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APRESENTAÇÃO 

 

Tenho a grande alegria de apresentar o livro 

intitulado, As Interfaces da Educação e do Direito na 

Contemporaneidade: desafios e perspectivas.  O livro tem 

como escopo problematizar as questões fundamentais e 

cruciais da cultura hodierna. 

O livro se desenvolve a partir de dois grandes 

movimentos que se constituem e se entrelaçam nos 

interpelando a pensar sobre os diversos contextos 

socioculturais, geopolíticos e semânticos nos quais estamos 

envoltos. 

O primeiro grande movimento do livro é marcado 

por um conjunto de autoras e autores que se debruçaram 

sobre a temática fundante dos Direitos Fundamentais. 

Desde a constituição dos Direitos Humanos perpassando os 

seguintes aspectos:  Proteção Legal das profissionais do 

sexo, Direitos das Mulheres, Direito Educacional, História 

dos Direitos basilares dos Socioeducandos, Direito e 

Controle Jurídico. Esse primeiro grande movimento é 

marcado pela possibilidade de tradução de aspirações, 

desejos e ações em torno de questões muito fragilidades no 

âmbito do Estado Democrático de Direito, sobretudo 

quando as relações entre validade e legitimidade na Esfera 

Pública são teleguiadas por uma perspectiva neoliberal 

implicando na consolidação de narrativas que reclamam a 

meritocracia das relações humanas, o que decorre na não 

coesão interna entre Direito e Democracia. No pensamento 

do filósofo alemão, Jurgen Habermas quando existe a 
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separação entre Direito e Moral, entre fatos e valores, 

postula-se uma sociedade fundada nos seus extremos. Ou 

seja, na exacerbação da norma jurídica por um lado, e, por 

outro lado, os excessos de moralismos. 

Essa dupla realidade acima mencionada, cria os 

dilemas morais e éticos contemporâneos acarretando em 

crises de legitimidade em diversos aspectos da existência 

humana. No bojo dessa compreensão, a aposta desse 

primeiro grande movimento que o livro nos apresenta e 

problematiza é perceber a interdependência entre Direito e 

Moral no campo da vida prática, sobretudo as intuições 

morais que surgem no horizonte do mundo da vida. Assim, 

o Direito emerge para garantir a inviolabilidade de cada 

Pessoa Humana resguardando a sua integridade física, 

psíquica e moral. 

O segundo grande movimento que o livro nos 

apresenta são as questões ligadas às relações entre 

Universidade, Pesquisa, Educação e Filosofia. O conjunto 

dos capítulos assim elencados:  O Pensamento de Adorno e 

Habermas enquanto perspectivas para uma educação 

emancipatória; Max Horkheimer e as implicações para um 

Agir Ético-Educativo; Filosofia e Educação: Entre o Corpo 

como Categoria Simbólica e sua Objetificação na 

Contemporaneidade; A Pesquisa Universitária em questão: 

Ecos de Derrida. Refletem um conjunto de narrativas 

marcadamente polifônica e multifacetada. O que traduz 

uma preocupação muito genuína e original, ou seja, a 

reabilitação de um pensamento crítico e emancipador que 

tem o seu lócus genuíno na Universidade, lugar de 
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formação humana que alia o pensamento científico ao 

pensamento ético, estético e filosófico.  

 Por fim, congratulo-me com as autoras e os autores 

desse belíssimo e instigante livro que chega num momento 

muito propício em que precisamos propor a construção de 

uma Civilização fundada nos Direitos Fundamentais e nos 

Valores que norteiem a defesa de um profundo humanismo 

solidário. 

 

Com grande apreço, 

Prof. Dr. Anderson de Alencar Menezes 

Professor do Mestrado/ Doutorado em Educação da 

Universidade Federal de Alagoas  

Líder do grupo de Pesquisa Tecer (Teoria Crítica, 

Emancipação e Reconhecimento/ UFAL) e integrante do 

grupo de Pesquisa Filosofia e Educação e Ensino de 

Filosofia/ UFAL.  
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CAPÍTULO 1 
 

A PROTEÇÃO LEGAL DA PROFISSIONAL 

DO SEXO: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA 

DO DIREITO DO TRABALHO 
 

 

Bruna Sales Moura1 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo propõe trazer uma reflexão acerca 

da ausência de proteção legal ao profissional do sexo que é 

indevidamente explorado, trazendo à baila o princípio da 

dignidade da pessoa humana como fundamento para a 

criação de um arcabouço protetivo para este tipo de 

profissional. Utilizando-se de uma pesquisa bibliográfica a 

cerca do tema. 

A prostituição é assunto que vem há muito tempo no 

seio da humanidade, fazendo com que surjam varias 

preocupações, não só em relação à reprovabilidade social, 

mas também em relação à dignidade daquelas pessoas que 

se arvoram nesse tipo de atividade. 

O direito tem se preocupado muito pouco com essa 

questão que tem sido tratada de modo bastante superficial, 

deixando desprotegida uma parcela de pessoas que se 

utilizam do seu corpo para auferir renda necessária ao seu 

                                                             
1 Especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e 

Previdenciário, Advogada atuante em questões e violência de gênero e 

Direito de Família, Membro da Comissão Especial da Mulher OAB/AL, 

Vice-Presidente na Associação de Doulas de Alagoas. E-mail: 
brunasalesal@gmail.com 
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sustento, o que gera consequências para sua esfera pessoal, 

principalmente porque há afronta ao mínimo necessário 

para que elas existam. 

No ordenamento jurídico brasileiro o Código Penal 

criminaliza a exploração da prostituição, fazendo com que 

haja ilicitude na relação estabelecida entre o “prestador de 

serviços” e o seu “empregador”, contudo se limita apenas a 

isso, não criminalizando a prática individual da atividade 

dos profissionais do sexo.  Outrossim, o Código Civil, não 

atribui efeitos aos negócios jurídicos cujo o objeto seja de 

natureza ilícita, inviabilizando o reconhecimento da relação 

trabalhista, entre o profissional do sexo e o seu aliciador. 

Ocorre que na prática se observa que esses 

profissionais são explorados por determinadas pessoas, 

configurando, de fato, uma relação de emprego, uma vez 

que preenchem os requisitos inerentes a ela, quais sejam 

subordinação, onerosidade, habitualidade e pessoalidade, 

sendo, contudo, excluídos da proteção do Direito do 

Trabalho tendo em vista a ilicitude do seu objeto, 

verificando-se então uma lacuna legal, no tratamento de 

questões envolvendo o tema, onde o mesmo será 

desenvolvido pelo método qualitativo de pesquisa onde a 

interpretação dos dados bibliográficos, colhidos em seu 

conteúdo posicional, terá a finalidade de manter uma 

relação do mundo teórico com o mundo prático. 

 

1.  HISTÓRIA DOS PROFISSIONAIS DO SEXO 
 

Antes de qualquer introdução mais aprofundada ao 

tema, se faz necessário conceituar etimologicamente, o que 

será visto de forma recorrente neste trabalho, o nosso objeto 
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de estudo, o conceito de prostituta, que vem do verbo 

prostituir, derivado do latim prostituere, que significa 

oferecer serviços sexuais com o objetivo de obter lucro, 

colocar interesses materiais à frente de princípios ou ideias. 

A prostituição é tida como a “profissão mais antiga 

do mundo”2, na antiguidade a “prostituição”3 não era nada 

mais que um mero ritual, exercido tanto pelas meninas ao 

chegarem à puberdade, quanto pelos homens ao ofertar sua 

mulher aos convidados da festa, inclusive por questões, 

morais, religiosas e jurídicas. 

Em Roma a prostituição era tida como atividade 

comum entre eles, e para usufruir bastava ter condição de 

arcar com os custos dos serviços da prostituta. Importa 

salientar que o enfoque da prostituição em Roma aqui dado, 

diz respeito ao âmbito financeiro, pois no que diz respeito à 

religião e a conotação social, as mulheres, eram detidas pelo 

poder do paterfamilias que controlava todas as vontades, 

não só da mulher, mas da família como um todo, e a 

prostituição é como uma fuga desse domínio patriarcal, 

principalmente para as moças de origem nobre, assumindo 

a prostituição elas estavam livres do domínio do 

paterfamilias e independentes financeiramente. (Grifo 

nosso) 

                                                             
2 Santos, B. P. (4 de dezembro de 2011). As várias faces da prostituição. 

Análise sob a ótica do Direito. Disponível em Jus navigandi: 

http://jus.com.br/revista/texto/20545. Acesso em 21 de fevereiro de 

2016 
3 Não no sentido de prostituição como se é entendido atualmente, pois 

não se era utilizado com fins mercantis e nem tampouco com finalidade 

trabalhista, ou seja não era meio se sobrevivência, nem forma de 
apuração de lucros em troca da satisfação da lascívia da carne. 
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Apesar de ter sido bastante aceita, inclusive, foi o 

local onde houve o primeiro sistema de registro estatal das 

prostitutas4, após a queda da civilização romana, e com o 

surgimento do cristianismo, os homens começaram a 

introduzir a ideia que a profissão era moralmente 

reprovável, e que as prostitutas em si eram um mal para o 

restante da sociedade. 

Após esse período, logo quando surge o 

Cristianismo, houve a tentativa tênue em acabar com a 

prostituição, tendo como mola propulsora a moral cristã e o 

grande surto de DST’s na Idade Média, influenciado pela 

criação da figura da freira obediente, que é aquela mulher, 

pura e proba que se apresentava cristã. No intuito de 

converter as prostitutas criaram os “Lares da Madalena”, o 

que não teve muito sucesso, até mesmo porque o que 

ocorria do outro “lado da moeda” era o enaltecimento do 

casamento cortês, onde os sentimentos eram mitigados ao 

interesse econômico, o que não deixava de ser uma forma 

de prostituição, e, contudo deixou a profissão cada vez mais 

forte. 

Já recente, no século XX, o surgimento da ONU 

provocou a tentativa de controlar a prostituição no mundo, 

principalmente por conta do tráfico humano que se 

expandia a cada dia, com a formação de grupos criminosos 

                                                             
4 ALMEIDA, Mário Victor Assis. O trabalho da prostituta à luz do 

ordenamento jurídico brasileiro. Realidade e perspectiva. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2349, 6dez. 2009. Disponível em: 

http://jus.com.br/revista/texto/13963. Acesso em: 30 de janeiro de 
2016. 
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atuando nessa finalidade, e a grande incidência das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST).  

Nascem então, as medidas profiláticas, medidas de 

higiene, uso de antibióticos, e controle das DST’s e de 

outras doenças decorrentes do exercício da prostituição, o 

que já havia se tronado uma epidemia, e acabou por, 

involuntariamente, diminuindo o exercício da profissão, 

não de forma a extinguir, mas pelo temor de suas 

consequências, clientes e prostitutas acovardavam-se diante 

da situação. 

Foi quando o governo necessitou intervir, para um 

possível controle, afinal trata-se de doença fatal, tanto para 

a prostituta, que se torna uma me disseminadora, quanto 

para o cliente. A tentativa foi válida, porem em locais mais 

pobres, a prostituição, a miséria, DST’s e até mesmo o uso 

de drogas, trata-se de situações bastante correlatas, e 

difíceis de desvincularem-se. 

A partir de então a prostituição deixa de ser uma 

oportunidade para os mercantilistas e passam a ser uma 

necessidade, indissociável da sociedade, São Tomas de 

Aquino diz que, "A PROSTITUIÇÃO NAS CIDADES É 

COMO A FOSSA NO PALÁCIO: tire a fossa e o palácio 

vai se tornar um lugar sujo e malcheiroso.", é bem provável 

que no Brasil, as atividades sexuais constituam em um “mal 

necessário" ou simplesmente, um estilo de vida, uma opção. 

 

2.  ASPECTOS SOCIAIS DA PROSTITUIÇÃO 
 

A profissão deixou de ser utopia teórica, ou 

doutrinária, passando para a realidade solidificada, e 

absorvida pela sociedade como FATO. Não é difícil 
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caminhar durante a noite, ou pela madrugada, nas ruas e 

avenidas principais, para encontrar uma prostituta beirando 

as estradas, como também, não é trabalhoso encontrar casas 

de shows, bares que mantém como principal renda a 

prostituição, advinda das suas dançarinas, acompanhantes 

entre outras inúmeras atividades a que se destina a 

satisfação do prazer. 

Gabriela prostituta de São Paulo, em depoimento 

para o Repórter Bernardo Calil, do blog Palma Louco, 

revoltado com a discriminação da sua profissão diz: 

 

Não represento puta. Sou puta, gosto de ser puta. Sou 

da contracultura. Faço mais pelo Brasil do que o Lula 

com essa farsa de programa Fome Zero”. 5 e 

completa, de forma grotesca e bem clara, exprimindo 

sua revolta quanto ao desamparo legal da profissão 

que “Rico pode ser ladrão e puta pode ser honesta. 

Um dos grandes problemas do Brasil é a hipocrisia. 

Se o aborto fosse legal, não teria mãe jogando neném 

na lagoa.6 

 

O depoimento de Gabriela faz com que analisemos 

que pelo simples fato de não precisarmos deste tipo de 

atividade, ou por não fazer parte deste grupo, por não gostar 

do que elas fazem, por acreditar ser desumano ou por 

qualquer outro motivo que desagrade ou que façam repelir 

a atividade das profissionais do sexo, que devemos 

impugnar a profissão escolhida por elas, seja por pura 

                                                             
5 Calil, B. (23 de fevereiro de 2006). A praça é delas. Disponível em 

Palma Louca: http://www.palmalouca.com/reportagem/ 

reportagem.jsp?id_reportagem=64 Acesso em 27 de janeiro de 2016. 
6  Calil, B. (23 de fevereiro de 2006). A praça é delas. Disponível em 

Palma Louca: http://www.palmalouca.com/reportagem/ 
reportagem.jsp? id_reportagem=64 Acesso em 27 de janeiro de 2016. 
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vontade ou necessidade, mas optaram por isso, merecem 

respeito. 

Afinal, nem sempre proibir é o melhor jeito de 

resolver o caos do mundo, é o que tentam fazer com as 

atividades das profissionais do sexo, que apesar de 

corriqueiras, reconhecida socialmente, e aceita, ou pelo 

menos, respeitada pela maioria da sociedade, buscam coibir 

de forma discricionária a atuação de quem jamais irá parar 

de atuar. 

O dinheiro é a chave mestra das relações sexuais, ele 

faz com que a pessoa prostituída se submeta ao prostituidor 

(cliente), sem gerar vínculos afetivos, através de uma 

relação impessoal. O mal de tudo isso é que a partir do 

momento que a prostituta é paga para exercer seus serviços 

sexuais, da a conotação de propriedade, da venda do corpo, 

o que da o direito de fazer com ela o que ele (cliente) julgar 

necessário, fundado na tese de que “estou pagando, tenho 

direito, é meu”. 

Porem a mercadoria vendida, não é o corpo e sim o 

prazer sexual, embora aparente ser uma coisa, trata-se de 

uma relação social, mas o profissional do sexo tem se 

coisificado cada vez mais, principalmente a grande 

diferença financeira entre o cliente, ou até mesmo entre o 

agenciador, e o profissional do sexo, trata-se de uma relação 

de clara hipossuficiencia, de um disequilibrio de poder 

fundamental. 

Qualquer que seja a situação do profissional do 

sexo, independente do regime juridico que enquadre a 

profissao, seja para os que trabalhem em bordéis, para os 

que trabalhem nas calçadas, ruas, por conta própria, 
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clandestinas ou não, não altera a condição social que ela 

vivem, o que ocorre é que com a falta de amparo juridico o 

trabalho se torna mais vulnerável a fraudes, corrupção, 

exploração sexual, violencia fisica e moral, a impunidade e 

a violação de direitos fundamentais. 

A Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), já 

se posicionou a respeito, classificando a profissional do 

sexo em seu rol de profissões, bem como já existe o projeto 

de lei nº 98/2003 do Deputado Fernando Gabeira, que hoje 

se encontra arquivado na Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados, desde janeiro de 20127, que dispõe sobre a 

exigibilidade de pagamento por serviços de natureza sexual 

e suprime os artigos 228, 229 e 231 do Código Penal que 

tratam do favorecimento da prostituição ou outra forma de 

exploração sexual e do rufianismo, respectivamente. 

 

3. A PROFISSIONAL DO SEXO E O DIREITO 

PENAL 
 

Uma das maiores problemáticas quando se trata do 

tema: profissionais do sexo, e principalmente, no momento 

de conferir alguma direito para a classe, está diretamente 

atrelada aqui, no Direito Penal. Para a doutrina, o trabalho 

dos profissionais do sexo, mais especificamente das 

prostitutas, foi dividido em três formas quanto seu 

enfrentamento perante a atuação do estatal: Proibicionista, 

Regulamentarista e Abolicionista. 

                                                             
7 Camara dos Deputados. Disponível em http://www.camara.gov.br/ 

proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=104691 Acesso em 
16 de fevereiro de 2016. 
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No primeiro, proibicionista, a prostituição é 

totalmente vedada, para todas as pessoas que a ela se 

relacionam, tanto para quem pratica, prostituta, quanto para 

quem explora, incentiva etc., aqui o Estado é o “detentor”8 

da vontade de sua população, punindo tanto o dono ou 

gerente da casa de prostituição, como a prostituta e até 

mesmo o cliente. Este sistema é o adotado pelo direito 

americano, dos Estados Unidos. 

Já no regulamentarismo, os conceitos são opostos ao 

do sistema anterior, neste caso a profissão é reconhecida 

como legitima, e é mantida na plena legalidade, garantindo 

todos os direitos previstos em lei, e inclusive, com regras de 

atuação, como local, proteção com exames periódicos, etc. 

atualmente o Uruguai, Equador, Bolívia e vários outros 

países sul-americanos adotam este sistema em seus países. 

E por fim o Abolicionista, que é o meio termo, entre 

os dois sistemas já vistos, é este o adotado, atualmente pelo 

Brasil. Desde 1942, data do Código Penal Brasileiro 

vigente, para este sistema, a prostituta é vítima na relação 

em que se submete, tendo como agente responsável, sempre 

um superior, explorador, que recebe parte de seus lucros, 

que a induz a prática de tais atos como, por exemplo, o dono 

da casa e o gerente da boate, neste caso a punição se dá 

apenas para o dono ou gerente da casa de prostituição e não 

para a prostituta, nem tampouco para o cliente. Logo não há 

qualquer tipo de vedação para aquelas pessoas que querem 

vender e negociar seu corpo. 

                                                             
8 Detentor no sentido que, é ele, o Estado, quem determina, através da 

lei, o que as pessoas deverão fazer, independente da sua escolha e da 
livre iniciativa. 
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O crime é definido juridicamente, como “toda 

conduta típica, antijurídica e culpável, praticado pelo ser 

humano”9, ou simplesmente como “ato que viola uma 

norma moral”10. 

Neste sentido, esclarece Damásio de Jesus: 
 

[...] sob o ponto de vista material, o conceito de crime 

visa aos bens protegidos pela lei penal. Dessa forma, 

nada mais é que a violação de um bem penalmente 

protegido. [...] Sob o aspecto formal, crime é um fato 

típico e antijurídico11. 

 

Segundo o Alemão Hans Welzel (2011, p. 31), 

criador da Teoria finalista do Direito Penal: 

 

A finalidade, o caráter final da ação, baseia-se no fato 

de que o homem, graças ao seu saber causal, pode 

prever, dentro de certos limites, as possíveis 
consequências de sua conduta, designar-lhe fins 

diversos e dirigir sua atividade, conforme um plano, 

à consecução desses fins.12  

 

Diante do exposto já podemos nos perguntar: E se 

aquela conduta, caracterizada como crime, não mais afetar 

relevante valor moral para a sociedade? Assim mesmo 

deverá ser aplicada a medida repressiva do Direito Penal? 

E a última ratio?  Pois bem, é isto quem vem ocorrendo 

                                                             
9 WIKIPEDIA. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime 

Acesso em 04/04/2013 
10WIKIPÉDIA. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime 

Acesso em 04/04/2013 
11 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: parte geral. 28ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005, p. 151. 
12 Hans Welzel: WELZEL, Hans. Derecho penal alemán: parte general. 

Trad. J. Bustus Ramírez y S.Y Perés. Santiago: Editora Jurídica de 
Chile, 1987. 
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com os crimes previstos no Código Penal Brasileiro, já 

ancião, com mais de oitenta anos de idade, mais 

especificamente com os crimes dos artigos 227 ao 231, que 

versam sobre os Crimes Contra Dignidade Sexual, é 

aplicado uma pena, para uma sociedade que na sua maioria 

não sente a moral abalada, onde para muitos, o crime não é 

mais crime, mas não pelo simples fato de ser algo 

corriqueiro - e se assim fosse, o tráfico de drogas deveriam 

deixar de ser crime dentro das favelas - mas sim pelo fato 

de que além de corriqueiro, a sociedade já convive de forma 

natural com o que ocorre, não só nas favelas, e nas 

periferias, mas também na alta sociedade. 

Guilherme de Souza Nucci (2008), ao tratar do 

favorecimento a prostituição, Art. 227 do Código Penal 

Brasileiro, nos indaga: 

 

Como punir, por exemplo, aquele que induz (dá a 

ideia) alguém a prostituição se essa pessoa já esta 

prostituída? A “disciplina vida sexual”, objeto 

jurídico do tipo penal, já esta nitidamente 

comprometida nessa hipótese, de forma que não se vê 

razão lógica para a punição do agente.13 
 

É de saliente atilamento, que o Direito já evoluiu, 

diga-se de passagem, que não o direito por si só, mas a 

sociedade como um todo, afinal o Direito é apenas um 

norteador das condutas sociais relevantes, que merecem 

regulamentação pelo mundo jurídico, que sabiamente, vem 

podando a irrestrita proibição da prostituição.  

                                                             
13 Nucci, G. d. (2008). Manual de Direito Penal (4 ed.). São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 
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4. A PROSTITUIÇÃO VISTA PELA ÓTICA DOS 

NEGOCIOS JURIDICOS 
 

Como já abordado no início deste artigo, é sabido que 

o direito brasileiro não incrimina a atividade das 

profissionais do sexo, por si só, mas sim aqueles que 

exploram suas atividades. 

Negócio jurídico é espécie do gênero Fato Jurídico, 

que este disciplinado no Título I, do Livro III, do Código 

Civil em vigor. O conceito de Negócio jurídico se arrola 

com a autonomia da vontade das partes, “Que gera, 

modifica, conserva ou extingue a relação jurídica”14. É, 

contudo o meio eficaz de externar a vontade das partes, a 

fim de gerar direitos e deveres em relações jurídicas que 

possam ser exigíveis, limitada sempre, pelos seus 

respectivos interesses.  

Neste sentido, ao tratar da função social dos 

negócios jurídicos, aduz Paulo Nader (2009, 299) que “os 

negócios jurídicos permitem às pessoas o ajustamento de 

seus interesses e com isto o próprio ajuste da sociedade”15. 

Os negócios jurídicos são subdivididos em três planos, da 

existência, da validade e da eficácia.  

No plano da existência avalia apenas os elementos 

que constituem o negócio jurídico, sem os quais não há do 

                                                             
14 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil, parte geral – vol. 1 / Paulo 

Nader. – Rio de Janeiro, 2009. Pag. 298. 
15 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil, parte geral – vol. 1 / Paulo 

Nader. – Rio de Janeiro, 2009. Pag. 299. 
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que se falar em ato jurídico, e, portanto, nem passaria para 

a análise dos próximos planos da validade e eficácia.16  

São elementos constitutivos do negócio jurídico17: 
 

a) Manifestação de vontade; 

b) Agente emissor da vontade; 

c) Objeto; 

d) Forma. 
 

No presente artigo, apenas importa aprofundar o 

estudo acerca do objeto é o bem móvel, imóvel, material ou 

imaterial, o qual se destina a relação do negócio jurídico. 

Sem um objeto, não existe o ato jurídico, objeto é a coisa 

onde circula o interesse das partes.  

No plano da validade não basta simplesmente 

existir, é necessário para que possa surtir efeitos, alguns 

requisitos estudados no plano da validade. Não é 

simplesmente qualquer manifestação de vontade, por 

qualquer pessoa, sobre qualquer objeto de qualquer forma. 

Vejamos (BRASIL, 2002): 

 

Código Civil - Art. 104. A validade do negócio 

jurídico requer: 
I - agente capaz; 

II - objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável; 

III - forma prescrita ou não defesa em lei. 
 

                                                             
16 MELLO, Marcos Bernardes de, Teoria do Fato Jurídico (Plano da 

existência), 10. Ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p.83. 
17 Definição de acordo com apresentado pelo autor Pablo Stolze na obra 

citada acima. 
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Mais umas vez nosso estudo se volta para o objeto 

do negocio jurídico, onde incide um direito ou uma 

obrigação. Para que o negócio jurídico seja válido, além dos 

requisitos vistos, ele necessita ter um objeto licito, possível, 

determinado ou determinável. 

É lícito aquele objeto que não vai contra com 

qualquer previsão legal. E se por acaso a matéria em 

questão seja ilícita, o negócio jurídico será invalidado e, 

portanto, não produzirá qualquer efeito no âmbito jurídico. 

É exatamente aqui, que o contrato trabalhista, das 

prestadoras dos serviços sexuais, entra em grande conflito, 

pois o aliciamento da prostituição trata-se de crime previsto 

em lei, e logo o objeto do contrato, do negócio jurídico, 

torna-se ilícito.  

Possível é aquele objeto que jurídica ou fisicamente 

não é dotado de exageros e de fatos impossíveis de ser 

realizado, a exemplo de um negócio jurídico que o objeto 

seja um pedaço da lua, algo que é exageradamente 

impossível de se concretizar. E por fim, o objeto do negocio 

jurídico, para que ele seja válido, necessita ser determinado 

ou ao menos determinável, não se tem a celebração de um 

objeto que não se pode ao determinar a sua quantidade, 

qualidade ou gênero. 

