de máxima verossimilhança do modelo e p é o nú-
mero de variáveis explicativas consideradas no modelo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Foi feito um ajuste do modelo pelo MMQO, porém foi detectado através 
da distancia de cook a presença de um outlier o que prejudica a estimação dos 
parâmetros pelo método MMQO. Para a obtenção de um melhor ajuste foi utiliza-
do o método de regressão robusta MM. Para este ajuste foi utilizado o comando 
“lmRob()” presente no pacote “robust” do software estatístico R (R Development 
Core Team, 2014).
 Os valores estimados para os parâmetros do modelo de regressão por 
ambos os métodos e o valor de AIC estão apresentados na tabela a seguir:

Tabela 1. Estimativas dos parâmetros e valor do Critério de Informação de 
Akaike AIC
Estimador β0 β1 AIC
MMQO 6,392 0,153 2,53
Robusto MM 5,321 0,159 1,62

 Observando a tabela 1 percebe-se que o coefi ciente angular (β1) não se 
altera muito, porém há uma diminuição do intercepto. Com base no avaliador de 
qualidade de ajuste AIC o modelo estimado pelo método robusto foi melhor, pois 
apresenta menor valor para o AIC. 
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Figura 1: Análise das pressuposições de ajuste do modelo de regressão 
linear e detecção de outliers:

 Os gráfi cos da Figura 1 permitem uma análise dos resíduos que auxilia no 
julgamento da adequacidade do modelo. De acordo com tais gráfi cos, percebe-
-se que as pressuposições foram satisfeitas, porém, no gráfi co “d” foi detectada 
a presença de um ponto discrepante (outlier) pela distância de cook, e neste 
caso, ajusta-se um modelo por regressão robusta MM. Conforme apresentado 
na Figura 2. (Cook 1977; Cook e Weisberg, S. 1982). 

a) Independência;
b) Normalidade;
c) Homocedasticidade dos resíduos e Distância de Cook
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CONCLUSÃO

 Quando comparados o modelo de regressão robusto MM aos mínimos 
quadrados em presença de outliers, ambos os m´métodos conseguiram um ajus-
te satisfatório do crescimento na produção de alfafa, entretanto, pela distância 
de cook foi detectado um outlier, o que prejudicou a estimativa por mínimos 
quadrados. Com base no avaliador de qualidade de ajuste AIC, o estimador ro-
busto (MM) se mostrou melhor ao método de mínimos quadrados, sugerindo que 
métodos robustos são preferíveis quando se tem outliers na análise, portanto, 
apresentando melhores resultados na estimação dos parâmetros.
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TEMPO DE COZIMENTO DE CULTIVARES DE FEIJÃO PELO MÉTODO DE 
ABSORÇÃO DE AGUA

Juracy Mendes Moreira1 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento de cultivares 
de feijão quanto a absorção da água pelos grãos e o tempo de cozimento, e 
avaliar a correlação entre essas características, a fi m de identifi car cultivares de 
rápido cozimento. Foi adotado o delineamento experimental inteiramente casua-
lizados com quatro repetições. Considerou-se seis cultivares e um tempo de em-
bebição, com quatro repetições, sendo que cada repetição foi constituída de 100 
grãos separados aleatoriamente. Todas as análises estatísticas foram realizadas 
no software R Development Core Team (2014). Verifi cou-se que os resíduos da 
análise de covariância são independentes pelo teste de Durbin-Watson (valor-p 
= 0,85), normais pelo teste de Shapiro-Wilk (valor-p = 0,98) e de variâncias ho-
mogêneas pelo teste de Bartlett (valor-p = 0,57), satisfazendo todas as pressu-
posições. O coefi ciente de variação obtido para a absorção de água pelos grãos 
foi de 2,52%, indicando boa precisão das estimativas deste experimento.
Palavras–chave: consumidores, dureza, estocagem, secagem