No plano da eficácia Marcos Bernardes de Mello 

(2004, pg.17) afirma que: “[...] Se os fatos previsto pela 

norma como seu suporte fático não se materializarem, 

integralmente, no plano das realidades, a norma jamais será 
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eficaz (= não incidirá); existirá com vigência porem sem 

eficácia.”18 

A nulidade tem a função de extinguir o efeito do ato 

ou do negócio jurídico pactuado, para torná-lo ineficaz. É o 

vício que impede a existência do ato e do negócio, para o 

mundo legal. São classificadas em nulidades absolutas e 

relativas ou anulabilidade. 

A nulidade absoluta está prevista no Código Civil 

(BRASIL, 2002) em seu art. 166, I a VII: 

 

“Código Civil - Art. 166. É nulo o negócio 

jurídico quando: 

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o 

seu objeto; 

III - o motivo determinante, comum a ambas as 
partes, for ilícito; 

IV - não revestir a forma prescrita em lei; 

V - for preterida alguma solenidade que a lei 

considere essencial para a sua validade; 
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou 

proibir-lhe a prática, sem cominar sanção”.(grifo 
nosso) 

 

Nessas situações o interesse para que o ato ou o 

negocio jurídico se anule, além de individual é social. O 

grifo supra, mostra a principal hipótese que motivará nosso 

estudo acerca da caracterização do contrato de trabalho nas 

relações sexuais, e será apenas dele que trataremos aqui. 

                                                             
18 Mello, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da 

eficácia, 1ª parte/Marcos Bernardes de Mello. – 2. ed. rev. – São Paulo: 
Saraiva, 2004. 
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O dispositivo retro mencionado nos mostra que os 

negócios jurídicos quando tiver objeto ilícito, impossível ou 

indeterminável, serão nulos. O objeto será considerado 

ilícito, quando afrontar os bons costumes e a moral da 

sociedade, por tal motivo, diz-se que a nulidade dos 

negócios jurídicos, além de obter interesse privado, possui 

interesse social, de ordem pública. 

A nulidade como já dita, é a penalidade que afasta 

os efeitos do ato, desde o momento de sua formação. 

Portanto possui efeitos ex tunc, ou seja, que retroagem até 

o nascimento do ato viciado, para anular tudo que desse ato 

foi produzido, a fim de acabar, e tirar do mundo, como se 

nunca tivessem existido. 

Porém, apesar da teoria, prever que a relação deve 

tornar ao seu status quo, será inevitável, dependendo da 

situação, que o negócio jurídico não surta nenhum efeito na 

esfera material, e fisicamente, falando, será muito difícil as 

coisas se restituam ao estado que antes elas achavam. 

Já prevendo a aludida situação o artigo 182 do 

Código Civil, preceituou que: “Anulando o negócio 

jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado, em que antes 

dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão 

indenizadas com o equivalente”. Neste momento o 

entendimento acerca da problemática, caracterização do 

contrato de trabalho para as profissionais do sexo, fica um 

tanto mais nítido. Já conseguimos fazer o liame dos motivos 

pelo qual o contrato de trabalho, para uma corrente, não é 

constituído como válido. 
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5. DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

Conforme artigo 3º da CLT, “Considera-se 

empregado toda pessoa física, que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência 

deste e mediante salário.” (Grifo nosso) 

Saraiva (2012, p. 55), explana da seguinte maneira: 
 

Contrato individual de trabalho é o acordo de 
vontades, tácito ou expresso, pelo qual uma pessoa 

física, denominada empregado, compromete-se, 

mediante pagamento de uma contraprestação salarial, 

a prestar trabalho não eventual e subordinado em 

proveito de outra pessoa, física ou jurídica, 

denominada empregador.19 

 

Para que reste caracterizada a relação empregatícia, 

entre o empregado e o empregador, é necessário atender aos 

requisitos supramencionados, porem observadas as regras 

do negócio jurídico, afinal o contrato de emprego20, como 

em qualquer contrato, tem como objetivo estabelecer uma 

relação obrigacional, porquanto se trata de um negócio 

jurídico. 

Importante ainda, salientar que existe uma acanhada 

diferença entre trabalho proibido e o trabalho ilícito, o 

primeiro diz respeito a um trabalho lícito, a exemplo das 

                                                             
19 SARAIVA, Renato. Direito do trabalho/Renato Saraiva. -15. ed. rev. 

e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012. p. 55 
20 Sérgio Pinto Martins, afirma que a melhor denominação a ser dada, 

no lugar de contrato de trabalho seria contrato de emprego, pois 

trabalho é gênero que abrange tudo, trabalhadores autônomos, eventual, 

avulso, e contrato de emprego diz respeito a relação entre empregado e 

empregador e não a outro tipo de trabalhador. MARTINS, Sérgio. 
Direito do trabalho, 17 ed., São Paulo: Atlas, 2003. p.94. 
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empregadas domesticas, porém, com a finalidade de 

proteger certa classe de trabalhador, considerados 

hipossuficientes, o que também veremos mais adiante, a 

exemplo dos menores de 14 (quatorze) anos, a lei veda o 

trabalho; já o trabalho ilícito, diz respeito à ilicitude do 

objeto, que é o caso dos contratos de natureza sexual. 

No primeiro caso, trabalho proibido, o contrato 

deverá ser extinto, porém os efeitos da invalidade não 

retroagem (ex nunc), dessa forma o trabalhador, mesmo 

exercendo trabalho proibido recebe todos os direitos 

atinentes ao labor. A fundamentação é sediada, no 

enriquecimento sem causa, onde o empregador, explorador 

da mão de obra proibida, locupleta-se dos serviços 

prestados. 

O funcionamento é totalmente diferente para o 

trabalho ilícito, neste caso, o contrato não produz qualquer 

efeito, inclusive os efeitos da nulidade retroagem a data do 

início do negócio vicioso. Saraiva (2012, p.82) diz que “não 

seria possível, em face da ilicitude do objeto do contrato, 

[...] o reconhecimento do vínculo da prostituta com a pessoa 

que explora a referida atividade”. 

Porém a 5ª Turma do Tribunal Regional da 3ª 

Região, entende o caso da seguinte forma: 
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“DANÇARINA DE CASA DE 

PROSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO. 

 

Restando provado que a autora laborava no 

estabelecimento patronal como dançarina, sendo 

revelados os elementos fático-jurídicos da relação de 

emprego, em tal função, não se tem possível afastar 

os efeitos jurídicos de tal contratação 

empregatícia, conforme pretende o reclamado, em 
decorrência de ter a reclamante também exercido a 

prostituição, atividade esta que de alguma forma se 

confunde com aquela, e, pelo que restou provado, era 

exercida em momentos distintos. Entendimento 

diverso implicaria favorecimento ao 

enriquecimento ilícito do reclamado, além de 

afronta ao princípio consubstanciado no 

aforismo utile per inutile vitare non debet. Importa 

ressaltar a observação ministerial de que a exploração 

de prostituição, pelo reclamado, agrava-se pelo fato 

de que “restou comprovado o desrespeito a direitos 

individuais indisponíveis assegurados 
constitucionalmente – (contratação de dançarinas, 

menores de 18 anos), o que atrai a atuação deste 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, através 

da Coordenadoria de Defesa dos Interesses Difusos, 

Coletivos e Individuais Indisponíveis CODIN” – 

Procuradora Júnia Soares Nader”. TRT 3ª R. – 5 T. – 

RO/1125/00 – Relª: Juíza Rosemary de Oliveira Pires 

– DJMG 18.11.2000.” (Grifo nosso)21 

 

A fácil, e conhecido exemplo do que foi dito, tem o 

Projeto de Lei 98/2003, que visa o reconhecimento 

definitivo das prostitutas, suprimindo do Código Penal os 

                                                             
21  SANTOS, Bruno Pereira. As várias faces da prostituição. Análise sob 

a ótica do Direito Bruno Pereira Santos Elaborado em 01/2007.  

 Disponível em <http://jus.com.br/revista/texto/20545/as-varias-faces-
da-prostituicao#ixzz2OEPjkPMb> acesso em 18/05/2013.  

http://jus.com.br/revista/autor/bruno-pereira-santos
http://jus.com.br/revista/texto/20545/as-varias-faces-da-prostituicao#ixzz2OEPjkPMb
http://jus.com.br/revista/texto/20545/as-varias-faces-da-prostituicao#ixzz2OEPjkPMb
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artigos 228, 229 e 231 do Código Penal Brasileiro. O 

projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e 

Justiça em setembro de 2003, porém encontra-se arquivado 

atualmente. O plano dentre varias mudanças inclui, a 

possibilidade de ter carteira assinada, assistência médica, a 

fim de evitar as Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST’s) entre outras. 

Um dos grandes sinais, da evolução do Direito do 

Trabalho, sobre tema, se materializa pela Classificação 

Brasileira das Ocupações, que Classificou as Profissionais 

do Sexo como uma de suas ocupações, pelo nº 5198-05. 

A CBO intitula quais as condições que os 

profissionais do sexo trabalham, in verbis: 

 

“Trabalham por conta própria, na rua, em bares, 

boates, hotéis, rodovias e em garimpos, atuam em 

ambientes a céus abertos, fechados e em veículos, 
horários irregulares. No exercício de algumas das 

atividades podem estar expostas à inalação de gases 

de veículos, a poluição sonora e a discriminação 

social. Há ainda dicas de contágios de DST e maus – 

tratos, violência de rua e morte.” 

“Para o exercício, o profissional requer-se que os 

trabalhadores participem de oficinas sobre o sexo 

seguro, oferecidas pelas associações da categoria. 

Outros cursos complementares de formação 

profissional, como, por exemplo, curso de beleza, de 

cuidados pessoais, de planejamento de orçamento, 
bem como cursos profissionalizantes para 

rendimentos alternativos também são oferecidos 

pelas associações, em diversos Estados. O acesso à 

profissão é livre aos maiores de dezoitos anos; a 

escolaridade média está na figura de quarta a sétima 

séries do ensino fundamental. O pleno 

desenvolvimento das atividades ocorre após dois anos 

de experiência.” 
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Com esse tópico da para perceber que, não é 

qualquer pessoa que consegue trilhar pela profissão, além 

de ser tarefa de difícil aceitação moral, trata-se de um 

trabalho árduo, e que requer, como qualquer outra 

profissão, dedicação e prática. 

O Direito Previdenciário, ainda não se posicionou 

quanto a aposentadoria do profissional do sexo empregado, 

aquele se submete as relações laboreira, porem já confere 

aqueles trabalhadores autônomos, a sua devida 

aposentadoria como prostituta, meretriz, etc.  

 

6. DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A 

CARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE 

TRABALHO DE NATUREZA SEXUAL 
 

Como foi visto, o vinculo empregatício entre o 

profissional do sexo e o aliciador da atividade para o direito 

brasileiro é tido como inexistente devido a ilicitude do 

objeto, definida pelo direito penal e civil, mas importa 

salientar que antes de avaliar as questões formais, deve 

haver a ponderação de alguns princípios para que se possa 

refletir de forma justa e coerente com a situação. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, 

que disciplina os direitos fundamentais, dentre vários 

princípios, trata do princípio da isonomia, que zela pela 

igualdade das pessoas. Ocorre que, a igualdade zelada pela 

constituição, trata-se de uma igualdade relativa, portanto a 

isonomia somente será possível se considerada as 

desigualdades, é quando surge a conhecida frase do Direito 

em que “todos são iguais na medida de suas desigualdades”. 
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O legislador trabalhista, diferente do civil, 

percebendo a grande desvantagem e vulnerabilidade do 

trabalhador, principalmente no tocante da situação 

econômica, nas relações de trabalho, objetivou a proteção 

do mesmo, portanto o direito do trabalho deriva do 

principio da hipossuficiência, tentando equilibrar no plano 

jurídico as relações fáticas de desigualdade entre o 

empregado e o empregador. 

No direito do trabalho a hipossuficiência do 

trabalhador vem tutelada de diversas maneiras, pelo 

princípio “in dubio pro operário”, ou seja, na dúvida 

beneficia-se o trabalhador, pela aplicação da norma mais 

benéfica ao trabalhador, aplicação das condições mais 

favoráveis, através do princípio da primazia da realidade, 

onde a realidade dos fatos se sobrepõe a qualquer prova 

admitida em direito, por meio da indisponibilidade de 

direitos, pela continuidade da relação e emprego, entre 

outros. 

Não é difícil perceber, que nas ralações de trabalho 

do profissional do sexo a situação dos trabalhadores 

equiparam-se, no que tange a hipossuficiência, até ocorre, a 

relação do profissional do sexo com o cafetão, dono da casa 

de prostituição, porem é sem duvidas inferior a 

hipossuficiência, afinal para as demais relações 

empregatícias, o direito regulamenta de modo que evita a 

desigualdade, situação esta que não ocorre no caso em tela. 

No filme “O doce veneno de um escorpião”, 

baseado na vida de Raquel Pacheco, mais conhecida como 

Bruna Surfistinha, uma jovem, de família da classe média, 

que decide ganhar dinheiro com a prostituição, o filme, 
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mostra que em seu primeiro emprego, em uma casa de 

prostituição, a dona do estabelecimento detinha 60% do 

valor do programa que as meninas faziam. Isso é a prova da 

hipossuficiência, da relação de desigualdade, e 

subordinação fora do limite previsto na lei. 

A nossa Carta Magna, confere ao sujeito muito mais 

que a igualdade, mas sim o respeito pelo próximo, e por si 

mesmo, como sujeitos de direito e deveres, sem distinguir 

raça, etnia, classe social, sexo, profissão etc. A dignidade 

de uma pessoa, é como o gene dos seres, trata-se de uma 

qualidade intrínseca do indivíduo, indissociável e 

inalienável, SARLET, (2012, p.31)22: 

 

[...] a dignidade vem sendo considerada (pelo menos 

para muitos e mesmo que não exclusivamente) 
qualidade intrínseca e indissociável de todo e 

qualquer ser humano e certos de que a destruição de 

um implicaria a destruição do outro, é que o respeito 

e a proteção da dignidade da pessoa (de cada um e de 

todas as pessoas) constituem-se (ou, ao menos, assim 

o deveriam) em meta permanentemente da 

humanidade, do Estado e do Direito. 

 

Com os profissionais do sexo, o tratamento não 

pode ocorrer de forma diferente, afinal, diz respeito a 

pessoas e sujeitos de direito como qualquer outro, não 

existe para o direito níveis de dignidade, não é possível um 

ser humano ter uma dignidade maior que o outro, a 

dignidade está diretamente ligada a liberdade do individuo 

                                                             
22 Sarlet, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 

fundamentais na constituição Federal de 1988 / Ingo Wolfgang Sarlet. 

9. ed. rev. atual. 2. Tir. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2012. 
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e o respeito de suas diferenças, logo conforme 

supramencionado, dignidade é liberdade. 

Sarlet, (2012, p. 39) citando Hobbes afirma que: 
 

O valor público de um homem, aquele que lhe é 

atribuído pelo Estado, é o que os homens vulgarmente 

chamam de dignidade. E esta sua avaliação se 

exprime através de cargos de direção, funções 

judiciais e empregos públicos, ou pelos nomes e 
títulos introduzidos para a distinção de tal valor.23 

 

Não é de hoje que a sociedade julga as pessoas antes 

mesmo de conhecê-las, prostitutas podem ser boas mães e 

excelentes dona de casa, honesta, bem como juiz pode ser 

corrupto e um péssimo marido, a premissa lógica intitulada 

pela sociedade, não é tão lógica assim, existem varias 

meretrizes casadas dona de casa, e excelentes dona de casa, 

ótima mulher, maravilhosa mãe e feliz, isso é dignidade. 

É mais fácil interpretar que garotas de programa, 

trabalham vendendo seu corpo, o que na verdade, já foi 

explanado anteriormente, prostituição é venda de prazer, 

satisfação da lascívia, neste sentido corrobora o depoimento 

de uma prostituta: 

 

“Nós, meretrizes, somos donas e senhoras de nossos 

corpos mesmo durante o período de trabalho. Alugar 
seu tempo não é equivalente a alugar ou vender seu 

corpo, como pensam tanto(as). Quem contrata os 

                                                             
23 Sarlet, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 

fundamentais na constituição Federal de 1988 / Ingo Wolfgang Sarlet. 

9. ed. rev. atual. 2. Tir. – Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2012. 
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serviços de uma prostituta não tem direito ao abuso 

ou à violência.”24 

 

Kant, afirma que “um coisa ou tem preço ou tem 

dignidade”, se a coisa é passível de alienação, se você pode 

atribuir um preço, é por que não tem dignidade, a dignidade 

é fator existente acima de qualquer preço. E é exatamente 

assim que deve ser interpretado o trabalho dos profissionais 

do sexo, afinal, quando um ator ou atriz vende sua imagem, 

isso não significa que ele perde sua personalidade, nem 

tampouco sua dignidade, e de tal forma ocorre com a 

profissional do sexo, a prestação do seu serviço não retira a 

dignidade que a ela é inerente. 

Ser humano não é objeto, e prostituta é ser humano, 

porem é dever dela exercer seus direitos, tolhê-los, não é 

exercício de dignidade, muito menos de igualdade. Proibir 

que um profissional desempenhe seu trabalho não é meio 

de libertar, mas sim uma forma autoritária de intervir na 

vida dele. 

 

7. A DEVIDA REGULAMENTAÇÃO 
 

Partindo da premissa que o exercício da prostituição 

nunca foi crime, apesar de ser intitulado pela sociedade 

como tal, não podemos tratar da legalização da prostituição, 

e nem é esse o interesse do trabalho. Aqui como sempre 

ficou claro, busca-se a regulamentação para a 

                                                             
24 PRADA, Monique. Papo de homem. As prostitutas e o direito de 

existir. Disponível em <http://papodehomem.com.br/as-prostitutas-

tambem-tem-o-direito-de-existir/> 11 de fevereiro de 2013. Acesso em 
18 de fevereiro de 2016. 
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caracterização do contrato de trabalho dessas profissionais, 

quando o exercício de suas atividades se der de forma 

organizada por algum aliciador. 

Como o incentivo a prostituição e a manutenção 

dessas casas são proibidas para o ordenamento jurídico 

brasileiro, todo dinheiro arrecado por ela, que não é pouco, 

tem natureza ilegal, portanto, não incide impostos, nem 

tampouco encargos trabalhistas. O interesse do estado em 

legalizar as devidas casas deveria ser grande, afinal traria 

receita para o estado, e além do que traria o controle, mesmo 

que de forma parcial, mas pelo menos detinham de algum 

poder sobre esse mercado, que só beneficia aos donos das 

casas de prostituição. 

A maior indagação do trabalho é fundada na 

pergunta: será que é correto o estabelecimento auferir a 

maior parte do valor arrecadado, enriquecendo os donos das 

casas de prostituição ou se o profissional do sexo deverá 

receber de forma regular? Pois bem para o Direito quando 

a guerra entre princípios, devemos analisar qual deles 

devem se sobressair perante o outro, no caso do vinculo 

empregatício do profissional do sexo com as casas de 

prostituição litigam os Princípios Gerais do Contrato, em 

que pese o objeto do contrato, e o principio da livre 

iniciativa, em que pese a opção da prostituta. É cristalino 

que princípios tutelados pela carta magna por si só já tem 

força hierárquica superior aos princípios 

infraconstitucionais, portanto não só o princípio da livre 

iniciativa, como o da dignidade da pessoa humana, da 

primazia da realidade e tanto outros retro mencionados, 

devem prevalecer. 
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Não obstante, é perceptível que as casas de 

prostituição são toleradas pelo Estado, fazendo parte do dia 

a dia da população, inclusive nas novelas, nos filmes, então 

não há que se falar em paz social, ou até mesmo que fere 

relevante valor moral, ao oposto disso, a regulamentação, 

na seara trabalhista, das casas de prostituição25, evitaria 

com que os donos dessas casas contratassem prostitutas 

pelo alto custo que elas iriam trazer, imagina quão 

maravilhoso deve ser para o dono da casa de prostituição, 

ele exerce atividade ilícita, contudo seu faturamento é de 

natureza ilícita, portanto, não é declarado, logo não incide 

encargos, e ainda ganha um bônus do Estado em não pagar 

nenhum tipo de verba trabalhista. 

E do outro lado da moeda estão os profissionais do 

sexo, que se submetem a prostituição, a danças em cima de 

balcões26, e inúmeras situações que não é nada fácil, em 

troca de menos da metade do que pagam pelo seu programa, 

na maioria das vezes, se relacionam com todo tipo de gente, 

correm altíssimos riscos de doenças, estão sujeitas a 

violência, parte delas por que têm a necessidade e não 

tiveram outra oportunidade que não seja o meretrício, e 

outra parte, por opção mesmo, porque gostam e se realizam 

no que faz. 

                                                             
25 Observe que aqui não se faz menção a legalidade penal ou não da 

atividade, mas apenas da tutela trabalhista. 
26 Vale ressaltar que dançarinas de casas de prostituição, não é 

entendido como prostituta, porém, não podemos chamar de outra coisa, 

afinal elas vendem o prazer através da dança, e em sua maioria exercem 

a prostituição paralelamente, é como se fosse uma espécie de vitrine, 
onde elas se apresentam para ser escolhidas. 
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Em entrevista ao Jornal Sul 21, a garota de programa 

e blogger, Monique Prada, fala da relação entre o dono da 

casa de prostituição e da prostituta: 

 

“Uma casa que cobra R$ 200 pelo encontro e paga 
somente R$ 80 para a menina é exploradora. As casas 

precisam existir – sem elas, muita gente não ia 

conseguir trabalhar. Mas da maneira que elas existem 

hoje, não são boas para quem trabalha. O projeto de 

regulamentação fixa que 50% da renda do programa 

fica com a garota. Acho uma boa medida. Com a 

regulamentação, a menina poderá cobrar o que a casa 

lhe deve. Hoje, se a casa não quiser pagar nem um 

real no final da semana, a pessoa não recebe. A garota 

não tem a quem recorrer.”27 

 

A não tutela trabalhista para as relações de contrato 

individual de trabalho do profissional do sexo é abrir as 

portas para a impunidade, para condenação da vítima, é da 

oportunidade para os donos das casas de prostituição se 

justificarem afirmando que “não pagamos por que nossa 

atividade é ilícita”, portanto não configura o negócio 

jurídico, e contudo o vínculo empregatício, em outas 

palavras, o dono da casa consegue auferir o lucro de sua 

própria maldade. 

Até agora o único prejudicado é o trabalhador, que 

em função do ultrapassado argumento de ilicitude do 

objeto, perde seus direitos de caráter alimentar, portanto 

correlato ao direito a vida, esquecido, ou apagado pelas 

                                                             
27 OLIVEIRA, Samir. OTTO, Natália.  Regulamentação da 

Prostituição. Disponível em <http://www.sul21.com.br/jornal/ 

2013/03/regulamentacao-da-prostituicao-nos-tira-debaixo-do-tapete-

diz-monique-prada/#.UUXrBaTmZ80.twitter> em 17/03/2013 Acesso 
em 20/05/2013. 
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autoridades ficam sem seus direitos mínimos, como férias, 

décimo terceiro salário, FGTS, registro na carteira, etc. 

Não é correto condenar a profissão, mesmo que 

fundado nas questões morais, principalmente quando o seu 

trabalho é único meio de garantir a manutenção da vida, e 

mesmo que não fosse o único meio, até porque existem 

prostitutas com formação em curso superior e que teve 

inúmeras oportunidades para sua vida e que não abraçaram 

por opção.  

A exemplo de Gabriela Natália da Silva, ou Lola 

Benvenutti, seu nome profissional, que se formou em letras, 

mas optou pela carreira de Garota de Programa, e afirma 

que sempre gostou de sexo, mas primeiramente escolheu o 

ramo por conta do salário, pois sempre ofertavam 

mensalmente a ela em torno de um salário mínimo e meio, 

e na prostituição ela consegue receber em torno de um 

salário mínimo por semana, Gabriela diz que "Tem uma 

categoria nos sites de acompanhantes que são de 

universitárias e fazem isso porque fazem faculdade 

particular e precisam pagar, mas eu nunca precisei disso, 

sou inteligente, fiz faculdade, optei por isso, qual o 

problema?"28 

Afinal já está comprovado que mesmo na 

prostituição pode-se ter uma vida digna, dignidade não é 

sinônimo de aceitação ou status social, mas de bem estar 

moral, de liberdade de escolha, de respeito, de vida digna. 

                                                             
28 http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vEditoria=Brasil&v 

Cod=146965 – alagoas 24 horas - 29 de Abril de 2013 – acesso em 
20/05/2013 
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Condenada tanto pela sociedade como pela brecha 

da lei, negar a eficácia do contrato de trabalho, seria 

permitir o enriquecimento, agora sim, ilícito, oriundo da 

atividade da empregadora, ofendendo a realidade do Brasil, 

onde milhões de empregadores possuem atividades lícitas e 

são obrigados a custear todos os encargos trabalhistas 

previsto na legislação, e somente porque a atividade é ilícita 

o empregador ficará isento? 

Não é motivo justo, muito pelo contrário, trata-se de 

sobreposição de princípios, como já citado anteriormente, 

onde devemos colocar na balança da justiça e da equidade 

o que deve sobrepor, serão os requisitos de validade de um 

contrato ou a vida e o sustento de uma família? ou a sua 

dignidade? Ora, o que é dignidade para o “mocinho” de 

classe alta, ta longe da realidade de quem vive na classe 

baixa, nas periferias, e possui necessidades totalmente 

diferentes daqueles que apóiam a invalidade deste tipo de 

contrato de trabalho.  

Na maioria das vezes condenamos a situação por 

observar a situação com uma visão conservadora, onde o 

mundo da prostituição se revela de forma bem diferente 

àquele que se revelava há mais de 20 anos atrás, amparar 

aqueles que por necessidade, condição única de 

sobrevivência, falta de oportunidade, e até mesmo, aqueles 

que por mera deliberalidade ou amor pelo que faz, se 

submetem a estas atividades, que por si só já são bastante 

constrangedora.  

Por fim, é relevante fazer uma reflexão sobre a 

necessidade da proteção jurídica dos contratos de trabalho 

de natureza sexual, principalmente quando se observa, 
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inúmeras pessoas se submetendo a condições, inclusive, 

análogas a escravidão, em troca de seu sustento, porém sem 

nenhum amparo pela legislação brasileira, inclusive para 

reivindicar os valores que a elas são devidos por conta da 

prestação de seus serviços, bem como a garantia da sua 

saúde, com um programa especifico de combate e 

prevenção das doenças que a elas são inerentes e bem mais 

vulneráveis. 

 

CONCLUSÃO 
 

Ante as contendas tratadas no discorrer deste 

trabalho, fundado em pesquisas bibliográficas e no 

ordenamento jurídico, pode-se verificar que os preceitos 

jurídicos constitucionais e sociais, desempenham relevante 

função quando a interpretação das normas, aplicadas ao 

caso concreto. 

Foi perceptível, que não há no Direito do Trabalho, 

qualquer proteção legal aos profissionais do sexo, que são 

explorados por suas atividades e tratados como se 

empregados fossem, em que pese a vasta necessidade, de tal 

proteção, pois a atividade sé tem crescido ao longo do 

tempo. 

A falta da devida regulamentação, portanto, tem 

gerado enriquecimento ilícito para os donos das casas de 

show, boates, motéis, bordéis, e enfim, para todos aqueles, 

que com ou sem seu estabelecimento comercial, exploram 

os serviços de um profissional de sexo, muitas vezes 

retendo 60% (sessenta por cento) dos valores por elas, de 

fato percebidos, e sem que pra isso, tenha tido qualquer 

custo que justifique tal retenção. E ao revés, retém sem 
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nenhum custo, imposto ou encargo, somente pelo 

aliciamento do profissional. 

Não se pode considerar a venda da dignidade, 

quando tratamos das profissionais do sexo, pois dignidade, 

não se vende, não se troca, não se negocia. Apenas se tem e 

se garante. Porém a falta de regulamentação, não deixa de 

ser um descaso do estado com a dignidade dos empregados 

que se submetem a tal situação, imunes a doenças e ao 

desprezo social. 

Atualmente o direito do trabalho tem sido lacunoso 

com a questão, não versando, portanto de forma especifica 

na situação, porém já existem indícios de afinidade para que 

regulamente o exercício da profissão, a exemplo da 

Classificação Brasileira de Ocupações que já abrange de 

forma bastante detalhada e especifica como o direito deve 

tratar, e onde ele deve atuar de forma mais especifica. 

O reconhecimento da prostituta como empregado, 

na forma da Consolidação das Leis do Trabalho, com 

direito a férias, décimo terceiro, FGTS, e enfim, a todas as 

regalias que são conferidas aos empregados, é conquista e 

mérito da sociedade que deve ser abordada de forma mais 

específica, quem sabe futuramente, em outro trabalho, 

porém aqui o que nos restou foi o sabor da indignação em 

saber que existem pessoas que trabalham e se arriscam, e 

são dignas, e tão dignas como todos nós, tão mães, tão pais, 

tão filhas, irmãos e etc. 
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CAPÍTULO 2 
 

O DIREITO EDUCACIONAL E A 

RELAÇÃO CIRCULAR DE VALIDADE E 

EFICÁCIA DO ARTIGO 24 DA LDBEN 

COM A LEI 12.016/2009 
 

 

Jadson Correia de Oliveira29 

José Elio Ventura Silva30 

Raíssa Fernanda Cardoso Toledo31 
 

INTRODUÇÃO 
 

A consagração do direito à educação, como um 

direito fundamental, vem sendo estabelecida em sucessivos 

diplomas legais internacionais, haja vista, sempre buscar-se 

uma consagração do princípio da dignidade da pessoa 

humana. Alguns exemplos: a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a Declaração Americana dos Direitos e 

                                                             
29 Pós-Doutor em Democracia e Direitos Humanos pelo Ius Gentim 

Conimbrigae – IGC/CDH, da Universidade de Coimbra. Doutor em 
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Universitário do Rio São Francisco e da UCS. Advogado. E-mail: 

jadson_correia@hotmail.com 
30 Doutorando em Direito da Universidade Católica de Pernambuco – 

UNICAP e mestre em Direito pela mesma instituição. Professor do 

curso de Direito do Centro Universitário do Rio São Francisco 

(UniRios). Advogado. E-mail: elio.adv@hotmail.com 
31 Mestranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia. 

Especialista em Direito Civil pela UNIDERP. Professora do Centro 

Universitário do Rio São Francisco. E-mail: 
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Deveres do Homem, a Declaração dos Direitos da Criança 

e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais. 

No Brasil, o direito à educação está jungido aos 

princípios fundamentais do nosso país, e mais, faz parte do 

denominado mínimo existencial que tem que ser garantido 

à sociedade. Não se pode vislumbrar o pleno 

desenvolvimento individual e de uma sociedade sem a 

educação, vez que, é impossível imaginar a 

autodeterminação de um povo sem que ele possa se 

autogerir, sem que haja possibilidade dele andar por si só, 

ao invés de sempre ser comandado. 

O presente trabalho tem por escopo analisar o 

disciplinamento próprio trazido pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN ao mandado de 

segurança, isto porque, a partir do momento que foi 

estabelecido um período mínimo de frequência obrigatória 

do aluno em sala de aula, pode-se inferir que tal atuação 

legislativa acabou por tolher o prazo para impetração do 

writ contra suposto ato ilegal ou abusivo de Reitor ou 

Diretor Acadêmico de instituição de ensino superior - IES. 

Para ilustrar a afirmação acima, imagine-se a 

hipótese de que, caso um aluno venha a impetrar um 

mandado de segurança em face de suposto ato ilegal ou 

abusivo de Reitor ou Diretor de determinada IES, não 

deverá fazê-lo com fundamento no prazo previsto no artigo 

23 da Lei 12.016/2009, mas sim, observando os ditames do 

artigo 24 da LDBEN que trata da frequência mínima 

obrigatória para que um aluno possa ser aprovado. Neste 

sentido, pode-se perceber que, ao tempo em que se permite 
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que um pedido de segurança seja feito em até 120 dias, o 

artigo 24 da LDBEN acaba por reduzir tal prazo, vez que 

ele giza o percentual mínimo de 25% de ausências da sala 

de aula e, num semestre com 100 dias letivos, isto resulta 

em 25 dias. 

Então, diante do nosso cenário hipotético, o aluno, 

não observando o calendário acadêmico, mas, única e tão-

somente, a regra contida na lei que disciplina os mandados 

de segurança e, tendo a seu favor uma atuação jurisdicional, 

possuiria o direito de retornar aos bancos universitários, no 

entanto, a sua aprovação restaria frustrada, vez que ele, 

quando do regresso a IES, já estaria automaticamente 

reprovado por faltas. 

Em virtude dessas questões pontuais e que exigem o 

estudo da legislação específica à matéria, quais sejam, a 

LDBEN e as resoluções do MEC, e devido à falta de 

literatura especializada na área, mostra-se o presente artigo 

como de importante leitura, para que se possam conhecer 

alguns critérios básicos a respeito da impetração de 

mandados de segurança em face de ato de Diretor ou Reitor 

de instituição de ensino superior. 

Para tanto, é necessário fazer considerações acerca 

da validade da LDBEN no sistema lógico jurídico brasileiro 

afim de que possam ser traçados critérios objetivos a 

respeito de sua aplicabilidade nos casos práticos. Da mesma 

forma, serão tecidos comentários sobre a possibilidade de 

institutos de Direito Processual influenciarem a forma com 

a LDBEN é aplicada, uma vez que esta norma trata de 

matéria constitucionalmente prevista, enquanto os digestos 
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processuais tratam-se, na verdade, de regras gerais e 

genéricas, aplicáveis a quase todas as relações jurídicas. 

Devem-se traçar, ainda, considerações acerca da 

importância da jurisprudência no ordenamento jurídico 

brasileiro, vez que, no caso em estudo, por ser necessário 

que se faça uma integração das normas processuais, caberá 

ao magistrado observar a prática forense quando da 

concessão ou não de uma liminar que determine o retorno 

do aluno à sala de aula. 

Ressalte-se, por oportuno, que os métodos de 

abordagem empregados neste trabalho foram o dissertativo 

e o dialético. Os procedimentos metodológicos consistem 

em análises bibliográficas, confrontando-se as informações 

levantadas em obras jurídicas já existentes de diversos 

ramos do Direito, tais como do Direito Constitucional, 

Educacional e Processual Civil.  

 

1. DOS DIVERSOS TIPOS DE IES EXISTENTES 

NA LDBEN 
 

É importante, neste momento, que se faça a devida 

distinção entre faculdades, universidades e centros 

acadêmicos, dentre outros modelos de IES. Assim sendo, o 

Parecer CES/CNE nº1366/2001, que originou a Resolução 

CES/CNE nº 10/2002, assim traçou o perfil de cada uma32:  

 

Universidades são caracterizadas como instituições 

de excelência, que articulam ensino, pesquisa e 

extensão de maneira indissociável. Como condições 

                                                             
32 FRAUNCHES, Celso da Costa; FAGUNDES, Gustavo Monteiro. 

LDB anotada e comentada. Brasília: ILAPE, 2007, p.57. 
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para cumprir esses objetivos devem apresentar 

elevada porcentagem de docentes com titulação 

acadêmica e efetiva produção intelectual 

institucionalizada, nos termos da Resolução 

CES/CNE 2/97 e do que dispõe a LDB, além da 

prática investigativa que se associa ao ensino de 

graduação de alta qualidade, observados também os 

dispositivos legais referentes ao percentual mínimo 

de professores em regime de tempo integral, 
entendido como a obrigação de prestar quarenta horas 

semanais de trabalho, na mesma instituição, nele 

reservado o tempo de pelo menos vinte horas 

semanais destinado a estudos, pesquisa, trabalhos de 

extensão, planejamento e avaliação. As universidades 

devem, ainda, desenvolver atividades de extensão 

relevantes para o contexto social no qual se inserem. 

 

As universidades merecem especial importância, 

pois possuem um grau de autonomia maior que as demais 

formas de IES. E é justamente por conta disso que para 

assumir a forma de universidade, uma IES precisa ter um 

complexo quadro de mestres e doutores, bem como uma 

ampla produção acadêmica e científica. Continuando, a 

mesma Resolução anteriormente citada assim define as 

demais IES: 

 

Centros universitários deverão comprovar elevada 

qualidade no ensino, o que deve incluir não só uma 
infra-estrutura adequada, mas titulação acadêmica do 

corpo docente ou relevante experiência profissional 

na respectiva área. Deverão comprovar, também, a 

inserção de práticas investigativas na própria 

atividade didática, de forma a estimular a capacidade 

de resolver problemas e o estudo autônomo por parte 

dos estudantes, assim como o constante 

aperfeiçoamento e atualização do corpo docente. 

Estágios supervisionados, prestação de serviços à 

comunidade, levantamentos bibliográficos e 
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elaboração autônoma ou em grupos de trabalhos 

teóricos ou descritivos sobre temas específicos, com 

orientação docente, são todas práticas necessárias a 

um ensino de alta qualidade. 

Dos demais estabelecimentos, orientados 

basicamente para o ensino e para a formação de 
profissionais para o mercado de trabalho, não se 

exigirão produção científica, existência de 

cursos de pós-graduação, nem percentuais 
mínimos de titulação acadêmica do corpo 

docente. A presença de atividades práticas e 

estágios, de professores com experiência 

profissional entretanto, deverão constar da 
avaliação, assim como as condições de infra-

estrutura e de regime de trabalho do corpo 

docente. 
 

Então, pelos trechos citados da resolução supra, 

percebe-se que, enquanto as universidades possuem um 

amplo grau de autonomia, podendo até criar, organizar e 

extinguir cursos e programas de educação superior 

previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, as faculdades estão sob constante supervisão do 

Ministério da Educação. Por conta disso, quando do 

momento do pedido de credenciamento da instituição junto 

ao MEC, deverá ser enviado, inclusive, o regimento interno 

da faculdade. 

Tais ponderações são importantes para o desenlace 

do presente artigo, posto que, dentre outras limitações, não 

cabe a uma IES estabelecer a quantidade de dias letivos de 

um semestre, mas sim, compete-lhe, baseada na norma 

geral insculpida na LDBEN, adequar seus programas e 

currículos aos prazos lá constantes. De tal sorte, não há que 

se falar em ato arbitrário ou lesivo do Diretor da instituição 
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quando não permite que um aluno se matricule de forma 

extemporânea, isto é, além do limite de ausências permitido 

na legislação educacional. 

E mais, pela redação do artigo 48, §1º, da LDBEN, 

que diz que “os diplomas expedidos pelas universidades 

serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por 

instituições não-universitárias serão registrados em 

universidades indicadas pelo Conselho Nacional de 

Educação”, percebe-se que, além do MEC, ainda haverá 

uma nova revisão da vida acadêmica do aluno por conta da 

universidade que registrará o seu diploma.33 

Isto posto, caso fosse concedida liminar ou a própria 

segurança para que se reintegrasse um aluno à IES apenas 

no final do semestre letivo e que tal decisão fosse mantida 

por um  tribunal, num segundo grau de jurisdição, ao 

arrepio da LDBEN, o maior prejudicado seria o próprio 

aluno, a partir do momento que não teria o seu diploma 

registrado pela universidade a qual sua faculdade está 

vinculada, uma vez que esta não homologaria um 

documento para um discente que não respeitou o limite 

mínimo de frequência. 

Interessante destacar, ainda, a situação do artigo 

101, inciso III da Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que fala da “matrícula e freqüência 

obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental”, haja vista, na presente hipótese, não importar 

                                                             
33 Essa revisão é feita para que a universidade avalie os documentos 

trazidos pelo aluno quando de sua matrícula, o seu satisfatório 

desempenho acadêmico, dentre outros requisitos exigidos pela LDBEN 
a fim de que se firme a validade do seu diploma emitido pela faculdade. 
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o desempenho acadêmico do aluno quanto a sua aprovação, 

mas sim, o interesse público de não deixar aquela criança 

longe dos bancos escolares. Assim sendo, a autoridade 

competente determina que a escola pública receba o aluno, 

que o matricule, independentemente da possibilidade de 

obtenção de aprovação no ano letivo. 

 

2. A VALIDADE DA LDBEN NO SISTEMA 

LÓGICO JURÍDICO 
 

Diante da celeuma que se afigura em torno da 

possibilidade de uma norma infraconstitucional, como é o 

caso da Lei 9.394/96, influir de forma determinante em 

institutos constitucionais, a exemplo do que ocorre com o 

Mandado do Segurança, é importante que se faça uma breve 

análise sobre a validade da LDBEN. 

Para Lummia34, “uma norma é válida se está em 

conformidade com normas de produção próprias do sistema 

normativo da qual faz parte”. A partir daí podemos afirmar 

que, uma vez que a Constituição Federal não faz menção 

alguma sobre o prazo de impetração para o mandado de 

segurança, a LDBEN, em seu artigo 24, inciso I, não a 

afronta. Assim sendo, de acordo com a classificação 

clássica das normas, na qual a Constituição ocupa lugar de 

moldura, o supracitado artigo da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional não é apenas constitucional, como 

também está de acordo com a lógica jurídica. Ressalte-se 

                                                             
34 LUMMIA, Giuseppe. Elementos de teoria e ideologia do direito. 

Tradução Denise Agostinetti. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 59. 
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que essa é uma análise quanto a constitucionalidade 

material da norma. 

 

Para que uma lei seja válida, do ponto de vista 

material, ou substancial, exige-se que seu conteúdo 

esteja em harmonia com a Constituição. A invalidade 

material caracteriza-se quando o conteúdo da norma 

inferior está em conflito com o conteúdo da norma 

superior. 35 

 

Com isso, deve-se destacar que, a partir do momento 

que a educação foi erigida a matéria constitucionalmente 

tutelada e que, por critérios óbvios, precisou de uma lei que 

instituísse padrões mínimos à educação oferecida no Brasil, 

não se pode concluir que a LDBEN afronta institutos de 

Direito Processual Civil ou Constitucional, haja vista o seu 

status superior em relação a alguns procedimentos adotados 

pelo sistema legal no intuito de uma maior tecnicidade do 

processo. 

 

2.1 A eficácia da LDBEN em consonância a 

Constituição da República 
 

É importante realizar a distinção entre vigência e 

eficácia de uma norma. Vigência não diz respeito apenas ao 

período de duração de uma norma no sistema jurídico, mas 

sim ao seu atributo de incidir sobre as situações fáticas, o 

seu poder de reverberar, de produzir efeitos no mundo 

fenomenológico. No entanto, a vigência não é um conceito 

que possa ser quantificado. Por sua vez, a eficácia de uma 

                                                             
35 MACHADO, Hugo de Brito. Uma introdução ao estudo do direito. 

São Paulo: Dialética, 2000, p. 78. 
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norma diz respeito a observância da mesma pelos sujeitos 

passivos, por conta disso, há normas que, numa linguagem 

menos técnica, podemos considerar mais eficazes que 

outras. 

Oportunas são as palavras do doutrinador José 

Afonso da Silva36: 

 

Tratando-se de normas jurídicas, a eficácia consiste 

na capacidade de atingir os objetivos nela traduzidos, 

que vêm a ser, em última análise, realizar os ditames 

jurídicos objetivados pelo legislador. Por isso é que 

se diz que a eficácia jurídica da norma designa a 
qualidade de produzir em maior ou menor grau, 

efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as situações, 

relações e comportamentos de que cogita; nesse 

sentido, a eficácia diz respeito à aplicabilidade, 

exigibilidade ou executoriedade da norma, como 

possibilidade de sua aplicação jurídica. 

 

Assim, percebe-se que a LDBEN é lei específica, 

criada para tratar de matéria constitucionalmente 

assegurada. Dessa forma, sob o ponto de vista formal, está 

a Lei 9.394/96 em consonância com todos os critérios 

adotados pelo Direito como inerentes à validade de uma 

norma jurídica. 

 

  

                                                             
36 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas 

constitucionais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 66. 
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2.2 O mandado do segurança e a necessidade de se 

interpretar as normas procedimentais com o direito 

material objeto da pretensão 
 

É indiscutível a importância do mandado de 

segurança no sistema jurídico brasileiro, bem como, por se 

tratar de um remédio constitucional, não se pode permitir 

que leis infraconstitucionais venham a tolher sua eficácia, 

abrangência e aplicabilidade. 

Neste momento, cumpre destacar agora os dizeres 

da súmula 632 do STF, segundo a qual “é constitucional lei 

que fixa prazo decadencial para a impetração do mandado 

de segurança”. Assim sendo, em uma análise superficial, 

pode-se dizer que o artigo 24 da LDBEN atende aos ditames 

da súmula acima transcrita, vez que esta última se refere a 

“lei”, de forma genérica, e não especificamente à lei 

12.016/2009, que em seu artigo 23 estabelece o prazo de 

120 dias para a impetração do writ. 

Todavia, imagine-se a hipótese da súmula ser 

contrária à possibilidade de uma lei infraconstitucional 

estabelecer prazo para a impetração do pedido de 

segurança. Nesse momento surge a questão, pode-se 

entender a jurisprudência como fonte do Direito? E mais, 

poderia ela estabelecer disposições contrárias ao sentido 

material da Constituição em garantir critérios nacionais 

mínimos para a educação brasileira? 
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2.3. Uma análise sobre o termo jurisprudência 

aplicada ao Direito Educacional 
 

Para responder tais perguntas, devem ser analisadas 

as noções existentes sobre jurisprudência. E, para Edgar da 

Mata-Machado, esses são os sentidos da palavra 

jurisprudência37: 

 
O termo jurisprudência pode revestir-se de três 

significados diferentes: os alemães usam-no para 

designar o conjunto das ciências do Direito; 

jurisprudence, para os ingleses, é a disciplina jurídica 

mais geral, digamos a Teoria Geral do Direito; na 

França, como no Brasil, reserva-se a palavra 

jurisprudência para referir-se à prática dos tribunais, 

quando revestida de certa continuidade. 

 

Diante das primeiras linhas deste tópico, pode-se 

perceber que este tende a realizar uma análise acerca da 

atuação do juiz, no sentido de inferir se ela deve se limitar 

a aplicar o Direito ou a ir além, interpretando-o e 

adequando-o a situação fática. 

O que se pretende demonstrar neste capítulo é que, 

uma vez que o artigo 24, inciso VI da LDBEN de certa 

forma diminui o prazo previsto no artigo 23 da lei 

12.016/2009 para a impetração do mandamus, caberá ao 

magistrado promover uma análise tópica e, em atendimento 

aos ditames constitucionais que velam pela educação 

nacional e à LDBEN, criar uma decisão que possa servir de 

esteio para a sentença de outros juízes. 

                                                             
37 MATA-MACHADO, Edgar de Godoi. Elementos de teoria geral 

do direito. Belo Horizonte: Editora Líder, 2005, p. 253. 
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Conforme o trecho colacionado anteriormente, 

deve-se fazer uma ressalva sobre os principais sistemas 

jurídicos ocidentais e o porquê da palavra jurisprudência 

assumir diferentes significados. 

No sistema inglês vige o sistema conhecido como 

Commom Law, para o qual prepondera a regra do judge-

made-law ou casemadelaw38, ou seja, o direito feito pelo 

juiz. Dessa forma, toda e qualquer decisão elaborada por 

uma corte, que cria, pela sua lógica jurídica, um precedente 

obrigatório, deve ser observada por todos os aplicadores do 

Direito de jurisdição igual ou inferior. Cria-se, dessa forma, 

uma espécie de decisão vinculante que deve ser, 

obrigatoriamente, levada em consideração, pois, para este 

sistema jurídico, toda decisão deve ser baseada numa outra 

decisão diretriz. 

Assim, para o sistema da Commom Law, a fonte 

primordial do Direito é a jurisprudence, de observância 

obrigatória em julgados posteriores. 

Por sua vez, a escola romano-germânica se destaca 

pela existência de um direito escrito, cuneiforme. Possui 

como característica marcante um sistema de regras gerais, 

aplicáveis a toda conduta. Todavia, para tal sistema um 

empecilho impera, qual seja, o surgimento de lacunas 

quando da não existência de uma norma geral que discipline 

aquele comportamento. Então, para evitar o surgimento de 

situações insolúveis pelo sistema jurídico brasileiro e, por 

constituir a atividade jurisdicional como um verdadeiro 

poder-dever estatal, indeclinável e inafastável, a Lei de 

                                                             
38 MATA-MACHADO, Edgar de Godoi. Elementos de teoria geral 

do direito. Belo Horizonte: Editora Líder, 2005, p. 258. 
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Introdução às normas do Direito Brasileiro prevê a adoção 

de outras formas de solução de conflitos, a exemplo da 

analogia. 

 

[...] Ao contrário da literatura jurídica mais antiga, 
cada vez mais os cursos e monografias contêm farta 

referência às decisões dos tribunais, notadamente dos 

tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal. 

Isto se deve ao abandono da compreensão tradicional 

do juiz como a boca que pronuncia as palavras da lei, 

para se entender a atividade jurisdicional como 

verdadeiramente criadora do Direito. Com isso, 

mesmo nos ordenamentos da tradição romano-

germânica – vistos tradicionalmente como um Direito 

das Universidades, em oposição ao sistema do 

commom Law, um Direito dos Tribunais – se viram 
os estudiosos e aplicadores do Direito obrigados a 

conhecer, além das leis e dos livros, a jurisprudência 

e como por ela é interpretado o ordenamento 

jurídico.39 

 

Portanto, em conformidade com o acima narrado, 

percebe-se que a lei escrita assume, nos países que adotam 

o sistema jurídico da família romano-germânica, posição 

primordial perante a jurisprudência. E mais, 

especificamente para o Brasil, onde há a separação e a 

relação de harmonia entre os poderes, não se pode 

vislumbrar o Poder Judiciário criando normas ou deixando 

de aplicá-las baseando-se em entendimento próprio. 

                                                             
39 JANSEN, Rodrigo. A súmula vinculante como norma jurídica. 

Revista forense, Rio de Janeiro, n. 380, p. 191, jul./ago. 2005.  
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A fim de complementar o raciocínio acima 

esposado, é importante destacar as palavras do professor 

Wilson Alves de Souza:40 

 

Destarte, é preciso distinguir súmula de precedente. 
A súmula [...] tem, do ponto de vista técnico, 

enunciado idêntico ao da lei, no sentido de ter uma 

conotação geral e abstrata, apesar de ser oriunda de 

algum precedente ou de vários precedentes. O 

precedente é uma decisão de um caso concreto, de 

maneira que seu enunciado lingüístico exige a 

exposição de todos os elementos do caso concreto: 

relatório (indicando principalmente a síntese da 

demanda e da defesa), os fundamentos do julgado e o 

dispositivo. 

 

Em sede de distinções, convém realizar uma análise 

sobre o tema das súmulas vinculantes. Esta surge no Brasil, 

após a Emenda Constitucional 45, como um instituto 

jurídico destinado, primordialmente, a dar uma maior 

instrumentalidade ao processo civil, visando a celeridade e 

a economia processuais. No entanto, ainda persiste o seu 

eminente caráter normativo. 

Então, não seria possível a existência de uma 

súmula, prolatada após reiteradas decisões do Poder 

Judiciário, que fixasse regras contrárias às existentes em 

legislações ordinárias, pois, de acordo com o sistema lógico 

jurídico em vigor no Brasil, as súmulas não fazem parte das 

normas gerais coercitivas de conhecimento e cumprimento 

obrigatório por todos. 