COOKING TIME BEAN CULTIVARS BY WATER ABSORPTION METHOD

Abstract: The objective of this study was to analyze the bean cultivars behavior 
as the absorption of water by the beans and the cooking time, and evaluate the 
correlation between these characteristics in order to identify quick-cooking varie-
ties. The experimental design completely randomized with four replications was 
adopted. We considered six cultivars and time of soaking, with four replications, 
each replication consisted of 100 grains randomly assigned. All statistical analy-
zes were performed in software R Development Core Team (2013). It was found 
that the analysis of covariance residuals are independent of the Durbin-Watson 
test (p-value = 0.85), normal by the Shapiro-Wilk test (p-value = 0.98) and the ho-
mogeneity of variances test Bartlett (p-value = 0.57), satisfying all assumptions. 
The coeffi  cient of variation obtained for the absorption of water by the grains was 
2.52%, indicating good accuracy of the estimates of the experiment
Keywords: consumers, hardness, storage, drying
 
INTRODUÇÃO

 Devido a uma grande quantidade de nutrientes, o feijão é uma das cul-
turas mais praticadas no Brasil. Como é um alimento rico em proteína é am-
plamente utilizado como alimento alternativo na substituição de alimentos de 
origem animal. O feijão é origem incerta, alguns autores acreditam que de seja 
originário da África Tropical, de onde teria se espalhado para outras regiões 
com clima semelhante. Pertencente a família Fabaceae, O feijão é um alimento 
rico em nutrientes proteícos, como ferro, cálcio, vitaminas (principalmente do 

1 Prof. Ms. Faculdade Almeida Rodrigues (FAR), Rio Verde – GO. E mail: juracimendes-
moreira@yahoo.com.br
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complexo B), carboidratos e fi bras.  Devido seu alto teor nutritivo e à sua fácil 
adaptação a solos de baixa fertilidade e com grandes períodos de seca o feijão 
constitui a base alimentar de grande parte da população brasileira.
 Um fator muito importante na hora de aceitação por parte dos consumido-
res de determinada cultivar de feijão tem sido o tempo de cozimento (COSTA et. 
al., 2001). Um cozimento prolongado além de gerar custos maiores na economia 
doméstica pode acarretar perda de nutrientes importantes. 
 Novas metodologias surgiram com o objetivo de identifi car linhagens de 
menor tempo de cozimento, que são indispensáveis na aceitação de determina-
da variedade de feijão. Uma dessas metodologias refere-se a capacidade de ab-
sorção da água pelos grãos antes do cozimento, e tem sido largamente utilizada, 
visto que o tempo de cozimento está relacionado com a absorção de água pelo 
grão. A avaliação desse teste é de fácil manuseio, rápido e permite o descarte 
de variedades indesejáveis. A estocagem de maneiras inadequadas pode acar-
retar na dureza fi nal dos grãos e consequentemente um aumento do tempo de 
cozimento dos grãos de feijão (Yousif et. al., 2002). Carbomel et. al. (2003), em 
trabalho para avaliar a qualidade tecnológica de dezenove genótipos de feijoeiro, 
observaram diferenças no tempo de cozimento dos genótipos avaliados
 De acordo com a metodologia ofi cial o tempo de embebição dos grãos de 
feijão para uma boa avaliação do tempo cozimento é de 18 horas, (GARCIA-VE-
LA & STANLEY, 1989). Porém, segundo Costa et al. (2001), o tempo de perma-
nência dos grãos submersos em água possa ser reduzido para 4 horas. Embora 
alguns trabalhos mais recentes utilizaram 16 horas. Esses resultados apontam 
para a necessidade de novos trabalhos visando uma padronização do tempo de 
embebição dos grãos (DALLA CORTE et. al., 2003).
 O objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento de cultivares de 
feijão quanto a absorção da água pelos grãos e o tempo de cozimento, e avaliar 
a correlação entre essas características, a fi m de identifi car cultivares de rápido 
cozimento. Segundo Dalla Corte et al. (2003), a alta temperatura no período de 
enchimento da vargem; práticas de cultivo; benefi ciamento pós-colheita, e pra-
ticas de armazenamento inadequado são as principais características que tem 
afetado a dureza dos grãos na hora do cozimento. 