 

                                                             
40 SOUZA, Wilson Alves de. Sentença civil imotivada. Salvador: Jus 

Podium, 2008, p. 114. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir dos dados analisados no presente estudo, 

infere-se que a LDBEN, quando em seu artigo 24 

disciplinou a quantidade de dias letivos que o aluno, 

obrigatoriamente, deveria frequentar durante um semestre 

ou ano letivo, acabou por produzir efeitos na seara 

processual civil. 

Da mesma forma, percebe-se que a LDBEN atende 

a todos os critérios formais e materiais de vigência, eficácia 

e validade de uma norma. E mais, em virtude da supracitada 

lei tratar de matéria constitucional, não pode limitar-se a 

critérios de Direito Processual, de aplicação genérica, pois, 

caso se pensasse de forma diversa, poder-se-ia permitir que 

um aluno, em atendimento apenas ao digesto processual 

civil em vigor, obtivesse o direito de receber o diploma da 

faculdade frequentando, tão-somente, alguns meses durante 

o semestre ou o ano letivo. 

Outrossim, tal artigo se mostra constitucional por 

dois motivos em especiais: o primeiro é que a súmula 632 

do Supremo Tribunal Federal reconhece a 

constitucionalidade de lei que fixe prazo decadencial para a 

impetração do mandado de segurança, mas não realiza 

referência expressa e taxativa ao artigo 23 da Lei 

12.016/2009, que fixa tal prazo em 120 dias.  

O segundo está jungido ao direito individual à 

educação, pois, a partir do momento em que a Constituição 

da República, em seu artigo 207, garantiu a autonomia das 

universidades, constata-se que, atendendo-se ao regramento 

geral insculpido na lei 9.394/96, pode a instituição de 
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ensino superior se autogerir, cabendo a ela resolver a 

melhor forma de cumprir as regras da LDBEN. 

Então, o que ocorre é que a LDBEN fixa parâmetros 

mínimos a serem respeitados no intuito de tentar 

uniformizar os currículos acadêmicos nacionais, no entanto, 

cada IES pode aprofundar ou melhorar seus padrões 

curriculares. É isso que permite que as instituições de 

ensino adequem seus currículos para permitir que alunos de 

diversas religiões, como, por exemplo, os adventistas do 

sétimo dia, não sejam prejudicados. Bem como, é essa 

autonomia que, também, possibilita a criação dos 

regimentos internos de cada instituição. 

Desta feita, em atenção à autonomia conferida às 

IES pela Constituição da República, bem como em total 

consonância com a súmula 632 do Supremo, não se pode 

falar em inconstitucionalidade do artigo 24 da LDBEN. 

Cabe aos juízes e tribunais, quando da prática forense, se 

adequarem às situações fáticas criadas em virtude do 

advento dessa lei específica, criada para disciplinar a 

educação. 

Além disso, como se esperar o cumprimento de uma 

determinação legal se não houver uma sanção punitiva no 

caso de seu não atendimento. Isto é, que outra forma para 

tornar eficaz o cumprimento do prazo previsto no artigo 24 

da LDBEN que não a de impossibilitar, de logo, que o aluno 

possa lograr êxito, aprovação, no semestre letivo? Resta 

ineficaz uma regra que não prevê sanções pelo seu 

descumprimento.  

Ainda no tocante à eficácia da LDBEN, o 

supracitado artigo é de tamanha aceitação social que, 
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hodiernamente, qualquer aluno sabe que não pode possuir 

mais de 25% de ausências. O que se quer dizer com isto é 

que, a lei 9.394/96 alcançou a essência do Direito, qual seja, 

o de ser conhecido, aceito e aplicado para a pacificação das 

relações sociais. 

O atual modelo do ensino superior no Brasil exige 

uma intermitente avaliação, uma interação integral entre 

aluno e professor, um feedback constante, em todas as 

aulas. A bem da verdade, a avaliação tornou-se um ato 

contínuo, dialógico, como, também, percebeu-se que é 

mister a interação não só com os professores, mas também 

entre os próprios alunos. Caso se pensasse o contrário do 

acima descrito, então, não haveria mais sentido na 

existência de cursos presenciais, sendo bastante, tão 

somente, os cursos a distância e a aprovação num simples 

teste aplicado ao final de cada disciplina. 

Em sendo assim, a questão da ausência do aluno vai 

além da falta, pois, de acordo com a atual evolução dos 

conceitos sobre educação, a construção do conhecimento se 

dá de forma gradual a cada aula, motivo pelo qual é 

imprescindível a sua presença.  

Portanto, mesmo que eventualmente fosse possível 

vislumbrar a hipótese de pedido de liminar, no sentido da 

anulação das faltas, o conhecimento não auferido no 

período perdido prejudica bastante o aluno, sujeito passivo 

do direito constitucional à educação, juntamente com toda 

a sociedade. 

Situação diametralmente oposta é a da criança ou 

adolescente que não frequenta a escola, por omissão dos 

seus responsáveis legais. Nesse caso, é melhor para o 
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interesse público, para a sociedade, que ele volte para os 

bancos escolares do que permaneça fora deles, mesmo que 

o seu aproveitamento escolar não seja satisfatório para que 

ele conclua o ano com aprovação.  

Desta feita, com esteio no artigo 101, inciso III, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe à autoridade 

competente determinar a matrícula da criança ou 

adolescente em estabelecimento público de ensino, mesmo 

que seja para cursar, apenas, alguns dias de aula. Tudo isso 

por conta do princípio da proteção integral previsto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Haja vista ser a Constituição um documento 

dialético, que abarca, interesses e valores que tendem a ser 

conflitantes e que possui princípios que, também, tendem a 

colidir, não é preciso que se analise outras fontes do Direito, 

a exemplo do que pregam os adeptos da teoria do Direito 

Alternativo. Da mesma forma, também, não é necessário 

que se faça uma abordagem elastecida, a fim de solucionar 

a questão em estudo, como o fazem os teóricos do realismo 

jurídico, visto que não há antinomia, mas sim 

complementação de normas, de lacunas, e de formas de 

fazer com que determinações legais sejam atendidas, 

caracterizando, assim, uma verdadeira integração entre o 

previsto na Constituição da República, na Lei 12.016/2009 

e na LDBEN. 

Pode-se concluir, portanto, que, mesmo sendo o 

mandado de segurança uma garantia fundamental, inserida 

no rol das cláusulas pétreas, o prazo para a sua impetração 

deverá ser regido conforme a previsão legal da norma que 

trata do direito material tutelado. Assim, não se pode falar 
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em inconstitucionalidade do artigo 24, inciso VI, da 

LDBEN, ou do artigo 23 da lei 12.016/2009, mas sim de 

uma situação jurídica nova, não prevista de forma expressa 

nas normas infraconstitucionais, e que a sua solução deverá 

estar jungida aos princípios da educação nacional. 
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INTRODUÇÃO 
 

As considerações levantadas em torno dos processos 

educativos fazem emergir a necessidade de uma formação 

que privilegie a construção de identidades autônomas, 

conforme Dalbosco (2010). Neste quesito, a relação que 

compreende educação, busca por reconhecimento, 

autonomia e cidadania representa a vontade de grande 

parcela de homens e mulheres diante da sociedade 

contemporânea. Entretanto, o caminho para a realização 

desse feito não parece ser tão natural quanto se possa crer. 

Diante disso, no tocante ao debate que diz respeito 

às formas de educar para emancipação com vistas a uma 

formação em sentido pleno, é interessante notar que muito 

do referencial teórico, sobretudo, o que partilha dos ideais 

da Teoria Crítica da sociedade, nos faz refletir sobre a 

problemática que volta e meia se apresenta de modo bem 

aparente, a saber: o projeto educacional com vistas à 

promoção de um sujeito emancipado, seja política ou 

socialmente, se realiza em uma sociedade que cada vez 

mais valoriza as relações de caráter produtivo, cientificista, 

administrado e instrumentalizado? 

Essa provocação traz consigo o debate que este 

trabalho tem por objetivo. Quer dizer, a partir da reflexão 

feita, fundamentalmente, com base na leitura de Theodor 

W. Adorno, sobretudo nas obras, Educação e Emancipação 
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Desenvolve pesquisas na área da educação: juventudes, 

reconhecimento e percursos educativos; educação escolar e saberes 
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(2012), Dialética do Esclarecimento (2006), escrita em 

parceria com Max Horkheimer, e Teoria da Semiformação 

(2010); bem como de Jürgen Habermas na obra Teoria do 

Agir Comunicativo (2012), pretendemos discutir a 

influência exercida pela racionalidade instrumental da 

sociedade capitalista nas questões envolvendo a educação e 

os processos que remetem à ideia de emancipação, assim 

como trazer a noção de barbárie e de patologias sociais. 

Uma vez que a querela em torno desses conceitos trará 

direta aproximação entre o escopo teórico dos pensadores 

em questão e a tônica que remonta os processos educativos 

enquanto via emancipadora. 

Por esta perspectiva, para os desdobramentos deste 

trabalho e sua problemática trazida acima, será adotada 

como metodologia a análise bibliográfica das obras dos dois 

autores citados acima, e o itinerário a ser seguido consistirá: 

na primeira seção, um panorama acerca da teoria crítica 

adorniana no que diz respeito a evidenciar a educação 

enquanto via de emancipação a partir de uma formação que 

valorize os processos culturais como um todo, afastando-se 

do que autor alemão caracterizou como semiformação. Esta 

que, segundo Adorno (2010), representa um meio que além 

de formar indivíduos acríticos, os encaminham a 

reprodução da barbárie. 

A seção seguinte do texto será dedicada a elucidar o 

pensamento do filósofo alemão Jürgen Habermas de acordo 

com o primeiro volume de sua principal obra, Teoria do 

Agir Comunicativo, aproximando da educação a partir dos 

processos intersubjetivos desenvolvidos na argumentação 

pelo autor. Também, nesta seção, desenvolveremos uma 
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reflexão em torno dos processos comunicativos através da 

linguagem, que, a partir da virada linguística46 adotada pelo 

autor frankfurtiano, se tornará o médium entre indivíduos 

em interação em busca de consensos; além de discutir 

brevemente as formas de reprodução social no mundo da 

vida (Lebenswelt) e no mundo dos sistemas, pois, ambos 

representam eixos centrais no debate acerca da 

racionalidade comunicativa na teoria crítica habermasiana. 

Na última parte do presente texto proposto, 

delimitaremos algumas aproximações entre as concepções 

filosóficas dos pensadores aqui tratados com a educação, no 

sentido de propor uma reflexão em torno dos conjuntos de 

questões que nortearam a investigação acerca da ideia de 

formação para emancipação. Posto que, a educação 

enquanto processo que colabora para a formação de sujeitos 

críticos e autônomos, deve estar assentada em uma estrutura 

que valoriza a expressão cultural em sua plenitude, bem 

como através de relações sociais baseadas em associações 

intersubjetivas entre os atores sociais tal qual pressupõe o 

referencial teórico adotado. 

 

2. THEODOR W. ADORNO: EDUCAR PARA 

EMANCIPAR 
 

Inicialmente, é necessário elucidar que, para Adorno 

(2010), a educação está inclusa em um processo de 

                                                             
46 Ou ‘giro linguístico’ (linguistic turn), foi o estabelecimento, a partir 

do século XX, do paradigma da linguagem enquanto problema 

filosófico que viesse servir de reação aos postulados metafísicos e 

transcendentais que se mantinham enquanto centralidade no 
pensamento filosófico. 
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formação amplo, isto é, vai além das instituições de ensino, 

fazendo, assim, parte de uma realidade extrapedagógica. 

Desse modo, o entendimento adorniano do conceito de 

formação (Bildung) está, essencialmente, ligado ao termo 

cultura, que se relaciona com as realizações humanas.  

Entretanto, para o autor, o homem está perdendo a 

referência na sua formação cultural, o que acaba tendo 

como consequência uma crise na formação, uma vez que 

esta é dada de forma parcial, resultando, então, em uma 

semiformação (Halbildung), que atinge todo e qualquer 

membro da sociedade capitalista, posto que a 

 
[...] insuficiência do sujeito que pretende, em sua 

contingência e limitação, julgar a violência do 

existente [...] torna-se insuportável quando o 

próprio sujeito é mediado até a sua composição 

mais íntima pelo conceito ao qual se contrapõe 

como se fosse independente e soberano 

(ADORNO, 2001, p. 7). 

 

Nesse sentido, pode-se entender que o indivíduo 

alienado não é capaz de perceber que até mesmo uma crítica 

ao sistema vigente é permeada por esse próprio sistema, 

posto que a semiformação, ou semicultura, afeta os 

participantes da sociedade, passando pelos intelectuais e 

chegando, inclusive, aos sujeitos que estão envolvidos no 

processo educacional, já que fazem parte de uma realidade 

extrapedagógica. 

Assim, a visão de Adorno (2010) acerca da 

formação parte de uma deformidade real desta mesma 

formação voltada para uma consciência controlada da 

compreensão da realidade como um todo, o que reproduz o 
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declínio do intelecto e mantém a barbárie social, 

proporcionando, então, um retrocesso na formação, 

comprovando que a emancipação não foi conquistada. 

O esclarecimento pensado pela ciência moderna 

pretendeu se afastar das formas de ciências vinculadas à 

mitologia por meio da racionalidade, do conhecimento, 

dessa forma, o pensamento esclarecedor não é mais 

fundado nos mitos que outrora justificavam a relação dos 

homens com a natureza; dar-se, então, espaço para as 

formas científicas, as regras e as probabilidades. Afasta-se, 

assim, da metafísica, visto que “[...] O que não se submete 

ao critério da calculabilidade e da utilidade torna-se 

suspeito para o esclarecimento” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 19). 

Por isso, o esclarecimento surge como guia para 

retirar o sujeito da cegueira ao qual ele é submetido pela 

explicação mítica, porém, ao utilizar o mito como premissa, 

acaba-se por fazer uso do argumento de que a ciência é 

provedora da verdade única e, assim sendo, transforma a 

ciência em uma nova forma de mito. Consequentemente, a 

racionalidade, que tem como proposta tornar nulo o 

conhecimento advindo do dogma, acaba por se tornar 

dogmática em sua prática e o discurso científico torna-se 

dominante por só ele ser capaz de expor as verdades sobre 

a natureza para o homem (ADORNO; HORKHEIMER, 

2006). 

À vista disso, o sistema de dominação científica, por 

via do esclarecimento, adota determinados meios de 

censura para não ter de lidar com oposições a sua conduta; 

são os mecanismos de censura que impossibilitam ao 
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sujeito uma formação emancipatória. O sistema 

educacional tenta organizar meios de sair desse arcabouço 

linguístico detentor da verdade que a sociedade moderna 

denomina esclarecimento, porém seus esforços são 

infrutíferos.  

Esses mecanismos de censura se encontram 

enraizados nas relações existentes na sociedade e, 

consequentemente, também no sistema educacional. 

Mesmo o sujeito que não está nitidamente impregnado por 

esse pensamento, não consegue visualizar formas de 

resistência, uma vez que esse mecanismo está localizado até 

nos modos de relação mais simbólicos, ou seja, o problema 

sai do campo de visão externo, mas permanece enraizado 

no sujeito (ADORNO; HORKHEIMER, 2006). 

O sujeito, formado em instituições cerceadas pelos 

mecanismos de censura, tem sua formação lesada, o que 

propicia uma sociedade de pessoas semiformadas e, dessa 

forma, oportuniza aos detentores do conhecimento 

científico conduzirem a sociedade de ignorantes 

semiformados à barbárie. E por barbárie, Adorno (2012, p. 

155) entende: 

 

[...] algo muito simples, ou seja, que, estando na 

civilização do mais alto desenvolvimento 
tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um 

modo peculiarmente disforme em relação a sua 

própria civilização – e não apenas por não terem [...] 

experimentado a formação nos termos 

correspondentes ao conceito de civilização, mas 

também por se encontrarem tomados por uma 

agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na 

terminologia culta, um impulso de destruição (p. 

155). 
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Nesse sentido, barbárie é a inabilidade do sujeito de 

conviver em sociedade com outrem sem decair à 

incivilidade e mesmo com os avanços tecno-científicos a 

sociedade permanece em um estado de agressividade 

primitiva, inclusive dentro das salas de aula. Adorno (2006; 

2010; 2012), apresenta como se dá a semiformação 

(Halbildung) dentro da sociedade dominada pelo 

esclarecimento, aqui entendido como reificação do 

pensamento, e como essa organização conduz um corpo 

social favorável à barbárie. 

Entende-se, então, que o problema da formação 

parcial consiste em saber que o conhecimento proveniente 

do esclarecimento, isto é, a forma de representação da 

sociedade burguesa mediante as instituições que propagam 

seus ideais, adestra o sujeito a crer na verdade científica sem 

questioná-la, não apenas de modo racional, mas introjetado 

na realidade da pessoa, o que impossibilita uma reflexão 

acerca desses conhecimentos. Logo, como transpor as 

barreiras da semiformação em uma sociedade que se 

encontra rodeada por mecanismos de censura nas suas 

relações sociais? 

O prognóstico que Adorno faz, no primeiro 

parágrafo do texto Teoria da Semiformação (2010), sobre a 

realidade das reformas pedagógicas serem insuficientes 

para atingir o objetivo de formar um sujeito emancipado é 

alarmante, do ponto de vista educacional, visto que a 

sociedade, envolta em uma semiformação estrutural, que 

não abre espaço para modificação das condições objetivas, 

sofre com uma lacuna colossal entre as reformas 

educacionais vigentes e a realidade social.  
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A realidade educacional precisaria se ocupar com a 

consciência verdadeira, entretanto, é utilizada para 

fortalecer o cenário corrente, onde tem-se uma formação 

que sustenta a semiformação, condizente, então, com a 

preservação de uma sociedade que não pensa por si, que não 

se emancipou, aptos a fazerem deliberações conscientes, 

posto que 

 

[...] A regressão das massas, de que hoje se fala, nada 

mais é senão a incapacidade de poder ouvir o 

imediato com os próprios ouvidos, de poder tocar o 

intocado com as próprias mãos [...] Pela mediação da 

sociedade total, que engloba todas as relações e 

emoções, os homens se convertem exatamente 
naquilo contra o que se voltara a lei evolutiva da 

sociedade, o princípio do eu: meros seres genéricos, 

iguais uns aos outros pelo isolamento na coletividade 

governada pela força (ADORNO; HORKHEIMER, 

2006, p. 41, grifos nossos). 

 

Portanto, tal situação leva-nos a refletir sobre para 

que serve a educação, ao qual Adorno (2012) responderá 

que devemos educar para a emancipação, com a intenção de 

que “Auschwitz não se repita” (p. 119), pois “[...] a 

educação tem sentido unicamente como educação dirigida 

a uma autorreflexão crítica” (p. 121). Desbarbarizar se 

tornou a tarefa mais imediata da educação, uma vez que é 

através da educação para a emancipação, segundo Adorno 

(2012), que a barbárie será minimizada, mas a escola não 

percebe que uma de suas funções é desbarbarizar. 

Desse modo, refletir acerca de uma educação para a 

formação humana é ponderar sobre uma educação para a 

emancipação, que denuncie a instrumentalização da razão e 

a formação que não tenha como foco a emancipação, dado 
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que formar para a emancipação, para Adorno (2012), é o 

mesmo que formar para a experiência, sendo esta sinônimo 

de racionalidade e conscientização, que serão usadas como 

ferramentas contra a formação reacionária, isto é, a 

barbárie. 

Pensar em uma educação para emancipar é 

despertar para “[...] ver efetivamente as enormes 

dificuldades que se opõem à emancipação nesta 

organização do mundo” (ADORNO, 2012, p. 181). O que 

acaba sendo uma tarefa difícil, posto que, dentro da 

sociedade semiculta, os sujeitos estão inaptos a pensarem 

por si mesmos, isto é, aceitam tudo o que lhes é imposto 

sem que haja qualquer autorreflexão crítica. 

Buscar uma atitude autônoma, o pensar por si, em 

substituição à razão instrumental, é considerar o que a 

educação para a emancipação oferece, mesmo que essa 

ideia seja “[...] ela própria ainda demasiada abstrata, além 

de encontrar-se relacionada a uma dialética. Esta precisa ser 

inserida no pensamento e também na prática educacional” 

(ADORNO, 2012, p. 143). 

Destarte, é no combate à reprodução da 

racionalidade instrumental que se dará o esforço da teoria 

comunicativa habermasiana que abordaremos na próxima 

seção deste trabalho, uma vez que o pensador alemão 

concebe como problema aparente a influência exercida por 

esse tipo de mentalidade tecnicista a todas as expressões e 

trocas simbólicas existentes no mundo da vida e à 

emancipação. 
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3. HABERMAS E O HORIZONTE 

COMUNICATIVO 
 

É certo afirmar que, a partir da virada linguística, na 

qual o paradigma da linguagem torna-se centralidade se 

desdobrando enquanto racionalidade comunicativa, que 

Habermas levará em consideração, essencialmente, a 

capacidade de interação de atores sociais em diálogos livre 

de constrangimento, uma vez que “[...] o movimento em 

direção à emancipação é resultado do confronto com a 

prática, que só pode ser reconhecida por meio do uso da 

linguagem de atores sociais em interação” (ANDREWS, 

2011, p. 63).  

Nisto, a busca por consensos através da competência 

linguística será, para Habermas, condição básica para a 

expressão da sua ideia de emancipação. Esta que, como 

processo de conquista e manutenção da autonomia, terá nas 

relações racionais e intersubjetivas “de sujeitos capazes de 

agir e falar” (HABERMAS, 2012, p.43) seu ponto de 

desenvolvimento.  

Assim, relacionar o agir comunicativo 

habermasiano com a noção de emancipação através de 

processos de interações sociais configurar-se-á o eixo 

central desta seção. Uma vez que a problemática trazida 

nesta perspectiva abordará, além do já mencionado modelo 

racional/linguístico e sua condição dialogal-emancipadora; 

a ocasião que referência a contradição entre as formas de 

reproduções sociais no Mundo da vida (Lebenswelt) e 

Mundo dos Sistemas, posto que ambas as situações 
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representam o pilar fundamental que colabora para o 

avanço do projeto de teoria social do pensador alemão. 

De fato, a racionalidade comunicativa proposta por 

Habermas vai se colocar enquanto uma antinomia ao 

modelo proposto, sobretudo pela tradição da filosofia 

moderna. Isto é, se anteriormente prevalecia à relação 

sujeito-objeto, pautada numa consciência transcendental, 

havendo clara dominação do sujeito diante do objeto; a 

partir da tese do pensador de Düsseldorf será adotada uma 

postura que evidencia mais a relação sujeito-sujeito, ou 

seja, em que há notória comunicação e interação entre os 

partícipes numa comunidade de indivíduos. Neste sentido, 

 

A racionalidade comunicativa pretendida por 

Habermas deixa de estar dobrada sobre o sujeito para 
centrar-se no universo compartilhado da práxis 

comunicativa. A reflexão deixa de ser uma tarefa 

exclusiva do sujeito transcendental, que se refere a si 

mesmo, objetivando-se. A reflexão realizada no plano 

da subjetividade se reveste de um caráter pré-

linguístico, e a produção de sentido se dará no âmbito 

do discurso intersubjetivo, próprio da ação 

comunicativa (LIMA, 2003, p. 93). 

 

Diante disso, o projeto teórico habermasiano se 

funda na possibilidade de falantes a partir de discursos 

livres de coação, puderem chegar a consensos racionais 

advindos de pretensões de validade em suas falas. Dito de 

outro modo, parte-se do pressuposto do que é proferido por 

um sujeito seja considerado verdade, além de demandar 

“um posicionamento racional por parte de um interlocutor”, 

conforme Habermas (2012, p.106).  
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Por conseguinte, o que é valorizado nessa relação é, 

propriamente, a capacidade argumentativa de emitir 

sentenças que sejam aceitas em acordo com todos na 

comunidade. Com relação a isso, Bannell (2013, p.44) 

corrobora afirmando que “o agir comunicativo estabelece 

uma relação reflexiva com o mundo, na qual a pretensão de 

validade levantada em cada enunciado deve ser reconhecida 

intersubjetivamente, para isso acontecer, o falante depende 

da cooperação dos outros”. Consequentemente, o que se 

percebe é, precisamente, uma cadeia de referências 

emitidas e aceitas nos argumentos expressos e 

problematizados como forma de justificar a capacidade de 

fala e reflexão de cada indivíduo. Dado que, argumentação, 

para Habermas, representa 

 

[...] o tipo de discurso em que os participantes 

tematizam pretensões de validade controversas e 

procuram resolvê-las ou criticá-las com argumentos. 

Um argumento contém razões que se ligam 
sistematicamente à pretensão de validade de uma 

exteriorização problemática. (2012, p. 48) 

 

Tomando-se ciência do exposto até aqui, é 

importante frisar a questão que remonta o papel vital que a 

linguagem possui enquanto categoria central na teoria 

crítica habermasiana. Nessa perspectiva, faz-se emergir a 

necessidade das situações ideais de fala. Ocasiões que 

representam um conjunto de pressupostos argumentativos e 

práticos que juntos viabilizam o desenvolvimento de 

debates que visam o entendimento e o consenso. Estas, 

portanto, representando meios nos quais sejam garantidas 

totais possibilidades de igualdade de correção e 
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esclarecimento naquilo que possa parecer ilegítimo nas 

falas enunciadas; garantias de participação nos debates a 

qualquer pessoa cuja existência manifesta de participação 

no assunto discutido; pretensão de sinceridade; e, a 

inexistência de coerção, sendo, por sua vez, uma 

comunicação livre de restrições que impossibilitem o 

desenvolvimento do melhor argumento. 

Assim, na perspectiva em que o pensamento de 

Habermas se coloca, os desdobramentos da sua teoria o 

encaminharam a pensar o mundo contemporâneo, levando 

em consideração as formas de reprodução da vida social. 

Nesse ínterim, o autor irá localizar clara distinção entre as 

formas de representação no mundo da vida (Lebenswelt) e 

no mundo dos sistemas. O primeiro, referenciando as 

experiências reais dos indivíduos, como sua construção 

cultural, as relações afetivas, criativas, de socialização e o 

lugar onde o agir comunicativo se dará, através de 

entendimentos mútuos e coordenações de ações sociais de 

acordo com Bannell (2013); no segundo, relações 

estabelecidas através de uma lógica instrumental que visa o 

dinheiro e o poder, isto é, ligadas diretamente à economia e 

à política e suas formas de dominação através das empresas 

e do aparato burocrático, bem como da ideologia e da 

alienação. 

E é justamente nesse quesito que a crítica 

habermasiana alcança seu ponto de contundência, ou seja, 

até que medida a influência do mundo dos sistemas interfere 

nas relações humanas dos indivíduos no mundo da vida?  
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Habermas deixa expresso que, devido ao que 

denominou como colonização do mundo da vida pelos 

sistemas, as trocas simbólicas que acontecem no primeiro, 

derivadas do uso da comunicação, são substituídas pela 

influência da reprodução de formas estratégicas e 

instrumentais, visando o dinheiro e o poder, fazendo com 

que as mediações comunicativas, típicas do mundo da vida, 

deixem de existir, ocasionando o que o autor denominou 

como patologias sociais, que se configuram como “perda de 

sentido cultural, anomia social e mesmo psicopatologias”, 

conforme Andrews (2011, p. 113). 

Neste ínterim, isto é, na constatação da colonização 

sofrida no mundo da vida pelo mundo dos sistemas, 

Habermas (2012) propõe uma retomada dos princípios do 

primeiro em detrimento ao segundo. Ao lançar mão da 

noção de agir comunicativo, o autor sugere que, através 

deste, sejam recuperados os valores que configuram o 

mundo vital, destruindo a influência de instrumentalizar a 

vida que traz consigo o mundo sistêmico. Com isso, a ideia 

de emancipação através das relações intersubjetivas, tendo 

no uso da comunicação livre de coerção e 

constrangimentos, serão retomadas. 

A seguir procuraremos refletir as contribuições que 

Adorno e Habermas podem suscitar no debate acerca da 

educação enquanto via para a emancipação. Com isso, 

nosso intuito é apresentar a possibilidade de diálogo 

existente em ambas as teorias expostas até aqui, no tocante 

a estabelecer uma ponte de aprofundamento à problemática 

em questão. 
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4. ADORNO E HABERMAS: APROXIMAÇÕES 

EDUCATIVAS 
 

Barbárie e patologias sociais são duas 

consequências da racionalidade instrumental que 

representam um entrave à emancipação para Adorno e 

Habermas, respectivamente. Nesta lógica, o projeto de 

superação desta condição por parte dos pensadores 

frankfurtianos tratados neste estudo nos encaminhará a 

levantar a seguinte problemática: até que ponto as 

perspectivas teóricas adorniana e habermasiana nos 

aproximam de uma proposta emancipatória que valoriza, 

sobretudo, o processo educativo enquanto uma formação 

plena?  

Neste sentido, a fragilidade da ordem educacional 

atual, baseada na razão instrumental e influenciada pelo 

capitalismo, produz um sujeito que, educado desde pequeno 

em excelentes escolas e considerado culto pela 

coletividade, não representa, de fato, um sujeito 

emancipado, posto que, sua formação cultural encontra-se 

em decadência. Para Adorno (2010), a formação cultural, 

que é o motor gerador para emancipar o sujeito, se perde 

dentro desse contexto e torna-se uma semiformação 

socializada.  

Habermas (2012), por sua vez, mesmo não sendo 

um teórico dos processos educativos, indiretamente 

colabora para o debate no quesito ao propor, através de sua 

teoria do agir comunicativo e procedimentos intersubjetivos 

de consensos mediados pelo uso da linguagem sem 

restrição ou coerção situados no mundo da vida, uma 
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aproximação àquilo que é próprio da educação, isto é, o 

papel ativo e racional que o homem tem de situar-se no 

tempo e espaço. O contrário disso é expressão evidente de 

um estado de reificação e alienação social típico da 

reprodução da racionalidade instrumental 

(VASCONCELOS, 2017). 

Isto posto, a verdade que se faz evidente para ambos 

os pensadores discutidos neste trabalho, é que suas teorias 

nos dão possibilidade de refletir a situação pela qual o 

homem contemporâneo, fruto de uma sociedade cada vez 

mais influenciada pela lógica instrumental e capitalista, se 

desdobra enquanto forma de falsa sociabilidade. Quer dizer, 

as relações humanas que se dão, conforme visto no decorrer 

do texto, encaminham o homem à barbárie e a formas de 

patologias sociais (ADORNO, 2012; HABERMAS, 2012) 

colocando em risco os diversos modelos de reprodução 

social, inclusive a educação e as livres associações 

interativas de indivíduos em comunicação.  

Nesse quesito, Adorno (2010) é enfático ao elucidar 

que o sujeito, formado pelos moldes do iluminismo, na 

verdade, encontra-se sob uma semiformação 

compartilhada, ou seja, o espírito científico exerce uma 

influência extensa no processo de formação, conceito esse 

que já está posto na sociedade de modo efetivo e, assim 

sendo, impossibilitado de ser problematizado, visto que já 

foi definido a priori pela comunidade. Por isso os 

mecanismos de refutação ao sistema pré-estabelecido são 

falhos, pois “[...] desse modo, tudo fica aprisionado nas 

malhas da socialização” (ADORNO, 2010, p. 9). 
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Ora, a educação, pautada em pressupostos que 

visam a liberdade e autonomia dos alunos e professores, não 

concebe uma instituição disciplinar e controladora dos 

impulsos criativos dos sujeitos e sem diálogo entre seus 

pares, visto que as escolas atuam como preparatórios para 

provões em grande escala ou para o mercado de trabalho, 

sendo assim, como formar sujeitos emancipados dentro 

desse contexto? 

Diante disso, Adorno (2010) explicita que a 

semiformação é a determinação social da formação dentro 

do sistema capitalista e liga-se ao cenário da indústria 

cultural no qual estamos submersos, pois essa 

mercantilização da indústria faz com que os sujeitos sejam 

iludidos ao pensarem que têm as rédeas das suas escolhas, 

ou seja, é uma consciência determinada, uma vez que a 

razão instrumental rege até as escolhas mais ínfimas 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006). 

Certamente, a concepção de emancipação em 

Adorno (2010; 2012) está ligada a uma dialética entre teoria 

e prática no ambiente educacional, enquanto Habermas 

(2012) associa esse conceito ao agir comunicativo por meio 

de processos intersubjetivos dentro da sociedade. Tanto os 

processos de interação social quanto a relação entre teoria e 

prática fazem parte das instituições educacionais, 

entretanto, decerto, articulá-los em prol de uma educação 

emancipatória poderá ser uma alternativa para repensar o 

modo de conceber essas instituições. Sendo assim, os 

conceitos aqui tratados podem ter sua aplicabilidade 

hermenêutica, de modo efetivo, na complexa realidade 
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educacional, para viabilizar uma educação que vise formar 

sujeito críticos. 

Não obstante, é neste panorama envolvendo as 

formas de reprodutibilidade nas relações educacionais que 

a educação, enquanto possibilidade de saída à razão 

instrumental, deve se impor. Em outras palavras, a 

formação que se pretende crítica e autônoma, portanto, 

emancipada, deve ser plasmada segundo uma ordem que 

quebre com a geração de novas maneiras de imposição do 

modelo tecnicista. Pois, uma vez percebidas tais situações, 

há a necessidade de se instaurar meios de superar esse 

quadro social e, neste caso, Adorno e Habermas, com suas 

concepções teóricas, trazem algumas convicções que 

valorizam tanto o entendimento, quanto os modos de 

integração e formação social entre os sujeitos nas mais 

diversas tramas sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As teorias de Adorno e Habermas estão interligadas 

pela reflexão crítica em torno da sociedade capitalista e a 

relação visceral existente entre o progresso e a barbárie, 

relação que gera uma excessiva preocupação, visto que a 

barbárie fomenta entre os cidadãos a antítese da 

emancipação, concebe sujeitos embrutecidos incapazes de 

confrontar a ordem social estabelecida ou viver em 

harmonia. 

Desbarbarizar deve ser, segundo Adorno (2012), o 

principal objetivo da educação. Desbarbarizar para formar 

pessoas mais empáticas e sensíveis com os outros, ou seja, 

não reificar as pessoas e supervalorizar os bens materiais. 
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Habermas, por outro lado, acredita que enaltecer as relações 

sociais por meio da linguagem possibilita a compreensão 

mútua e, desse modo, relações que direcionadas para a 

emancipação. 

Nosso trabalho pretendeu evidenciar que há 

possibilidades de aproximação entre as epistemologias de 

Adorno e Habermas para a construção de uma educação 

emancipadora. Mesmo que Habermas não seja um teórico 

da educação, como já foi ressaltado, suas perspectivas nos 

levam a crer que pensar a educação, por meio de conceitos 

como o agir comunicativo, é refletir sobre os sujeitos 

atuantes no ambiente escolar e abrir mão de metodologias 

centradas apenas no docente e, com isso, tornar possível o 

diálogo como mediação para o ato de educar. Adorno, por 

sua vez, é exitoso ao diagnosticar que a educação produz 

sujeitos semiformados e, desta forma, propícios à barbárie. 

 

REFERÊNCIAS 
 

ADORNO, Theodor W. Teoria da Semiformação. In: 

PUCCI, Bruno; ZUIN, Antônio A. S.; LASTÓRIA Luiz 

A. Calmon Nabuco (Orgs.). Teoria crítica e 

inconformismo: novas perspectivas de pesquisa. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2010. (Coleção 

educação contemporânea) p. 7–40. 

 

ADORNO, Theodor W. Prismas: crítica cultural e 

sociedade. São Paulo: Ática, 2001. 

 

ADORNO, Theodor W. Educação e emancipação. São 

Paulo: Paz & Terra, 2012. 



- 89 - 

ADORNO, HORKHEIMER, Max. Dialética do 

esclarecimento: fragmentos filosóficos. Tradução Guido 

Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 

 

ANDREWS, Christina W. Emancipação e Legitimidade: 

uma Introdução à Obra de Jürgen Habermas. São Paulo: 

Editora Unifesp, 2011. 

 

BANNELL, Ralph Ings. Habermas & a educação. 2. ed. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 

 

DALBOSCO, Cláudio Almir. Pragmatismo, teoria 

crítica e educação: ação pedagógica como mediação de 

significados. Campinas, SP: Autores Associados, 2010. 

(Coleção educação contemporânea) 

 

HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo, 1: 

racionalidade da ação e racionalização social. Tradução 

Paulo Astor Soethe; revisão da tradução Flávio Beno 

Siebeneichler. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2012. 

 

LIMA, João Francisco Lopes de. A Reconstrução da 

tarefa educativa: uma alternativa para a crise e a 

desesperança. Porto Alegre: Mediação, 2003. 

 

VASCONCELOS, Francisco Antonio de. Algumas 

contribuições de Habermas para a educação. Curitiba: 

Appris, 2017. 

  



- 90 - 

CAPÍTULO 4 
 

DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES 

E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

BRASILEIRA DE 1988 
 

Anne Caroline Fidelis de Lima47 
 

INTRODUÇÃO  
 

Direitos Humanos são, em suma, as normas que 

visam proteger a dignidade de todas as pessoas em razão, 

simplesmente, de sua condição humana sendo, portanto, 

universais e inalienáveis.  

Entretanto, pelos mesmos caminhos que percorrem 

a dita universalidade, as experiências específicas de grupos 

socialmente hierarquizados e marginalizados, acabam 

sendo invisibilizadas, a exemplo dos direitos que garantam, 

de fato, a dignidade às mulheres.  

Nesse contexto, a luta das mulheres vem, ao longo 

da história, percorrendo um tortuoso caminho em busca de 

reconhecimento e efetivação de direitos, cujo o objetivo 

central, simplesmente, é o de que mulheres sejam 

consideradas tão humanas quando os homens e não “o 
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segundo sexo”, parafraseando a referencial obra de Simone 

de Beauvoir que aduz: 

 

Homem é a definição de ser humano e mulher é a 

definição de fêmea – quando ela se comporta como 

ser humano, ela diz que imita o homem 

(BEAUVOIR, 1960, p. 66) 

 

As palavras de Beauvoir ilustram bem as primeiras 

práticas a despeito dos direitos humanos que, com sua 

origem ocidental, se apresentava como uma demanda da 

modernidade frente ao poder e aos privilégios da 

monarquia, tendo concepções baseadas no direito natural 

que, na toada biológica, por vezes, sedimentava as 

armadilhas da biologização das desigualdades, 

especialmente as de gênero, tanto o é que um dos 

documentos mais referenciais deste período é a 

“Declaração dos Direitos do Homem da Revolução 

Francesa” que, pelo próprio título, destaca a visão do 

homem enquanto sujeito universal excluindo as 

particularidades da condição feminina.  

Assim, muito embora a igualdade de gênero tenha 

sido tomada como direito fundamental desde a Carta das 

Nações Unidas de 1945, foram necessários anos e diversas 

estratégias de incidência política das mulheres junto aos 

governos e aos organismos internacionais, em diversos 

espaços de discussão da arena política local e global, até 

que um conjunto de mecanismos e programas de ações 

fosse estabelecido para a promoção de seus direitos. As 

questões de gênero foram incluídas de maneira muito lenta 

e gradual na agenda global de direitos humanos 

(PINHEIRO, 2020).  
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Nessa luta histórica por igualdade muitos percalços 

políticos foram encontrados, porém, para além das práticas 

sociais excludentes, o próprio direito também foi utilizado 

como estratégia de dominação, legitimando desigualdades 

e perpetuando preconceitos.  

Ocorre que o direito, enquanto variável dependente, 

pode acompanhar e incorporar os valores sociais e os 

padrões de conduta espontânea e paulatinamente 

constituídos na sociedade, do mesmo modo, as lutas sociais 

de setores reprimidos da sociedade pode aprofundar o 

conteúdo democrático de um Estado (SANTOS, 1999). 

A título de exemplo, destaca-se que o primeiro 

Código Penal genuinamente brasileiro (Código do Império 

de 1830) aduzia que não havia punição para o crime que for 

praticado em defesa da família o que, na prática, permitia 

que o marido matasse a mulher considerada adúltera.  

Posteriormente, o Código da República do Brasil de 

1890 deixava de considerar crime o homicídio praticado 

sob um estado de total perturbação dos sentidos e da 

inteligência (“insanidade momentânea”), razão pela qual, 

tal qual o Código de 1830, este também legitimava o 

assassinato da mulher tida como infiel. 

O Código Penal de 1940, ainda vigente, suprimiu o 

termo do código anterior que aduzia “perturbação dos 

sentidos e da inteligência” e criou a figura “homicídio 

privilegiado” (aquele praticado sob violenta emoção, 

injusta provocação da vítima ou motivo de relevante valor 

moral ou social). Esse instituto, apesar de minorar a 

possibilidade de total absolvição, possibilita, ainda hoje, a 

atenuação da pena.  
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Não fosse o bastante, foram criadas diversas teses 

de defesa que se fundavam na tolerância social em relação 

ao assassinato de mulheres, a exemplo da denominada 

“legítima defesa da honra” que possibilitou absolvição de 

diversos assassinos de mulheres (LIMA, 2018).  

Tais menções legislativas revelam a caminhada 

árdua de enfrentamento a legislações criadas com o fim de 

legitimar desigualdades e desumanizar mulheres, tanto é 

que o direito à dignidade, ou mesmo o direito à vida dessas, 

já encontraram escopo legal para sua flexibilização.  

Nesse panorama, o texto constitucional de 1988, que 

trouxe expressamente a igualdade de homens e mulheres 

em direitos e obrigações, pode ser considerado um marco 

na legislação brasileira por, justamente, alavancar 

formalmente o reconhecimento da igualdade como direito 

fundamental. 

Assim, diante de todo este cenário, trataremos de 

forma mais aprofundada através de pesquisa bibliográfica 

(metodologia), a respeito dos denominados direitos 

humanos das mulheres, bem como dos reflexos desse 

conceito na Carta Magna do Brasil e sua eficácia no plano 

material, trazendo dados recentes acerca da condição 

feminina e sobre o respeito à fundamental dignidade das 

mulheres.   

 

1. OS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES  
 

Nas palavras de Valeria Diez Scarance Fernandes, 

escrever sobre os direitos da mulher significa escrever sobre 

a luta para conquistá-los. Significa escrever sobre a forma 
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discriminatória como a mulher era tratada pela lei brasileira 

(FERNANDES, 2014). 

Segundo Jacqueline Pitanguy, foi por meio da ação 

política da sociedade civil que o conceito de direitos 

humanos passou a ser ampliado, incorporando questões 

ligadas à gênero, raça e etnia, meio ambiente, violência 

doméstica, reprodução, sexualidade, e os direitos civis, 

políticos e sociais, sendo reformulados e incorporando 

novas dimensões.  

Nesse contexto, o século XX foi fundamental para a 

afirmação dos direitos humanos no plano internacional, 

com destaque à Declaração Universal de Direitos Humanos 

de 1948. Nessa toada, através de diversas convenções e 

tratados internacionais, os direitos humanos foram se 

ampliando e influenciando as esferas nacionais pois 

convenções e tratados internacionais assinados pelos países 

e no Brasil a ter força de lei uma vez ratificados pelo 

Congresso Nacional (PITANGUIY, 2021). 

Exatamente diante deste cenário as demandas pelos 

direitos das mulheres passaram a ser cada vez mais 

evidenciadas, com destaque a atuação dos movimentos 

feministas.  

Nas palavras de Bourdieu: 
 

O movimento feminista contribuiu muito para uma 

considerável ampliação da área política ou do 

politizável, fazendo entrar na esfera do politicamente 

discutível ou contestável objetos e preocupações 

afastadas ou ignoradas pela tradição política, porque 

parecem pertencer à ordem do privado; mas não deve 

igualmente deixar-se levar a excluir, sob pretexto de 

elas pertencerem à lógica mais tradicional da política, 

as lutas a propósito de instâncias que, com sua ação 
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negativa, e em grande parte invisível – porque elas 

estão ligadas às estruturas dos inconscientes 

masculinos e também femininos -, contribuem 

fortemente para a perpetuação das relações sociais de 

dominação entre sexos. (BOURDIEU, 2002, p. 18). 

 

A partir da politização das demandas femininas, os 

organismos internacionais passaram a positivar estas 

questões. Nesse sentido a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 

1979, também chamada CEDAW (da sigla em inglês) ou 

Convenção da Mulher, foi o primeiro tratado internacional 

que dispôs vastamente sobre os direitos humanos das 

mulheres a partir de duas frentes, quais sejam: promover os 

direitos da mulher na busca da igualdade de gênero e 

reprimir quaisquer discriminações contra as mulheres nos 

Estados-parte. Nesse sentido: 

 

A adoção da Convenção da Mulher (CEDAW, sigla 

em inglês) foi o ápice de décadas de esforços 

internacionais, visando a proteção e a promoção dos 

direitos das mulheres de todo o mundo. Resultou de 

iniciativas tomadas dentro da Comissão de Status da 

Mulher (CSW, sigla em inglês) da ONU, órgão criado 
dentro do sistema das Nações Unidas, em 1946, com 

o objetivo de analisar e criar recomendações de 

formulações de políticas aos vários países signatários 

da Convenção, visando ao aprimoramento do status 

da mulher. (CEDAW, 1979). 

 

Apesar da Convenção da Mulher ter tratado acerca 

dos direitos humanos das mulheres, foi na Declaração de 

Direitos Humanos de Viena de 1993 que tal expressão foi 

de fato utilizada, quando, em seu parágrafo 18, prescreveu 

que “os direitos humanos das mulheres e das meninas são 
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parte inalienável, integral e indivisível dos direitos 

humanos universais”. Essa concepção foi reiterada pela 

Plataforma de Ação de Pequim, de 1995. 

Posteriormente, muitas outras convenções e tratados 

passaram a existir, todas com o escopo de acelerar o 

processo de igualdade de gênero nos países, entretanto, 

segundo o Estudo do Fórum Econômico Mundial de 2017, 

a igualdade entre homens e mulheres só será alcançada em 

217 anos, ao passo em que o Brasil ocupa 90° posição em 

ranking de 144 países, com classificação ruim sobretudo em 

relação à representatividade política.48 

Esta realidade de avanços e alguns retrocessos, bem 

como de luta por reconhecimento e positivação, inspirou 

legislações com perspectiva de gênero em todo mundo, ao 

passo em que no Brasil a Constituição Federal de 1988 foi 

um grande marco, conforme veremos nas linhas a seguir.  

 

2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O 

LOBBY DO BATOM 
 

No tocante aos direitos humanos das mulheres no Brasil 

a Constituição de 1988 é considerada uma importante referência 

pois resultou em uma relevante mudança de paradigma do direito 

brasileiro no que se refere à igualdade de gênero.  

É inquestionável a participação do movimento de 

mulheres que, em articulação com o Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher (CNDM) realizaram uma histórica e bem 

                                                             
48 Igualdade entre homens e mulheres só será alcançada em 217 anos. 

Artigo disponível em <https://www.dw.com/pt-br/igualdade-entre-

homens-e-mulheres-s%C3%B3-ser%C3%A1-alcan%C3%A7ada-em-
217-anos/a-41216810>. Acesso em 17 de maio de 2021.  
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sucedida campanha intitulada "Constituinte pra Valer Tem que 

ter Direitos da Mulher" e atuaram diretamente junto ao 

Congresso Constituinte em um movimento conhecido como 

Lobby do Batom (PITANGUY, 2021). 

No Encontro Nacional da Mulher e Constituinte, 

promovido pelo CNDM para fortalecer a reivindicação feminina 

por direitos na nova Constituição, foi entregue um documento ao 

então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o 

deputado Ulysses Guimarães, por Jacqueline Pitanguy, 

presidente da Campanha em 1987, no qual constava o seguinte 

texto: 

 

Nós, mulheres, estamos conscientes de que este país 

só será verdadeiramente democrático e seus cidadãos 

verdadeiramente livres quando, sem prejuízo de sexo, 

raça, cor, classe, orientação sexual, credo político ou 

religioso, condição física ou idade, for garantido 
tratamento e igual oportunidade de acesso às ruas, 

palanques, oficinas, fábricas, escritórios, assembleias 

e palácios. 

 

De acordo com os documentos da época, as 

mulheres apresentaram 3.321 emendas, o que representava 

cinco por cento em relação ao total apresentado por todos 

os deputados e senadores (62 mil aproximadamente).  

Entre as inúmeras conquistas das mulheres vale citar 

a licença-maternidade de 120 dias, ações para combater 

a violência doméstica, igualdade salarial entre homem e 

mulher e o direito à posse da terra igual ao homem e à 

mulher. 

Importante destacar que as exigências das 

constituintes não se restringiam especificamente às 

demandas femininas. Muitas reivindicações focavam na 

qualidade de vida e igualdade de todos os brasileiros. Entre 
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as pautas, por exemplo, foi exigida a inclusão da história da 

África e da cultura afro-brasileira desde a educação básica. 

Apresentou-se como proposta, ainda, a criação de um 

Sistema Único de Saúde, políticas de proteção ao meio 

ambiente e o direito de greve extensivo a todas as 

profissões, entre outros.49 

Assim a partir da luta das constituintes a Carta 

Magna (1988) passou a grifar que: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes:  

I - homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição;  

 

Com o texto acima, pela primeira vez na história 

constitucional brasileira, consagrou-se expressamente a 

igualdade entre homens e mulheres como um direito 

fundamental. 

Do mesmo modo, o princípio da igualdade entre os 

gêneros foi efetivamente incorporado no âmbito da família, 

uma vez que o texto do Código Civil passou a estabelecer 

que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 

devem ser exercidos igualmente pelas mulheres e pelos 

homens. 

Em que pese tantos avanços legais, a realidade 

social, especialmente a brasileira, ainda demanda e intensa 

                                                             
49 Lobby do Batom: conheça a história desse movimento de mulheres. 

Artigo disponível em < https://www.politize.com.br/lobby-do-
batom/>. Acesso em 17 de maio de 2021.  
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busca pela superação das desigualdades entre homens e 

mulheres.  

 

3. IGUALDADE FORMAL X IGUALDADE 

MATERIAL 
 

As leis e a própria Constituição Federal Brasileira, 

como já aludido, são paradigmas na busca por igualdade de 

gênero.  

Sobre a importância desses dispositivos Alda Facio 

preleciona: 

 

El derecho puede ser um instrumento para facilitar el 

cambio social si primero asumimos que debe ser la 

desigualdade la que define la igualdad y no al 
contrário. A partir de las experiências de 

desigualdade de lãs mujeres, la ley puede reconecer, 

acogery valorar lãs necesidades, posiciones, y 

experiencias que lãs mujeres tienen dentro de lãs 

estructuras de poder (género, clase, raza, etc) para El 

efecto de tratarlas diferentemente sin que lo haga 

desigualmente (FACIO, 1999, p. 37) 

 

Apesar da significativa importância dos avanços 

legais, no Brasil as mulheres são 52% da população, 52,5% 

do eleitorado e quase metade das filiadas a partidos 

políticos, mas são menos de 15% dos representantes, 

ocupando o 157º lugar no ranking da Inter-Parliamentary 

Union, composto por 196 países.50  

Segundo dados sobre feminicídios do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, 1.206 mulheres 

                                                             
50 ESPECIAL MULHERES NA POLÍTICA. Artigo disponível em 

<https://www.brasildefators.com.br/2020/07/30/especial-mulheres-na-
politica>. Acesso em 17 de maio de 2021. 
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foram assassinadas. Nove em cada dez casos a mulher foi 

morta por um companheiro ou ex-companheiro.  