MATERIAIS E MÉTODOS

 O experimento foi conduzido no departamento de biologia da Universi-
dade Federal de Lavras (UFLA). O solo foi preparado de forma plantio direto e 
a adubação realizada no sulco de semeadura, de acordo com o resultado da 
análise química do solo. A densidade da semeadura foi ajustada conforme re-
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comendação da CEPEF (2001).  A adubação com nitrogênio foi feita em duas 
aplicações de 40kg ha-1. Sendo que o controle de insetos e de plantas daninhas 
foi realizado sempre que necessário, de forma a assegurar que a cultura não 
sofresse competição. A colheita manual foi realizada em janeiro de 2012. Após 
a colheita os grãos foram separados das impurezas e secados em terreiro de 
cimento. 
 Após a secagem completa os grãos foram levados para um laboratório de 
biologia da mesma Universidade, lá foram contados e pesados em balança de 
precisão e submersos em potes de plásticos com 200 ml de agua destilada por 
um período de 24 horas. Após esse período os grãos foram levemente secados 
em papel toalha e pesados novamente sendo que a segunda pesagem ocorreu 
de forma inversa a primeira a diferença na pesagem pós-submersão deve-se a 
quantidade de água absolvida pelos grãos e foi usada como variável resposta, 
sendo submetido a uma analise de covariância. 
 A capacidade de absorção de água de cada cultivar de feijão foi avaliada 
pela análise de covariância, sendo a variável resposta peso fi nal dos feijões em 
função dos cultivares e da covariável peso inicial. Na comparação múltipla consi-
derou-se o teste de Tukey. O estudo foi realizado em delineamento experimental 
inteiramente casualizados, com quatro repetições, sendo que cada repetição foi 
constituída de 100 grãos separados aleatoriamente.
 Todas as análises estatísticas foram realizadas no software R Develop-
ment Core Team (2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Pela análise de covariância, o efeito de cultivares (valor-p < 0,01) e peso 
inicial (valor-p < 0,01) foram signifi cativos, indicando que há diferença entre os 
pesos iniciais dos feijões e que a quantidade de água absorvida pelos grãos 
de feijões depende da cultivar. Na comparação múltipla das cultivares de fei-
jões, tem-se que a Carioca MG, apresentou maior absorção média de água. As 
demais cultivares mostraram-se estatisticamente iguais pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de signifi cância (Tabela 1).

Tabela 1. Análise de covariância do peso fi nal de grãos de feijão em função do 
peso inicial e de cultivares
Cultivar Media ajustada
Carioca MG 94,98 a
Radiante 77,95   b
Ouro negro 77,12   b
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Perola 76,84   b
Ouro vermelho 76,72   b
BRS Campeiro 76,38   b

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de 
Tukey ao nível de 5%.

 Em relação aos resíduos da análise de covariância, verifi cou-se que são 
independentes pelo teste de Durbin-Watson (valor-p = 0,85), normais pelo tes-
te de Shapiro-Wilk (valor-p = 0,98) e de variâncias homogêneas pelo teste de 
Bartlett (valor-p = 0,57), satisfazendo todas as pressuposições. O resultado da 
analise de variância é apresentado na tabela 2.
 O coefi ciente de variação obtido para a absorção de água pelos grãos foi 
de 2,52%, indicando boa precisão das estimativas deste experimento.

Tabela 2. Análise de Variância
Fontes de 
Variação GL SQ QM FC Valor-p

Peso Inicial 1 3857,0879 3857,0879 952,18 <0,01
Linhagens 5 176,0484 35,2097 8,69 <0,01
Resíduo 17 68,8636 4,0508

CV = 2,52%

 Considerando que o tempo de embebição dos grãos de feijão para uma 
boa avaliação do tempo cozimento seja de 4 horas, o período de 24 horas de 
embebição utilizadas pode ter sido demasiadamente longo. Este método pode 
ser útil para a identifi cação de cultivares com facilidades para cozimento desde 
que a metodologia seja padronizada, devido a baixa correlação existente entre 
o tempo cozimento e embebição. Alguns trabalhos têm questionado a utilização 
desse método como indicativo de tempo de cozimento em feijão (CARBONELL 
et. al., 2002). Por outro lado, Plhak et. al., (1989) afi rmam que a capacidade de 
cozimento parece estar associada à absorção rápida de água pelos grãos de 
feijão. Sendo assim, a cultivar Carioca MG pode ser considerada de cozimento 
mais rápido em relação às demais.

CONCLUSÃO

 A cultivar de feijão Carioca MG apresentou maior absorção de água em 
relação às demais, que tiveram a mesma média pelo teste Tukey ao nível de 5% 
de signifi cância.
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