Ainda, segundo a OMS (Organização Mundial da 

Saúde), o Brasil está no 5º lugar dos países que mais matam 

mulheres no mundo no contexto de violência doméstica. O 

ranking é feito em 84 países. 

Além disso, em 2018, foram registrados 263.067 de 

lesão corporal dolosa dentro da Lei Maria da Penha. Isso 

significa que, a cada dois minutos, uma mulher apanhou do 

marido, namorado ou ex-companheiro.  

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

os registros de violência sexual vêm crescendo anualmente 

e, no levantamento divulgado em 2019, referente a 2018, 

bateu-se o recorde de 66.041 casos.51 

Todos esses dados revelam uma realidade 

preocupante que demonstra que, apesar dos avanços 

constitucionais e legislativos, ainda há muito caminho 

longo a ser trilhado em direção à superação das 

desigualdades, ou seja, a conquista da letra da lei, ainda que 

importante, ainda não representa fidedignamente a 

realidade social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os direitos humanos das mulheres têm como pilar 

os contextos de desigualdade que as mesmas experenciam 

                                                             
51 Dia Contra a Violência à Mulher: 10 dados mostram por que falar 

sobre isso. Artigo disponível em: 

<https://www.uol.com.br/universa/noticias/ redacao/2020/10/10/dia-

contra-a-violencia-a-mulher-10-dados-explicam-por-que-falar-sobre-
isso.htm>. Acesso em 17 de maio de 2021. 
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na sociedade, sendo certo que não há como 

verdadeiramente haver uma defesa dos direitos humanos 

sem considerar as particularidades do gênero feminino, pois 

em face dos machismos entranhados nas pessoas, este ainda 

atravessa a vida das mulheres de maneira perversa, ao passo 

em que a desigualdade se revela através do controle dos 

corpos femininos.   

Os movimentos feministas, na luta por 

reconhecimento de direitos e por dignidade, fizeram com 

que as demandas do gênero alcançassem a esfera do 

politizável, alavancando o debate e a produção legislativa 

acerca dos direitos das mulheres. 

Nessa jornada foram produzidas no Brasil, além do 

texto constitucional, leis fundamentais na busca da 

igualdade, entre elas: a lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340/2006), a lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/15), a lei 

da Importunação Sexual (Lei nº 13.718/2018) e a Lei do 

Stalking (Lei nº14.132/2021).   

Ocorre que apesar dos avanços legais e 

constitucionais, a realidade de sub-representação das 

mulheres nos espaços do poder, bem como a situação de 

violência de gênero, revelam o quanto ainda carecem de 

efetividade esses textos, sendo necessário que, para além 

das leis, haja efetiva modificação da cultura.  

Somente com a abolição das amarras do machismo 

e do patriarcado, que tolhem a liberdade e a autonomia das 

mulheres, será possível, efetivamente, falarmos de direitos 

humanos para todos e todas e para “que nada nos limite, que 

nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja 

nossa própria substância” (Simone de Beauvoir).  
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CAPÍTULO 5 
 

O DIMENSIONALISMO DOS DIREITOS 

HUMANOS HOJE: O HISTÓRICO E O 

POLÍTICO COMO MARCOS 

INAUGURAIS. 
 

 

Deyvid Braga Ferreira (FRM/AL)52 

José Edson Ferreira Lima (IFAL)53 

André Luis Guimarães da Rocha (FAMA)54 
 

INTRODUÇÃO  
 

O que seria Direito? Para que serve? Quem são seus 

destinatários? 

Esta palavra, conforme o dicionário55, reverbera em 

nossa memória uma série de significações que nos levam a 

imaginar: aquilo que é correto, justo ou um conjunto de 

regras e/ou de leis que disciplinam a vida em sociedade 

(falando da classe gramatical do substantivo56); aquele que 

                                                             
52 Professor nos cursos de graduação em Direito e em Serviço Social 

(campus Maceió/AL). Doutorando em Linguística e Literatura pela 
UFAL. E-mail: deyvidbrafe@bol.com.br  
53 Professor colaborador do IFAL. Doutorando em Linguística e 

Literatura pela UFAL.  E-mail: edson.lima@proginst.ufal.br  
54 Coordenador do curso de Administração da FAMA (Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais de Maceió), Doutorando em Linguística e 

Literatura pela UFAL. E-mail: 

coordenacaoadministracao@famaalagoas.edu.br  
55 Disponível em: https://www.dicio.com.br/. Acessada em 01/07/2020. 
56 Classe de palavras com que se atribui nome aos seres, ações, objetos, 

características, sentimentos, estados. 
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respeita os bons costumes (regras morais e éticas), normas 

e legislações, ou aquela pessoa de reputação ilibada a qual 

não se pode censurar sua conduta (falando da classe 

gramatical do adjetivo57); aquele que vive de forma honesta 

(falando da classe gramatical do advérbio58). 

Quando juntamos o substantivo “direito” com o 

substantivo “humano”, teremos as duas palavras que 

carregam um elemento histórico muito importante, 

relacionado a possibilidade de vivência e convivência entre 

as pessoas, entre os povos, para coabitarem com o mínimo 

de dignidade na terra; visto que todos deveríamos poder 

escolher não só a forma como queremos viver nossa 

transitoriedade neste planeta mas, de que maneira iremos 

nos autodeterminar (escolhendo o nosso próprio destino e a 

forma pela qual gostaríamos de trilhar por tal empreitada, 

vivendo a própria vida)! 

São através dessas premissas, que buscaremos 

desenvolver a temática de Direitos Humanos, buscando 

através do histórico, entender as filiações de sentido do 

político como marcos inaugural de uma teoria 

ocidentalizada dos Direitos Humanos. 

  

                                                             
57 Classe de palavras que qualifica ou classifica um substantivo. 
58 Classe de palavras invariáveis que modificam o sentido de um verbo, 

de um adjetivo, ou de outro advérbio, indicando circunstâncias, como 
de modo, lugar, tempo e intensidade. 



- 106 - 

1. O histórico e o político como marco inaugural 
 

1.1 O que são Direitos Humanos? 
 

No percurso que a humanidade caminhou desde a 

fundação do ser social, até a presente data, observamos que 

os “processos de exploração do homem pelo próprio 

homem” sempre se sobressaíram, idolatrando os objetos e 

coisificando o humano, sendo, por essa via, legitimada 

barbáries de toda sorte que assolaram a humanidade. 

 

Os jovens tenentes franceses que, durante a guerra de 

libertação nacional da Argélia, torturavam 

guerrilheiros presos para extrair-lhes informações 

eram os mesmos que pouco antes haviam cantado as 

estrofes “contra a tirania” de A Marselhesa. [...] O 

Ato Institucional nº 5, pelo qual, em 13 de dezembro 
de 1968, os militares brasileiros radicalizaram sua 

ditadura, foi o documento jurídico mais infame da 

história do Brasil – entretanto, em suas primeiras 

linhas, reportava-se, cinicamente, a uma “autêntica 

ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito 

à dignidade da pessoa humana”. O Estado de Israel, 

que faz questão de apresentar-se como paladino dos 

Direitos Humanos – até em honra às vítimas do 

Holocausto –, ingressou no século XXI com um 

sombrio sinal distintivo: talvez seja o único país do 

mundo onde práticas de tortura para extrair 

informações de prisioneiros políticos contam com o 
aval do Poder Judiciário, desde que sejam torturas 

“módicas”. (Trindade, 2012, pp. 10) 

 

Todo e quaisquer direitos, historicamente, deveriam 

ser vistos como uma benesse, um favor, uma graça 

concedida pelo governante á seus súditos, em virtude de 

alguma contraprestação de caráter divino, natural ou 

espiritual. 
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Vemos com isso, uma forte tendência à 

priorização/preferência de direitos criados no continente 

europeu, em detrimento de todos os outros povos e culturas 

presentes e pretéritos nas demais partes do mundo, tais 

como ética, costumes, moral, religião, cultura... 

Esse “monopólio cultural” advoga a tese de que os 

Direitos Humanos só poderiam começam a surgir quando 

se impõe um limite ao “poder divino” do governante, do 

Estado, que seriam freados, e, a partir daqui, poderíamos ter 

conquistas significativas e avanços históricos, pois como 

diria Hobbes “Lupus est homo homini lúpus59”. 

 
Por onde, então, começar uma história dos Direitos 

Humanos? Isso depende do ponto de vista que se 

adote. Se for uma história filosófica, teremos que 

recuar a algumas de suas remotas fontes na 

Antiguidade clássica, no mínimo até ao estoicismo 

grego, lá pelos séculos II ou III antes de Cristo, e a 

Cícero e Diógenes, na antiga Roma. Se for uma 

história religiosa, é possível encetar a caminhada, 

pelo menos no Ocidente, a partir do Sermão da 

Montanha – há até indicações nesse rumo no Antigo 

Testamento. Se for uma história política, já podemos 

iniciar com algumas das noções embutidas na Magna 
Charta Libertatum, que o rei inglês João Sem Terra 

foi obrigado a acatar em 1215. Ou podemos optar por 

uma história social – melhor dizendo, por um método 

de estudo que procure compreender como, e por quais 

motivos reais ou dissimulados, as diversas forças 

sociais interferiram, em cada momento, no sentido de 

impulsionar, retardar ou, de algum modo, modificar o 

desenvolvimento e a efetividade prática dos “Direitos 

Humanos” nas sociedades. (Trindade, 2012, pp. 10) 

  

                                                             
59 O homem é lobo do próprio homem. 
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2.2 A gramatica ocidentalizada dos Direitos 

Humanos 
 

Entendemos que existem duas formas de se pensar 

a questão dos Direitos Humanos: uma pelo prisma 

jurídico, que entende ter havido um contrato, onde a 

sociedade acordara com o Estado a manutenção e 

reprodução de sua própria vida em coletividade, 

submetendo-se às suas leis, inclusive as que concedem 

direitos (como o caso dos Direitos Humanos) e deveres a 

todos, indistintamente, e outro de viés mais crítico, 

fundado na crítica marxista da sociedade, através dos 

estudos de Karl Marx, que busca um pensar e interpretar 

“de outra forma60”. Esta corrente, filiada ao materialismo 

histórico, discorda dessa perspectiva pois enxerga o homem 

como produto das mediações entre seus pares, forjado 

socialmente, e por essa via, a mercê de outros homens que 

podem lhe subjugar por serem detentores dos meios de 

produção, enquanto a grande maioria da população, 

possuem apenas sua força de trabalho para poder 

sobreviver. 

 

Por que tem sido tão fácil falar em Direitos Humanos, 

por que essa expressão se tornou assim maleável, tão 

complacente e moldável, a ponto de a vermos 

pronunciada, sem rubor, pelos mais inesperados 

personagens? O que ela significa exatamente? Ou 

melhor, ela ainda conserva um significado? Ou seu 

uso indiferente por canalhas e anjos estaria 
exatamente a indicar que teria perdido o sentido que 

teve algum dia? (Trindade, 2012, pp. 10) 

                                                             
60 Aquí haverá uma nítida oposição a teoria defendia por Norberto 

Bobbio, que discutiremos mais a frente. 
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A outra forma, advoga a tese de que a “gramatica de 

Direitos Humanos” foi construída segundo o principal 

evento estatal: o direito e a constituição. São eles os “únicos 

instrumentos legítimos61” que a humanidade possuiria para 

que haja alento e guarita. Somente através da lei, inserida 

em uma Constituição, a população em geral poderia ser 

detentora de direitos e garantias, contra os arbítrios de quem 

quer que seja, erigindo quaisquer pessoas, de meras 

detentoras de direitos, para o status de cidadão; pois: “entre 

o fraco e o forte, entre o pobre e o rico, entre o servo e o 

senhor, será a liberdade quem escraviza/ oprime e a lei 

quem liberta/ emancipa62” [com adaptações nossas]. 

 

O problema filosófico dos direitos do homem não 

pode ser dissociado do estudo dos problemas 
históricos, sociais, econômicos, psicológicos, 

inerentes à sua realização: o problema dos fins não 

pode ser dissociado do problema dos meios. Isso 

significa que o filósofo já não está sozinho. O filósofo 

que se obstinar em permanecer só termina por 

condenar a filosofia à esterilidade. Essa crise dos 

fundamentos é também um aspecto da crise da 

filosofia. (Bobbio, 2004, pp. 15) 

 

Serão sob estas premissas (jurídica e marxista), que 

desenvolveremos este capítulo, onde buscaremos 

demonstrar que a crítica marxista a sociedade, será aquela 

apta a compreensão de nosso objeto de pesquisas. 

  

                                                             
61 Por essa via, são relegadas todas as outras culturas que não 

comunguem de suas cartilhas. 
62 Frase de autoria de Henri Dominique Lacordaire. Acessada em 22 de 

dezembro de 2020. Disponível em: - https://kdfrases.com/frase/126369. 
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2.3 A questão dimensional 
 

Pensar a questão: Direitos Humanos, seus atores 

(atrizes) e seus conceitos, nos remete a diversos sentidos 

devido a opacidade da língua. A língua não é transparente, 

pelo contrário, ela é forjada na interação entre os sujeitos 

históricos, marcados ideologicamente, onde a construção 

discursiva do objeto nos dá indícios de qual lugar social o 

referente através do qual o sujeito falante está enunciando e 

posicionando-se, está situado. 

Pensando nesta construção do referente, que é 

social, teremos o enunciado Direitos Humanos, pelo menos 

neste trabalho, com dois sentidos diametralmente opostos, 

pois: circulam, formulam-se e são formulados a partir de 

diferentes percepções de vida e mundo; dizendo de outra 

forma: são gestados a partir de diferentes projetos 

societários que fazer reverberar sentidos antagônicos onde 

a linguagem trabalha no simbólico, produzindo o discurso. 

Esse discurso, com tais pontos de deriva: Jurídico e o 

Materialista Histórico imbricará o sujeito, a história e a 

ideologia e será expresso, toda a vez que que alguém for 

interpelado63 tornando-se partícipe do social; ou seja, o 

indivíduo irá fazer parte do tecido social, onde através da 

mediação linguística será transformado em sujeito.  

Direitos Humanos, na perspectiva jurídica, está 

umbilicalmente relacionado ao Direito Público Externo, 

pois se pressupõe que tais direitos, por serem vitais a 

mínima existência digna das pessoas em seus países, 

                                                             
63 Nesse sentido: Althusser, 1980, pp. 131 ss.; Orlandi, 2007, pp. 297 – 

298. 
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merecem um olhar mais atento da comunidade 

internacional. Esse, olhar diferente, contudo, condiciona-se 

fortemente que o país tido por “violador” seja signatário de 

tratados ou acordo em níveis: multilaterais, globais ou 

regionais. É comum, a palavra Direitos Humanos ser 

alocada metaforicamente como sinônimo de: Direitos do 

Homem são aqueles defendidos pela corrente jus 

naturalista. São direitos que já nascem com o ser humano, 

independente de quaisquer legislações pretéritas ou futuras. 

Como sinônimos temos: os direitos naturais e os direitos do 

homem fundamentais; já os Direitos Fundamentais são 

uma classe de direitos positivados, ou seja, descritos e 

inscritos nas principais cartas políticas dos países: as 

constituições. Através deste rol de garantias, os Estados irão 

traçar balizas e proteger seus cidadãos, respeitando 

condições mínimas de dignidade para o desenvolvimento e 

emancipação social. Como sinônimos temos: direitos 

públicos subjetivos ou liberdades públicas, direitos 

individuais, liberdades fundamentais ou direitos 

fundamentais do homem. 

Sua construção é histórica, pensando sempre em 

documentos escritos que demonstram algo material, 

concreto, que possa ser usado como “um lembrete” das 

obrigações firmadas entre os governantes e seus súditos; um 

compromisso firmado entre o governo regente e a 

sociedade, na busca por uma melhor convivência entre 

todos. 
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Nesse prisma64, podemos remontar até o século XIII 

com a “Magna Charta Libertatum”65 de 1215, acordo feito 

entre o rei João “sem terras” da Inglaterra e a nobreza 

inglesa, onde se buscou: limitar o poder do Estado 

(travestido na pessoa do rei) para aumentar excessivamente 

os impostos e prender arbitrariamente, afastar a ingerências 

políticas do Estado na religião (Igreja), proteger o direito 

sucessória das terras entre outros. Em 1628, também na 

Inglaterra, a “Petition of Rights”66 fora um documento 

apresentado ao parlamento contra o rei Carlos I, por sua 

medidas impopulares relativas a política exterior 

expansionista; neste documento, mais uma vez fala-se dos 

impostos excessivos e aumentados a bel prazer do rei, as 

prisões arbitrárias, a obrigatoriedade dos súditos manterem 

provisionados os soldados em suas casas entre outras. Em 

1679, o “Habeas Corpus Act”67 foi uma medida tomada 

pelo parlamento Inglês, contra as prisões arbitrárias que 

vinham sendo cometidas pelos funcionários do rei Carlos 

II, onde por intermédio desta lei, era necessário que um 

tribunal examinasse qualquer ordem de prisão contra para 

evitar abusos. Em 1689, teremos a “Bill of Rights”68 

também na Inglaterra, onde com a ascensão do rei Jaime II 

ao trono, que propõe o expansionismo da fé católica em seu 

reinado. Temendo que as perseguições relatadas por toda a 

Europa viessem a ocorrer em solo Inglês, nobreza e 

                                                             
64 Comparato, 1999. 
65 Grande Carta das Liberdades/ Libertações 
66 Petição de direitos. 
67 Ato de devolução da mobilidade ao próprio corpo. 
68 Declaração de direitos. 
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religiosos protestantes convidam o esposo de Maria II (filha 

de Jaime II), o príncipe dos países baixos europeus 

Guilherme de Orange. Ambos (Guilherme e Maria), 

aceitam invadir a Inglaterra e, ao chegarem ao trono, 

assinam este documento: que traz mais limitações ao poder 

real e aumenta as atribuições do parlamento na gerência da 

vida do país (eleições parlamentares, leis tem de ter o seu 

crivo, vedação de imposto excessivos e prisões arbitrárias). 

Em 1776 há a “Declaração de independência dos EUA”, 

que foi um movimento de revolta dos americanos contra o 

domínio inglês em seu território e passados 13 anos teremos 

a “Constituição dos Estados Unidos da América” em 

1789, onde exortam-se os direitos e as liberdades 

individuais dos seus cidadãos como algo inalienável, e 

apregoa-se que são todos iguais perante a lei. Em 1789, com 

a passagem do feudalismo ao modernismo, teremos a 

“Revolução Francesa e a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão” onde busca-se mudar radicalmente 

a forma como a sociedade estava sendo conduzida por seus 

governantes, na tentativa de se conduzir o povo a sua 

libertação. 

 

Na realidade, os Direitos Humanos, em sua 

formulação, vão surgindo com o desenvolvimento de 
uma necessidade de se significar o valor da pessoa 

humana e de um ideal de liberdade que vai-se 

constituindo através de sucessivas gerações, mas que 

tem forte expressividade no século XVIII. As 

revoluções que estão na base dessas manifestações, 

são as revoluções liberais democráticas, a Americana 

(1776) e a Revolução Francesa (1789). Isto marca 

profundamente a formação discursiva que constitui o 

discurso dos Direitos Humanos. Eles se estruturam e 
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funcionam em torno dos princípios desses 

movimentos: propriedade privada, direitos dos 

cidadãos etc. (Orlandi, 2007, pp. 301) 

 

Esse é o principal cenário histórico mundial, que 

perdura até a 2ª guerra mundial. Com o fim desta 

beligerância e por causa dos horrores sentidos pela 

humanidade, em 1945 surge a ONU (Organização das 

Nações Unidas) para evitar futuras guerras mundiais e 

substitui a Liga das Nações69. Em 1948, sob a chancela de 

seus membros, promulga a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH) instrumento que serve de 

indicação, de orientação em âmbito internacional, a 

seguirem diretrizes de respeitabilidade ao ser humano, onde 

o conceito jurídico de garantia dos Direitos Humanos 

deverá agregar algo novo e melhor, nunca podendo 

retroceder.  

Para tornar mais didática esta concepção e, 

empreender um cronograma cronológico que demonstrasse 

os avanços em termos quantificáveis, Karel Vasak profere 

em aula inaugural no Instituto Internacional dos Direitos do 

Homem em 1979 na cidade de Estrasburgo, no leste da 

França, pela primeira vez, uma relação direta entre o lema 

da revolução francesa: “Liberté, Egalité, Fraternité”70 e as 

Dimensões71 de Direitos Humanos (Bonavides, 2017, 

                                                             
69 Reunião dos países vencedores da primeira guerra mundial. 

Entretanto, a Liga não consegue evitar os eventos desencadeadores em 

1939 da 2º guerra mundial, por isso sendo extinta. 
70 Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
71 Gostaria de frisar que é possível encontrar o termo geração em 

detrimento de dimensão, para referir-se aos “saltos ascensionais” de 
cada modulação. Nesse sentido, concordamos com a opinião de Bobbio 
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pp.563), onde, para isso, houve a associação dos ideais 

revolucionários franceses, com sua inserção no plano 

constitucional destas garantias. Defendemos que existem 

05 dimensões de Direitos Humanos, identificáveis entre sí, 

que demonstram bem essa inserção histórica de Vasak. 

A primeira dimensão refere-se ao rol de direitos, 

cujo lema é a liberdade. São direitos que se robustecem no 

século XVIII, com a independência americana e a criação 

de sua constituição, além da Revolução Francesa e a 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Sua 

classe associa-se aos direitos civis e políticos. Isso 

significa que tais direitos são de caráter negativo, ou seja, 

exigem que o Estado abstenha-se de praticar condutas que 

atentem contra as liberdades individuas das pessoas. Tais 

direitos surgem para por freio aos desmandos Estatais, quer 

na figura do rei, quer na figura da colônia, que em muito 

dificultavam a vida da população na sociedade. Primeiro se 

consagram os direitos civis que buscaram a 

descontinuidade do poder real para prender arbitrariamente, 

assim como aumentar impostos ao seu bel prazer “id est”72. 

Logo em seguida, pleiteia-se a participação pública na 

gerencia da máquina Estatal. São os direitos políticos, onde 

através do voto, o povo poderia ocupar cargos ou funções 

públicas e nelas permanecer, independente da vontade de 

quem estivesse no poder, pois foi o povo que o elegeu. 

Nesse sentido: “Magna Charta Libertatum”, “Petition of 

                                                             
(2004), onde a terminologia correta seria Geração e não Dimensão, pois 

Geração pressupõe finidade e Dimensão pressupõe continuidade e 

incorporação. 
72 Por exemplo. 
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Rights”, “Habeas Corpus Act” e “Bill of Rights”. 

Gostaríamos de frisar que enquanto o direito civil ou 

individual independe da nacionalidade de quem o invoque, 

os direitos políticos estão diretamente relacionados ao 

vinculo pessoal do requerente com sua pátria. Como 

exemplo, teremos: Direito à Liberdade, Direito à 

Propriedade, Direito à Igualdade perante a Lei e à 

Participação Política. 

A segunda dimensão refere-se ao rol de direitos, 

cujo lema é a igualdade. Busca-se, diferente da dimensão 

anterior, uma maior prestação do Estado em áreas que 

possibilitariam a todos uma vida mais digna, sendo 

chamados de direitos positivos, onde se fortalece o conceito 

de Estado de Bem-estar Social; surgindo através de um 

conjunto de ações que se inicia com a revolução industrial 

e tem seu ápice pós primeira guerra mundial, como forma 

de amenizar as feridas deixadas por este primeiro 

cataclisma global. Neste momento, é pensada a proteção da 

coletividade como um todo em detrimento do indivíduo. 

Sua classe associa-se aos direitos sociais, econômicos e 

culturais. Podemos citar como exemplos: Direito a 

Educação, Direito ao Trabalho, Direito a Habitação e 

Previdência Social.  

A terceira dimensão refere-se ao rol de direitos, 

cujo lema é a fraternidade. Nesta dimensão, a titularidade 

deixa de ser pensada no indivíduo ou na coletividade e foca-

se nos grupos minoritários que merecem uma maior atenção 

por parte do poder público, sendo chamados de 

transindividuais, que poderiam ser difusos (onde não se 

consegue identificar ou quantificar seus titulares) ou 
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coletivos (onde se consegue identificar tanto seus titulares, 

quanto a sua quantidade, uma vez que todos possuem um 

liame entre sí), acentuando-se com o fim da segunda guerra 

mundial. Sua classe associa-se aos direitos 

transindividuais (difusos e coletivos). Como exemplo, 

teremos; Direito ao Meio Ambiente, Estatuto do Idoso, 

ECA, Direito do Consumidor, Direitos Econômicos. 

Até a terceira dimensão, todos os doutrinadores são 

unissónos e advogam a sua existencia. Entretanto, a partir 

daqui, teremos diversas divergências doutrinárias, onde 

cada qual advoga sua tese. Continuarei utilizando: 

Bonavides (2017), Norberto Bobbio (2004) e Mazzuoli 

(2018), para poder definir mais duas dimensões: quarta e a 

quinta, que acho serem pertinentes e relevantes para o 

conhecimento. Para que sejam elencadas novas dimensões, 

faz-se necessários que em virtude de uma transcendência de 

um direito outrora conquistado, este desenvolva-se sob 

novo prisma, que outrora não lhe cabia a simples 

coadjuvancia. 

A quarta dimensão refere-se ao rol de direitos, cujo 

lema é a solidariedade. Defendemos a tese de que- tal classe 

de direitos advém com o fenômeno dos direitos à 

informação. Com isto, a partir da globalização das 

informações passamos a viver num mundo cosmopolita, ou 

seja, sem limites fronteiriços sendo a internet sua única 

fronteira! Com os avanços tecnológicos, surge uma nova 

pauta de reinvindicações: Bioengenharia (manipulação e 

engenharia do código genético dos seres vivos e depois do 

homem) e a Tecnologia (conexão, compartilhamento e 

transmissão de dados de uma forma geral, mas 
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principalmente pela “W.W.W.”73), além da Democracia, 

onde todos os seres humanos buscariam a solidariedade e 

ajuda mútua e recíproca. 

A quinta dimensão refere-se ao rol de direitos, cujo 

lema é a esperança. Esperança de um presente e futuro 

melhor para tudo e todos O que se pretende nesta dimensão, 

seria à convivência harmônica entre os países e seus 

habitantes, de forma interna e externa. Busca-se, através 

dos direitos internos (constituição) e externos (acordos, 

pactos e tratados multilaterais) consolidar um ambiente 

global de parcimônia e equidade, evitando-se quaiquer tipos 

de beligerâncias. Sua classe associa-se aos direitos à paz. 

Podemos apontar que os dois principais eventos que 

demandam esta classe de direitos são: 11 de setembro 2001 

(ataque sofrido pelos EUA em dois pontos politicamente 

estratégicos: as torres gêmeas do complexo financeiro e 

turístico situado em Nova York chamado de “World Trade 

Center”74 e o ataque ao Departamento de Defesa dos EUA, 

situado no pentágono. Como consequência, os EUA sob a  

liderança de George Walker Bush lançam um massivo 

ataque ao Afeganistão, que juntamente á: Iraque, Irã e 

Coreia do Norte fariam parte do “eixo do mal”, que seriam 

países que dão abrigo e apoiam o terrorismo, além de 

produzirem armas de destruição em massa75) e  a primavera 

                                                             
73 “World Wide Web”, que significa: rede ou teia de alcance mundial.  
74 Centro mundial de comércios. 
75 Não existem evidencias que tais armas existiam, e nem nunca foram 

criadas. Informação disponível em: 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/doutrina-bush-

guerra-contra-o-terrorismo-e-o-eixo-do-mal.htm. Acessado em 
18/03/2021. 
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árabe (protestos e revoltas ocorridas tanto no continente 

africano, quanto no oriente médio, onde a população destes 

países foram às ruas reivindicar melhores condições de vida 

ou "retirar seus líderes perpétuos”76.  Tudo começa na 

Tunísia, onde um vendedor de frutas que teve suas 

mercadorias apreendidas, por recusar-se a pagar propinas 

ao policiais que lhe abordaram e por não ser recebido na 

sede do governo local da cidade de Sidi Bouzid, em um ato 

de desespero, ateia fogo ao próprio corpo. Com auxílio das 

redes e mídias sócias, este ato reverbera-se em protestos: 

Egito, Líbia, Síria, Argélia, Bahrein, Iraque, Jordânia, 

Iêmen, Omã entre outros...).  

Dentro destas perspectivas, poderíamos pensar 

algumas obras que mesmo fora da data aproximada de 

efetivação de tais direitos, servem de norte para refletirmos 

acerca de cada dimensão e de seus avanços ou retrocessos; 

tais como: na primeira dimensão poderíamos pensar no 

“contrato social” escrito por Jean J. Rousseau e publicado 

em 1726; na segunda dimensão poderíamos pensar no 

“manifesto comunista” escrito por Marx & Engels e 

publicado em 1848; na terceira dimensão poderíamos 

pensar “a utopia” escrita por Thomas Morus e publicada em 

1516; na quarta dimensão poderíamos pensar em “1984”, 

obra escrita por  George Orwell e publicada em 1949 e, por 

fim, na quinta dimensão podemos indicar “a paz 

perpetua”, escrita por Immanuel Kant e publicada em 1795. 

 

                                                             
76 Informação disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/Internacional-55379502. Acessada 
em 18/03/2021. 
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CONCLUSÃO 
 

Como vimos ao longo deste artigo, o conceito de 

Direitos Humanos, na perspectiva do direitos atrela-se ao 

Direito Público Externo, pois se pressupõe que tais direitos, 

por serem vitais a mínima existência digna das pessoas em 

seus países, merecem um olhar mais atento da comunidade 

internacional, buscando extrapolar as fronteiras entre os 

países, na busca por uma “melhoria global na qualidade de 

vida”. 

Com isto, criou-se uma teoria dimensional que 

segue os ideais da revolução francesa, e busca identificar 

pontos de surgimento de novas categorias de direitos, para 

apresentar-nos 5 dimensões de direitos. 

Apesar da perspectiva histórica mostrar somente 

fatos e valores do continente Europeu e Americano (do 

norte), relegando a segundo plano toda a cultura e as 

tradições históricas da: Asiática, Africana, Oceania e 

Ameríndia acreditamos que cada continente e em especial 

seus países, podem pegar os conceitos gerais de cada 

dimensão escrevendo suas próprias histórias locais com as 

devidas adaptações. E, caso se queira proteção de seus 

direitos, devemos trilhar por tais caminhos. 

 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos 

ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas 

ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 

desagradáveis etc. A palavra está sempre carregada 

de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial. É assim que compreendemos as palavras e 

somente reagimos àquelas que despertam em nós 
ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida 

[grifos nossos] (Bakhtin, 2006, pp.88) 
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Se não houver um olhar crítico, do docente ao 

ministra esta disciplina de forma a situar historicamente 

dentro do seu País seus próprios marcos históricos, 

acreditamos que seria possível passar-se uma falsa 

impressão que todo o rol de garantias conquistado pela 

humanidade veio da Europa os e América do Norte, e todos 

os outros países são meros expectadores em busca de suas 

Beneplacências 

Esperamos com este artigo termos tido a 

oportunidade de apresentar uma revisão histórica dos 

avanços das tidas “gerações” às dimensões, onde ficou 

constatado que quaisquer direitos historicamente 

conquistados, necessitou-se verter muito suor e sangue da 

população na busca por suas efetivações. O homem sempre 

será o protagonista de sua própria história, na luta por 

direitos e conquistas, onde o Estado do qual faça parte, 

deverá sempre propor novas formas de garantir dignidade 

aos seus cidadãos. E esta luta deverá sempre continuar, 

combatendo a naturalização da “exploração do homem pelo 

próprio homem”, ou então, seremos relegados a 

coadjuvancia em nossa própria estória. 
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CAPÍTULO 6 
 

FILOSOFIA E EDUCAÇÃO: ENTRE O 

CORPO COMO CATEGORIA SIMBÓLICA 

E SUA OBJETIFICAÇÃO NA 

CONTEMPORANEIDADE 
 

José Aparecido de Oliveira Lima77 

Junot Cornélio Matos78 
 

INTRODUÇÃO79 
 

“O corpo é nosso meio geral de ter um mundo” 

(Merleau-Ponty, 1999, p.203). 

 

Qualquer pesquisa que traz como tema o “corpo” 

deve ser revestida de uma discussão muito ampla e 

cuidadosa, pois, observar sobre as questões do corpo, de sua 

história e de sua autenticidade é, basicamente, pensar na 

trajetória e contribuição de nosso próprio corpo. Desta 

forma, é relevante perceber esse corpo como um corpo 
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socialmente construído, “tanto nas suas ações sobre uma 

cena coletiva quanto nas teorias que explicam seu 

funcionamento ou nas relações que mantém como homem 

que encarna” (BRETON, 2007, p.26). 

As marcas sociais e simbólicas desse corpo 

destruído, negado, coisificado pelas lógicas que 

fundamentam a cultura ocidental parecem ainda ecoarem 

em pleno século XXI. A escola ainda permanece sendo um 

lugar de cognição e aprendizagem vinculadas “à cabeça” do 

estudante. Parte significativa da sociedade ainda desdenha 

de artes que utilizam unicamente o corpo como mediação 

expressiva.  

Buscaremos neste artigo tratar de três vias de 

pensamentos que podem envolver um diálogo sobre o 

corpo, tais como, um pequeno recorte conceitual e 

histórico, almejando demarcar a evolução do corpo na 

história. Em um segundo momento, trataremos sobre o 

corpo como categoria simbólica, ou seja, nesse aspecto, 

discutiremos algumas das metáforas que envolvem o corpo 

como rascunho, como reflexo e/ou como máquina. Por fim, 

pensamos em problematizar o corpo “divergente/anormal” 

expelida por uma sociedade conservadora e padronizada.  

Noutras palavras, destaca-se neste tópico, tanto a 

necessidade de superação da ideia do corpo como objeto, 

como resistir e contradizer toda e qualquer forma de 

preconceito e normas que buscam reprimir, monopolizar e 

atrofiar o sujeito. Cornélio (2020, p. 42) propõe que “a 

subjetividade reside então dentro dessa experiência, dentro 

do corpo, não mais na ideia clássica de ente pensante. A 
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premissa da racionalidade parece muito distante se a 

concebermos como “uma razão” fora do corpo”. 

Portanto, sobre o corpo, é relevante problematizá-

lo, interpretá-lo e compreendê-lo na inserção de um 

contexto social multifacetado, no qual estamos inseridos, 

pois, reconhecer o corpo do outro é poder contemplar as 

semelhanças e, principalmente, as diferenças que o outro 

tem. Isso nos remete ao importante processo de 

humanização e descentralização de meu eu. 

 

Delineamentos quanto à história do corpo  
 

“O corpo parece explicar-se a si mesmo, mas nada é 

mais enganoso” (BRETON, 2007, p. 26). 
 

Nessa etapa, deve-se dizer inicialmente que adentrar 

a concepção histórica do corpo humano é perceber sua 

evolução epistemológica e civilizatória, ou seja, 

acompanhando o contexto de formação e transformação da 

sociedade através dos tempos, nota-se um importante 

processo de compreensão do corpo humano.  

Investigar e estudar acerca do corpo, implica na 

compreensão das características que representam a sua 

evolução no contexto das relações sociais e simbólicas. 

Nesta perspectiva, desenvolver uma vertente histórica sobre 

o corpo é partir para uma assimilação do mesmo como 

materialidade histórica. Aqui, não almejamos discutir a 

respeito da sua história, e sim trilhar algumas das discussões 

de seus principais recortes históricos.  
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Destarte, partindo de uma ideia sobre o corpo 

possuindo como base a “Grécia Antiga”, perceberemos um 

contexto histórico que nos remete ao corpo referencial, viril 

e idealizado como “ideia de corpo perfeito”. Ora, na história 

antiga, o corpo sempre foi sinônimo de beleza, no qual 

representava a perfeição e caracterizava a divindade. Por 

outro lado, no período medieval, a ideia sobre o corpo é 

inversa ao período antigo, ou seja, o corpo não é mais visto 

com menções honrosas, mas como “vergonha da alma”, 

algo abominável que distanciava o homem de Deus, é a sede 

de toda finitude e “pecado” humanos. O corpo é 

apresentado como punição uma vez que o homem e a 

mulher ousaram querer ser algo além que sua corporidade. 

Já na modernidade, o corpo renasce com os avanços da 

racionalidade científica. Sob esse aspecto, as conceituações 

sobre o corpo deixavam de lado os estigmas religiosos para 

concentrar-se na ideia de um corpo reinventado.  

Acerca desses aspectos históricos, Courtine (2008), 

coloca a importância de refletir dois pontos relevantes da 

história do corpo: primeiro, na idade média retrata-se a ideia 

de um corpo “diferente” e inanimado até o fim do século 

XVIII e, segundo, na idade moderna, conforme os estudos 

de Freud, a ideia de um corpo “diferente”, mas agora 

reinventado e animado no século XIX e XX.  

De fato, segundo o pensamento de David Le Breton 

(2007), esse contexto histórico de reflexão acerca do corpo 

humano, nos remete ao processo de conceituação do corpo 

a partir do século XIX. Desse tempo destaca-se uma 

“sociologia implícita do corpo” ressaltando a miséria física 

e moral da classe trabalhadora na Revolução Industrial, 
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além, de destacar alguns autores, tal como Michel Foucault, 

que buscava descrever e problematizar a “utilização 

subversiva” do corpo “diferente” desse tempo.  

Ora, o corpo inanimado até o fim do século XVIII é 

percebido como um “pedaço de matéria” ou um “feixe de 

mecanismo”, por outro lado, o corpo animado do século 

XIX e XX representa uma “restauração e aprofundamento 

da carne”, contudo, um corpo com objetivos bem 

específicos para atividades lucrativas da época. Acerca 

desta ideia, trataremos no segundo tópico deste texto.  

De outro modo, seguindo as problematizações de 

Michel Foucault (1926-1984), foi necessário desenvolver 

durante a história, diversas perspectivas históricas do corpo, 

como por exemplo, a ideia do “corpo como fenômeno”, ou 

o corpo sujeito a ações de nossos sentidos, de nossos valores 

e performances físicas, como ‘preparação’ e ‘modelagem’ 

para a sua inserção na sociedade. Em tal diapasão, Deleuze, 

(2001, p. 36) assinalou 

 

O corpo é um fenômeno múltiplo, sendo composto 

por uma pluralidade de forças irredutíveis; a sua 

unidade é a de um fenômeno múltiplo, “unidade de 

dominação”. Num corpo, as forças superiores ou 
dominantes são ditas ativas, as forças inferiores ou 

dominadas são ditas reativas. Ativo e reativo são 

precisamente as qualidades originais, que exprimem 

a relação da força com a força. Porque as forças que 

entram em relação não têm uma quantidade, sem que 

cada uma ao mesmo tempo não possua a qualidade 

que corresponde à sua diferença de quantidade como 

tal. Chamar-se-á hierarquia a esta diferença das forças 

qualificadas consoante a sua quantidade: forças ativas 

e reativas. ( ) 
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O panorama histórico que envolve o fim do período 

medieval e início dos tempos modernos tem como 

característica a problematização dos pensadores de cada 

época acerca dos modelos de aperfeiçoamento dos corpos, 

ou seja, eles enfatizavam a necessidade de desenvolver um 

processo de estranhamento frente aos paradigmas e, a partir 

disso, inverter a ordem do discurso.  

Para Brighente e Mesquida (2011, p. 2392): 
 

O corpo até o século XVIII foi alvo de suplícios como 

forma de punição, a sua sexualidade era padronizada 

para colocar limites entre o normal e o patológico; o 

corpo da mulher era subestimado e os corpos de 

crianças e jovens eram governados dentro das 

escolas. Ao contemplar esta reflexão, não podemos 

deixar de remeter aos dias atuais, pois estes processos 

deixaram consequências que ainda se sustentam, já 

que, segundo Foucault (2010), a dominação impõe 

obrigações e direitos, fazendo com que surjam marcas 

nas coisas e nos corpos. Estas são algumas das 

consequências das intervenções realizadas no corpo 
dos indivíduos por meio do “poder disciplinar”. 

 

O processo disciplinar e domesticado dos corpos faz 

os autores perceberem a necessidade de desocultamento dos 

olhares disciplinares que mesmo ontem e hoje, modelavam 

e modelam as responsabilidades e imposições dos 

indivíduos. Para Foucault (2010), a dominação impõe 

obrigações e direitos, fazendo com que surjam marcas nas 

coisas e nos corpos. 
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O corpo como categoria simbólica: rascunho, reflexo 

e máquina 
 

Diante do delineamento deste quadro e dando 

continuidade a ao recorte histórico e conceitual, Le Breton 

(2008) afirma que o corpo se apresenta como um “objeto 

imperfeito, um rascunho a ser corrigido [...] trata-se de fato 

de mudar seu corpo para mudar sua vida” (BRETON, 2008, 

p. 10). Ora, o corpo como um rascunho nos remete aos 

contornos, as definições de modelagem e a necessidade de 

complementar e aperfeiçoar a obra prima, contudo, não 

poderia ser visto como objeto de domínio de “correção da 

ciência”. Claro, o rascunho do corpo pode ser a parte 

identitária que identifica, assemelha e caracteriza o ser 

humano, mas não pode ser visto como algo que deve ser 

“consertado”. O corpo não pode ser corrigido, ou seja, por 

exemplo, não pode fugir de sua imprescindível finitude, a 

morte.  

De outro modo, segundo Le Breton (2008, p. 17), 

“torná-lo uma mecânica, associá-lo à ideia da máquina ou 

acoplá-lo a ela é tentar escapar desse prazo (morte), apagar 

‘a insustentável leveza do ser’”. De fato, a ideia do corpo, 

no sentido figurado da máquina, nos remete ao 

mecanicismo das ações e ao superficialismo dos 

sentimentos humanos.  

De acordo com Le Breton (2008, p.19): 
 

Não se compara a máquina ao corpo, compara-se o 

corpo à máquina. O mecanicismo dá paradoxalmente 

ao corpo seus duvidosos títulos de nobreza, sinal 

incontestável da proveniência dos valores para a 

modernidade. [...] A admiração dos biólogos ou dos 
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cirurgiões diante do corpo humano, cujos arcanos eles 

tentem penetrar, ou a mais cândida do profano, pode 

ser traduzida pela mesma exclamação: “Que máquina 

maravilhosa”. A esse respeito, são inúmeros os títulos 

de obras ou de artigos que recorrem à metáfora 

mecanicista. 

 

No entanto, diante de uma sociedade 

contemporânea, de relações tecnicistas, e de ideias nas 

quais nos remete a uma percepção do corpo humano como 

máquina, é desejável a ideia de um corpo “perfeito”. Essa 

afirmativa mexe com o ser humano: Primeiro, faz pensar o 

corpo humano como uma indústria, como um sistema 

perfeito de atividades que engloba controle, produção, 

técnicas e manipulação. Segundo, de perceber o corpo 

humano como uma máquina, composto de órgãos e 

formações perfeitamente ajustadas.  

Por ora, conforme esta maneira de compreensão, 

tanto o corpo como indústria quanto o corpo tal qual uma 

máquina, dentre outras metáforas, seja qual for o caso, 

existirá sempre ‘aquele’ que conduzirá e guiará as ações de 

uma indústria ou de uma máquina, ou seja, pode ser o dono 

da indústria e seus colaboradores ou os operadores de 

máquinas, contudo, se tratando do corpo humano, ter 

alguém que conduza a operação do corpo além do próprio 

é alocar a essência de ser humano a outro ser.  

Da mesma forma, no entendimento do corpo 

percebido no reflexo do espelho, deve-se interpretar sua 

relação exterior no âmbito daquilo que o define enquanto 

corpo, ou seja, sua humanidade. De fato, segundo Lima 

(2004), o corpo em frente ao espelho nos remete a ideia do 

“Narciso e o Drácula”. O Narciso representa a imagem 
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exterior que pode ser refletida pelo espelho. Por outro lado, 

o Drácula representa o vampiro que está em nós, contudo, 

o espelho não consegue refleti-lo ou capturá-lo. Noutras 

palavras, "O vampiro que somos torna possível à imagem 

do Narciso que vemos: mas o vampiro é o que não pode ser 

contemplado, já que o espelho não reproduz a imagem de 

vampiro” (LIMA, 2004, p. 1). O espelho refletiu o 

“Narciso” que ele mesmo produziu, porém, apenas naquele 

momento do reflexo, ou seja, ele se torna algo finito e 

temporal. Por isso, a duração temporal existe na medida em 

que o reflexo do corpo dura no espelho.  

Ora, o corpo assim como o reflexo, é algo limitado 

quanto ao tempo. Quer dizer, conhecemos o corpo existente 

no tempo e na mesma medida em que vemos o seu 

reflexo/ação durarem no mundo. Neste sentido, o ‘ver’ e o 

‘conhecer’ torna-se uma possível construção da imagem 

real de algo posto no mundo.  

Ou melhor: 
 

Speculum — espelho; spectabilis — o visível; 

specimem - a prova; o indício, o argumento e o 

presente; speculum é parente de spetaculum (a festa 
pública), que se oferece ao spectator (o que vê, o 

espectador), que não apenas se vê no espelho e vê o 

espectáculo, mas ainda podem voltar-se para o 

speculandus (a especular, a investigar, a examinar, a 

vigiar, a espiar) e ficar em speculatio (sentinela, vigia, 

estar de observação, pensar vendo) porque exerce a 

spectio (a vista, inspeção pelos olhos, leitura dos 

agouros) e é capaz de distinguir entre as species e o 

spectrum (espectro, fantasma, aparição, visão irreal) 

(LIMA, 2004, p. 2). 
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Buscando uma releitura dessa citação de Lima 

(2004), percebemos que: O espelho captura o visível, a 

prova, o indício, o argumento e o presente. O espelho se 

oferece ao espectador, que não apenas se vê no espelho mais 

também vê a imagem revelada ao seu redor. O espectador 

como exímio investigador/examinador, busca ficar como 

sentinela/vigia, porque exerce o poder de incômodo, por 

possuir a inspeção pelos olhos/leitura da realidade e, nesse 

aspecto, ele é capaz de distinguir entre as imagens dos seres 

vivos (visão real) e as aparições não reveladas no espelho 

dos fantasmas (visão irreal).  

De fato, o espelho representa o momento exato, ou 

seja, a visão real. Ele representa aquilo que nos aponta ao 

seu reflexo no espelho. Por outro lado, naquilo que nos 

manifesta a visão irreal, reproduz apenas a memória de um 

reflexo, isto é, na visão irreal, “só encontrará seu ‘próprio’ 

corpo e minha perda” (LIMA, 2004, p. 2) quer dizer, de 

frente para o espelho vejo o reflexo de meu próprio corpo e 

recordo aquilo que está em minha memória.  

Revelada essa percepção, portanto, em uma 

perspectiva da história de “Narciso e o Espelho” (LIMA, 

2004), o corpo é o que nos permite perceber, ou seja, nossa 

humanidade: aquilo que nos torna humanos (aparência, 

evidência, caráter...) e externaliza também aquilo que nos 

permite ser/agir enquanto humano (inventar, reinventar, 

esquecer...).  

Logo, diante destes recortes simbólicos e 

conceituais desenvolvidos ao longo do tópico, o corpo 

envolve um contexto de plenitude, no qual abarca um todo 
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que é formado pelas relações, pelos sentimentos, pelo dia a 

dia e, consequentemente, por sua manipulação.  

Podemos concluir que diante dos reflexos de uma 

sociedade padronizada é relevante desenvolver uma 

reflexão contraditória e crítica sobre o corpo, no qual diante 

da rígida visão contemporânea, envolta ao consumo do 

capitalismo, torna-se evidente, a necessidade de superar os 

paradigmas universais que modelam os sentidos e 

significados do corpo, os conceitos rotuladores e, 

principalmente, a percepção do corpo como apenas mera 

categoria simbólica.  

Deve-se salientar, portanto que a fala do outro, a 

moldura ou mesmo os conceitos do outro não podem nos 

preconceber, nos alienar ou nos capturar por completo. 

Com vista nisso, buscaremos no próximo tópico 

desenvolver uma concepção de corpo na qual é preciso 

entrar em um processo de estranhamento contra uma 

realidade dogmática que nos é imposta, exigido ou 

prescrito. Claro, não podemos esquecer que “[...] em 

qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de 

poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, 

proibições ou obrigações” (FOUCAULT, 2010, p. 75). 

 

O corpo como possível modelo 

“desviante/divergente”: o binômio antagônico da 

sociedade 
 

Após um pequeno recorte acerca de uma possível 

conceituação do corpo e de sua percepção como categoria 

simbólica frente aos estigmas da sociedade, trataremos 
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neste tópico, sobre a ideia de sobrelevar o entendimento de 

um corpo “diferente/divergente/desviante” frente a ideia de 

um corpo que vive fundamentado em uma perspectiva 

referenciada como “normal”. Como vimos no primeiro 

tópico, com os avanços do século XIX muita coisa passa a 

acontecer.  

Ora, o corpo diferente e inanimado dá lugar ao corpo 

reinventado que anima e faz espetáculos para as massas, 

contudo, continua rotulado como “divergente”. Ou seja, do 

ponto de vista do emergente consumismo, o fim do século 

XIX é marcado pela necessidade de construção e valoração 

mercadológica do corpo “anormal”. Diante deste contexto, 

cria-se a representatividade cultural do corpo, ou seja, a 

apresentação pública do “corpo anormal”.  

Este corpo diferente era caracterizado pela 

deformidade e pela desproporção de membros ou órgãos do 

corpo humano. A representação cultural se caracterizava 

pelas exibições em circos e praças públicas, para animação 

das massas.  

Segundo Courtine (2008, p.255–256): 
 

[...] a visita feita aos monstros das feiras possuía a 

banalidade rotineira dos divertimentos familiares. 

Nessas festas do olhar, as grandes aglomerações de 

povo do final do século XIX, a curiosidade dos 

basbaques corria solta, e os olhares faziam um 
inventário sem limites da grande exibição das 

bizarrices do corpo humano: “fenômenos vivos”, 

deformações humanas ou animais extraordinárias das 

barracas; espécimes teratológicos em frascos de vidro 

ou patologias sexuais dos museus de cera anatômicos; 

morfologias exóticas e rituais selvagens dos “zoos 

humanos”; truques e ilusões de ótica: “decapitados 

falantes”, “mulheres-aranhas” ou “mulheres lunares”; 
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museus realistas com seus fatos do dia sangrentos, ou 

seus episódios das vida no banho. Nos confins de uma 

antropologia ingênua, de uma feira de órgãos e de um 

museu dos horrores, o espetáculo dos monstros rendia 

muito dinheiro. 

 

Neste sentido, o corpo humano, porém, anormal era 

culturalmente a grande atração mercadológica para as 

diversões das famílias que detinham algum poder 

econômico, isto evidenciava um binômio antagônico das 

sociedades frente a sua própria raça. Suas exposições 

alavancavam os espetáculos e originavam as primeiras 

“formas de indústria moderna da diversão de massas” 

(COURTINE, 2008, p.256).  

De fato, a diversão das multidões até hoje representa 

o grande processo da racionalidade técnica de dominação, 

não podemos deixar de mencionar que atualmente ainda 

vivemos um grande processo de industrialização cultural, 

que tem como racionalidade objetiva a dominação e 

alienação das massas. Para Habermas (2014) essa 

racionalidade era entendida como a “expansão dos âmbitos 

sociais submetidos aos critérios de decisão racional. Isso 

corresponde à industrialização dos critérios da ação 

instrumental em outros âmbitos da vida e do corpo (como a 

urbanização dos modos de vida, a transformação técnica 

das trocas e da comunicação)” (HABERMAS, 2014, p.75).  

O corpo como ‘produto’ vislumbra as submissões 

culturais e as diferenças sociais. O conformismo e o 

sentimento de inferioridade remetem o ser humano ao 

processo de aculturação e submissão às ‘raças’ mais 

‘evoluídas’. Neste sentido, o homem reflete a reprodução 

de sentidos, a reprodução dos conhecimentos e as lógicas 
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sociais, ou seja, “o homem não tem poder de ação contra 

essa "natureza" que o revela; sua subjetividade só pode 

acrescentar pormenores sem reflexos sobre o conjunto” 

(BRETON, 2007, p. 17). 

Contudo, o contexto que envolve o corpo 

antagônico nos remete a dois pensamentos: primeiro, a 

percepção de uma “anormalidade” é um processo histórico 

e socialmente construído que nos impõe o paradigma 

irônico de uma “normalidade”. Daí, estas duas percepções 

(de anormalidade e normalidade) nos remete ao segundo 

pensamento, ou seja, da “patologia”. A patologia traduzida 

pela degeneração é, portanto, uma “falha” diante da ideia 

perfeita daquilo que pode ser, dentro da “normalidade”, 

gerada na sociedade. Neste caso, o “degenerado” precisa ser 

corrigido. Assim, diante desse entendimento antagônico, é 

necessário romper com os moldes contemporâneos acerca 

do corpo. Vale ressaltar que erroneamente essa “patologia 

social” também está inserida num campo político que 

impõe desejo de cura ou correção, contudo, essa patologia 

se encontra fora desse corpo “anormal”, ou seja, a patologia 

está fora dele, impregnada na sociedade. 

Segundo César e Duarte (2009, p.120):  
 

Foucault percebeu que o sexo e, portanto, a própria 

vida haviam se tornado alvos privilegiados da atuação 

de um conjunto de poderes normalizadores que já não 

tratavam simplesmente de regrar comportamentos 

individuais ou individualizados, mas que pretendiam 

normalizar a própria conduta da espécie, bem como 

regrar, manipular, incentivar e observar fenômenos 

populacionais como as taxas de natalidade e de 
mortalidade, as condições sanitárias das grandes 
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cidades, o fluxo das infecções e das contaminações, a 

duração e as condições da vida, etc. 

 

Baseando-se pelas ideias subversivas de Foucault, 

César e Duarte nos convida a quebrar os paradigmas das 

relações de poder, de estigmas e, principalmente, de 

reflexões sociais patológicas sobre o corpo e sua 

conjuntura. Este equívoco paradigmático busca de forma 

soberana e imperialista, exercer poderes restringidores, 

constrangedores e preconceituosos, sobretudo, acerca das 

minorias. Por outro lado, falamos de um corpo que pode e 

deve “reivindicar a consubstancialidade ao corpo 

repentinamente promovido a mercadoria, o indivíduo que 

sabe que é de carne e de símbolo e não se reconhece bem 

nesse paradigma” (BRETON, 2007, p. 91). 

Deve-se salientar e destacar as diversas relações de 

poder com características repressoras, isto é, atualmente, 

vivenciamos isso a partir da soberania imposta pelo Estado 

e seu exercício de repressão, ou mesmo, pela própria forma 

como a sociedade busca agir com os chamados ‘diferentes 

e anormais’ baseado sem seus moldes culturais, religiosos 

e tradicionalistas. De fato, podemos concluir que estamos 

inseridos num processo histórico de formação social 

pautada nas regras, nas normas, nos paradigmas e naquilo 

que é dado como “normal”. Nesse caso, é importante 

adentrar o segmento contínuo de descentramento 

paradigmático e de reconstruir a ideia de “normalidade” 

frente ao contexto heterogêneo e a um sujeito em constante 

mutação.  
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Segundo Lê Breton (2007, p.73): 
 

A relação social estabelecida com o homem que tem 

uma "deficiência" é um profícuo analisador da 
maneira pela qual um grupo social vive a relação com 

o corpo e com a diferença. Ora, uma forte 

ambivalência caracteriza as relações entre as 

sociedades ocidentais e o homem que tem uma 

deficiência; ambivalência que vive no dia-a-dia, já 

que o discurso social afirma que ele é um homem 

normal, membro da comunidade cuja dignidade e 

valor pessoal não são enfraquecidos por causa de sua 

forma física ou por suas disposições sensoriais, mas 

ao mesmo tempo ele é objetivamente marginalizado, 

mantido mais ou menos fora do mundo do trabalho, 

assistido pela seguridade social, mantido afastado da 
vida coletiva por causa das dificuldades de 

locomoção e de infra estruturas urbanas 

frequentemente mal adaptadas. E, quando ousa fazer 

qualquer passeio, é acompanhado por uma multidão 

de olhares, frequentemente insistente; olhares de 

curiosidade, de incômodo, de angústia, de compaixão 

ou de reprovação. Como se o homem que tem uma 

deficiência tivesse que suscitar de cada passante um 

comentário. 

 

Neste aspecto e diante deste contexto, vivemos em 

uma sociedade pautada na decadência dos estigmas, dos 

dogmas, dos parâmetros e daquilo que é posto como 

verdade, ora, aqueles corpos preconceituados tais como o 

corpo feminino, os corpos deficientes, os corpos negros ou 

os corpos de gêneros “diferentes”, são os que mais sentem 

essa aculturação normalista imposta pelas sociedades.  

Le Breton, seguindo o pensamento de Nobert Elias, 

afirma que “As regras de civilidade vão, de fato, impor-se 

para as camadas sociais dominantes. Como se comportar 

em sociedade para não ser, ou parecer, um bruto” 
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(BRETON, 2007, p. 21). Por conseguinte, é preciso superar 

toda e qualquer forma de preconceito, de intolerância, de 

discriminação e de prejulgamentos. Neste sentido, é 

necessário evitar “a coerção introduzida naquilo que a 

linguagem constitui como o domínio imaginável do 

gênero” (BUTLER, 2003, p.25). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O mundo atual com resquícios de autoritarismo e 

conservadorismo ainda embaraça e segrega o corpo negro, 

o corpo indígena, o corpo do feminino, o corpo da criança... 

de tantos e tantas que conduzem do berço à tumba a marca 

da negação do corpo humano. São corpos que incomodam 

pelo texto que pronunciam; são corpos que provocam pela 

denúncia silenciosa da exclusão deprimente; corpos que 

sussurram dores e angústias silenciadas. Por outro lado, são, 

porém, corpos esperançados na luta por dignidade e vida 

verdadeira. Não se constituem apenas como corpos de 

especulação ou objeto de estudo, não são frutos de 

racionalização ou desatinação, mas são corpos biográficos 

construindo tempos e espaços de existência. 

Conceituar o corpo é adentrar o contexto social que 

o envolve, que o molda e que o define. Ao buscar esta 

inserção nos deparamos com um leque infinito de 

conceitos, problematizações e contextos. Tratar deste 

assunto é problematizar “o corpo” frente aos valores 

contemporâneos e relativos que envolvem a sua beleza 

estética, sua saúde, sua alimentação, seus comportamentos 

em meio a sociedade e sua diversidade frente as outras 

diversidades. Implica em ouvir, através da presença maciça 
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exteriorizada num tecido social tenso e contraditório. 

Falamos aqui do corpo presentificado em suas diversidades 

de formas, suas especificidades, suas singularidades. 

Nesse aspecto, é importante estar aberto a 

contemplação e percepção de novos discernimentos e 

perspectivas face ao contexto do corpo humano em seu dia 

a dia. É relevante refletimos acerca da complexidade que 

envolve esse corpo, sua “anormalidade” imposta por 

paradigmas excludentes, sua importância no direito à vida 

e no contexto da formação social do indivíduo. É necessário 

superar o modelo regrado que busca condicionar e mediar 

às relações e as percepções corporais em favorecimento dos 

moldes arcaicos e segregadores de tempos afins.  

De fato, o corpo se desenvolveu e se desenvolve ao 

longo dos tempos e em meio aos diversificados contextos 

sociais, no entanto, o corpo não pode ser apenas percebido 

como um conjunto repleto de órgãos, mas como um 

importante componente social, inserido nos infinitos 

elementos do “mundo da vida”[i] que os cerca, ou seja, em 

meio as suas relações subjetivas, culturais, religiosas e 

sociais com os outros. Isso denota o seu mundo de relações, 

que envolve sentidos, desejos, afetos, emoções. 

Conforme Oliveira, citado por Maar (2007, p. 50): 
 

A desbarbarização da humanidade é o pressuposto 

imediato de sua sobrevivência. A ela deve servir a 

escola, por limitados que sejam seu âmbito e suas 
possibilidades e, para tanto, precisa libertar-se dos 

tabus, sob cuja pressão se reproduz a barbárie [...] 

Opor-se a isso tudo que o mundo de hoje nos oferece 

e que, no presente momento, não admite vislumbrar 

outra possibilidade de resistência mais ampla, é 

competência da escola. 
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Portanto, diante desta construção problemática 

acerca do corpo e de suas ações em meio ao tempo 

contemporâneo em que nos é imposto, é imprescindível, na 

atual educação em que estamos inseridos, que possamos 

superar e resgatar uma linguagem que nos possibilite 

resistir e contradizer em prol de um reconhecimento no qual 

o direito, a moral, a ética e o respeito ao outro, sobretudo, 

ao corpo do outro, estejam salvaguardados como direitos 

humanos primordiais de uma sociedade plural, heterogênea 

e igualitária. 
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CAPÍTULO 7 
 

MAX HORKHEIMER E AS IMPLICAÇÕES 

PARA UM AGIR ÉTICO-EDUCATIVO. 
 

Gustavo de Melo Silva80 

Anderson de Alencar Menezes81 
 

INTRODUÇÃO  
 

Max Horkheimer é induvidosamente foi um dos 

maiores representantes da Escola de Frankfurt e, diante de 

seu discurso menos explosivo e da exposição de uma 

dialética explícita, associadamente com o pensamento de 

Theodor Ludwing Wiesengrund-Adorno82 e Walter 

Benedix Schönflies Benjamin marcaram o que 

denominamos de pensamento crítico, atuando, 

principalmente, no combate das formas de repressão 

existente, em especial, no campo da educação. 

                                                             
80 Possui graduação em Direito pela Faculdade de Alagoas (2008), Pós-

graduado em Processo Civil e Mestre em Educação pela Universidade 

Federal de Alagoas - UFAL. Doutorando em Educação pela UFAL. 

Professor da Graduação e Pós-graduação do Curso de Direito (UNEAL 
e CESMAC) e Diretor da 1 Vara Federal de Alagoas - Justiça Federal 

de Alagoas.  
81 Licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, 

Bacharel em Teologia pelo Centro Unisal - Campus Pio XI (São Paulo), 

Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco e 

Doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Porto/Portugal. 

Atualmente é Professor Associado da Universidade Federal de Alagoas.  
82 Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno (Frankfurt am Main, 11 de 

setembro de 1903 – Visp, 6 de agosto de 1969) foi um filósofo, 

sociólogo, musicólogo e compositor alemão.[6] É um dos expoentes da 
chamada Escola de Frankfurt. 
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Logo o percurso intelectual ideado por Max 

Horkheimer foi erigido a partir de um diálogo com diversas 

vertentes filosóficas, marcado, inclusive, pela forte 

influência de Schopenhauer83, contrapondo-se ao 

pensamento de Friedrich Wilhelm Nietzsche e Emmanuel 

Kant do chamado imperativo categórico. E, justamente 

nesta perspectiva, Horkheimer fundamenta seus estudos, 

instituindo matrizes da educação com a sensibilidade ética. 

Max Horkheimer estabelece na seara da razão 

iluminista, os elementos que teriam guiado à crise ética, 

mais precisamente na extirpação dos sentimentos do âmbito 

da moral que, com a implementação do capitalismo tardio, 

foram permutados pelos interesses do mercado capitalista. 

Para Artur Schopenhauer, ocorre a retomada da moral da 

compaixão para criticar o imperativo categórico de 

Immanuel Kant. 

Essa crise ética ventilada por Horkheimer deverá ser 

pensada por meio da articulação da tríade (filosofia, ética e 

a educação). O liame existente entre a ética e a educação 

não se consolidaria pelo efeito que os princípios morais 

poderiam brotar sobre a vida do sujeito, mas preteritamente 

demanda ações objetivas com a capacidade de repercutir no 

processo de constituição do sujeito, na esfera social e 

psicológica. (SILVA, 2001, p. 247) 

Em um mundo da vida no qual os sentimentos de 

compaixão, culpa e solidariedade estão cada vez mais 

                                                             
832 Arthur Schopenhauer (Danzig, 22 de fevereiro de 1788 — 

Frankfurt, 21 de setembro de 1860) foi um filósofo alemão do século 

XIX. Ele é mais conhecido pela sua obra principal "O mundo como 
vontade e representação" (1818). 
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atenuados, abrir mão de conselhos norteados de piedade 

como um logradouro para o aprimoramento moral não teria 

valor. (SILVA, 2001, p. 248) 

Nessa concepção, Horkheimer (HORKHEIMER & 

ADORNO, 2020, p.112) passou a realizar uma análise 

crítica da relação estreita entre filosofia e educação num 

ponto de vista ético, posto que a filosofia deveria ser 

interpretada como a pedagoga da razão. Portanto, a filosofia 

teria o papel de educar a própria educação e propiciar a 

fundamentação necessária para o sistema educativo, por 

meio de uma ideologia social capaz de compreender o ser 

humano e seus fenômenos materiais e espirituais. 

E, como forma de expansão de seus conhecimentos 

teóricos, Max Horkheimer (HORKHEIMER & ADORNO, 

2020, p.115) avança significativamente em suas pesquisas 

e produções científicas, em especial, fomentando suas 

diretrizes filosóficas e, desenvolvendo profunda crítica aos 

alicerces teóricos da pedagogia moderna, no qual os ideais 

de autonomia dos sujeitos, emancipação da racionalidade e 

a educação humana são valores que devem ser 

universalmente reconhecidos.   

 

Max Horkheimer, razão formal e sociedade 

administrada pelo capital 
 

Em que pese não ser o objetivo desta produção 

acadêmica tratar especificamente da teoria crítica, até para 

não correr o risco de ser superficial e raso na 

fundamentação teórica, não podemos deixar de mencionar 

e esposar a contribuição da teoria crítica para a educação e 
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sua influência na sistematização de práticas para resolução 

de dilemas sociais. 

Nesta perspectiva, a teoria crítica parte da premissa 

de que a educação é um direito de todo o cidadão, sem 

distinção de cor, raça ou credo, ou seja, brota uma 

universalidade do acesso à educação, onde o Estado teria o 

dever de assegurar a proteção do conhecimento, por meio 

das escolas, lugar onde são transmitidos os conhecimentos 

e a cultura de um povo. 

Nesse cenário, a escola passou a exercer um papel 

basilar, não só desempenhando um aspecto sábio e cultural 

na civilização, bem como um espaço, que formata a 

educação e a racionalidade do ser humano, criando sujeitos 

livres e construtores de um pensamento ético e humanístico, 

embasado numa sensibilidade detentora do poder de 

expurgar a ignorância e os preconceitos sociais. 

Aprofundando os aspectos da teoria crítica e sua 

relação com a educação, Horkheimer advoga a tese de que 

as políticas educacionais devem possuir o princípio 

emancipatório para a formação de um sujeito moral, razão 

pela qual deve se contrapor à razão formal, que em sua 

concepção, acaba afastando o sujeito da autonomia e da 

independência, conduzindo para a barbárie. 

Por conseguinte, um dos grandes obstáculos 

enfrentados pela educação e pela cultura é a denominada 

“Sociedade Administrada”, que nada mais é que um 

processo de burocratização e mecanização da vida humana, 

num pensamento formalizado que engessa as relações entre 

os sujeitos (relação interpessoal). Assim, essas relações 
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passam a ser mecanizadas e conduzindo a sociedade ao 

processo de estratificação social.  

Nesta linha de pensamento, citamos Anderson de 

Alencar Menezes em sua obra Educação e Emancipação: 

 

Na percepção dos frankfurtianos, a cultura vem sendo 

eliminadas pelas várias incidências da sociedade 
administrada, levando-se assim a uma constante 

burocratização e mecanização da vida humana. A 

razão formalizada reifica as múltiplas relações em 

sociedade, estratificando e liquidificando as relações 

entre os indivíduos. (MENEZES, 2014, p.57) 

 

Ainda nessa esteira, Horkheimer (2020, p.83) tem 

intensificado seus estudos e concentrado suas proposições 

na análise e critica a racionalidade iluminista castrada pela 

produção de uma “sociedade administrada”, onde o 

capitalismo passou a manipular por meio da troca de 

mercadorias e pela chamada racionalização do sacrifício.  

E diante desse cenário de capitalismo tardio84, onde 

se encontram envolvidos as mais amplas cadeias produtivas 

e mercantilistas, a educação é paulatinamente contaminada 

pelo capital e pela reprodução material da sociedade.  

É neste contexto e retomando as ideias de Kant, que 

Horkheimer e os demais frankfurtianos combatem a 

destruição dolosa e progressiva dos valores conservados 

pela cultura, salvaguardando os valores éticos e morais, e 

preservando sua morada.  

                                                             
84 O capitalismo tardio é a dominação sobre mulheres e homens 

exercido pelo processo econômico (poder econômico) no qual o capital 

não conseguiria mais corresponder os anseios sociais, promovendo a 

anulação e bloqueio da ação transformadora da sociedade. (ADORNO, 
1985) 
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Ainda no que concerne aos valores éticos, 

Horkheimer (HORKHEIMER & ADORNO, 2020, p.85) 

empreende uma análise da sociedade contemporânea sob a 

ótica da vivência de uma crise ética histórica, haja vista que 

os princípios norteadores da moral e da cultura perderam a 

força para guiar as ações práticas, possivelmente 

capitaneadas pelos interesses de mercado que passou a 

exercer hegemonia sobre a consciência dos sujeitos.  

A partir desses aspectos, que a teoria 

horkheimeriana analisa a ética a luz da cultura industrial 

(indústria da diversão), que institui uma verdadeira 

banalização das cenas da vida que mascaram e falsificam o 

seu conteúdo ideológico, por meio da cultura de massas que 

obstaculizam os valores culturais e idealizam (glorificam) 

o mundo da vida como ele é. (SILVA, 2001, pp. 206-207) 

Nessa lógica, a Indústria cultural impõe o 

pensamento e o comportamento agindo sorrateiramente no 

âmbito da sociedade fazendo com que a cultura imposta 

fosse ideia do próprio povo, prevalecendo o culto pelo 

consumismo, a tecnologia e a nacionalidade desprovida de 

princípios.  

Em relação à temática, cita-se o pensamento de 

Horkheimer na obra Eclipse da Razão: 

 

Os modelos de pensamento e ação que as pessoas 

aceitam já preparados e fornecidos pelas agências de 

cultura de massas agem por sua vez no sentido de 

influenciar essa cultura como se fossem ideias do 

próprio povo. A mente objetiva da nossa época cultua 
a indústria, a tecnologia e a nacionalidade sem 

nenhum princípio que dê um sentido a essas 

categorias; espelha a pressão de um sistema 
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econômico que não admite tréguas nem fugas. 

(HORKHEIMER, 2015, p. 165). 

 

Porém, são nas famigeradas sociedades 

administradas, que o autor terce duras críticas, enfatizando 

que o declínio do indivíduo é oxigenado pelas neófitas 

relações consumeristas fundadas na majoração da 

produtividade dos sujeitos que são consideradas por 

Horkheimer (2020, p.87), como produtores hábeis e 

consumidores devoradores de produtos e tecnologia, 

surgindo um sistema cultural moderno do industrialismo, 

capaz de desnortear a evolução humana. 

No segundo momento, os sujeitos afetados por essa 

cultura industrial perdem a sensibilidade de sentir as 

“inquietações morais” e enveredar na possibilidade de 

sentir a indiferença para com o outro sujeito. 

Diante de uma sociedade administrada, Horkheimer 

(HORKHEIMER & ADORNO, 2020, p.89) aborda sua 

linha de compreensão, propondo uma majoração das 

experiências para a educação dos sujeitos, uma vez que 

essas experiências vão oportunizar um processo de 

imaginação e sensibilidade em desfavor desta sociedade 

administrada e habituada às crueldades de todas as espécies. 

Segundo a lógica Horkheimeniana, é importante 

despertar nas pessoas os ideais de solidariedade e 

compaixão, em combate a “indiferença burguesa” e a 

“felicidade apática”. No campo educacional, essa premissa 

não é diferente. Logo, o sistema educativo deve buscar 

sensibilizar as pessoas para o labor da alteridade, do amor e 

da felicidade. (SILVA, 2001, p.209). 
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Ao fazer uma breve correlação no que tange os 

aspectos da sensibilidade com a educação, norteado na ética 

da compaixão de Schopenhauer, Horkheimer esclarece que 

a compaixão é o meio mais adequado para combater a frieza 

da burguesia e a apatia feliz, ambos são frutos da razão 

formalizada. (MENEZES, 2014, p. 58). 

Essa razão formalizada citada por Menezes surgiu 

dos estudos realizados por Horkheimer na obra Eclipse da 

Razão, publicada em 1947, no qual o frankfurtiano trouxe 

uma definição mais ampla do conceito de racionalidade 

instrumental, trazendo à baila duas formas de razão, quais 

sejam: a razão subjetiva (interior) e a razão objetiva 

(exterior). 

A razão subjetiva ou instrumental nada mais é que a 

faculdade de tornar possível as ações, em outras palavras, é 

a faculdade que possibilita o funcionamento abstrato do 

mecanismo do pensamento. Assim, essa razão se coaduna 

com os meios e fins, por isso a razão subjetiva é neutra, 

abstrata, formal ou formalizada. 

Já a razão objetiva defendida por Horkheimer (2015, 

p.99) foi embasada nas teorias de Plantão e Aristóteles, 

onde advogava a ideia de que a razão não é somente uma 

faculdade mental, mas é também do mundo objetivo, em 

razão da existência de uma ordem, uma harmonia que 

envolve o mundo da vida. Essa racionalidade objetiva se 

exterioriza nas relações humanas, nas instituições e na 

natureza.    
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Horkheimer e a educação para a sensibilidade ética 
 

Com efeito, a educação deve devolver às pessoas a 

capacidade de identificar com o outro, independente de 

grupos, partidos políticos, etnia ou nacionalidade. Por isso, 

a educação deve persuadir na infância e na juventude, lapso 

temporal em que os preconceitos sociais têm maior poder 

de intervir na formação do caráter.  Vejamos o pensamento 

de Divino José da Silva em sua obra Ética e Educação para 

a Sensibilidade em Max Horkheimer: 

 
Esta não é uma tarefa simples, visto que qualquer 

discurso que se propusesse convencer as pessoas a 

serem mais humanas e menos cruéis não seria ouvido. 

Talvez até pudesse produzir efeito contrário, 

aumentando ainda mais o desejo de vingança e 

perseguição. Por este motivo, quando Horkheimer 

trata dessas questões, ele pensa sempre em uma 

educação que possa devolver às pessoas a capacidade 

de identificação com o outro, seja ou não no nosso 

grupo, partido político, etnia ou nacionalidade. Essa 

educação deve ocupar-se com a infância e a 

juventude, períodos em que os preconceitos 
produzidos pela sociedade têm maior poder na 

estruturação do caráter e da personalidade. (SILVA, 

2001, p. 209). 

 

Portanto, a ideologia Horkheimeniana, intenta de 

forma profusa, resgatar a sensibilidade e a ética do ser 

humano, características humanas que possuem o condão de 

evitar a crueldade existente. É por meio da amplitude das 

experiências que será possível a consolidação da tríade 

defendida pelo autor, quais sejam: razão, sensibilidade e a 

imaginação. 
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Essa amplitude de experiências trazidas por 

Horkheimer faz um antagonismo a estrutura pedagógica 

existente que é calçada a conceitos e competências, fruto de 

um pensamento formalizado e engessado, capitaneado 

numa relação entre ensino e aprendizado, que se afasta cada 

vez mais da sensibilidade humana, princípio basilar de uma 

educação livre e igualitária. 

Como já delineado, Horkheimer (2015, p.105) 

sustenta que a educação deve se preocupar com a infância 

e com a juventude, eis que é o lapso temporal de formação 

do caráter do aluno e, que levará pelo resto da vida toda 

carga humanística recebida neste período, considerada tão 

importante para a formação expressiva do ser humano.  

É, neste ínterim, que, idem, as escolas terão a 

oportunidade de combater os preconceitos eventualmente 

existentes, aplicando-se uma educação solidária, pautada, 

principalmente na sensibilidade das problemáticas do 

mundo, isto importa dizer, numa educação sensível aos 

problemas sociais.    

Contudo, Horkheimer (2015, p.109) enfatiza o papel 

da educação em duas frentes: A primeira tarefa basilar é o 

combate dos preconceitos existentes que são maturados 

durante a formação educacional do sujeito. Em 

contrapartida, a outra atribuição seria literalmente 

canalizada na consolidação de uma educação inclinada para 

democracia e a liberdade do sujeito. 

No que toca o pensamento do autor acerca do papel 

da educação no combate aos preconceitos, preliminarmente 

é de bom alvitre frisar que o preconceito são saberes 

fragmentados dotados de pré-julgamentos que norteiam um 
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povo com fortes evidências de barbárie no qual a sociedade 

não conseguiu expurgar. (MENEZES, 2014, p. 59) 

Já para o professor Divino (2001, p.211), o 

preconceito à luz do pensamento horkheimeriano é um 

conjunto de ideias gerais adquiridas socialmente, por meio 

das quais projetamos, de modo consciente ou não, a valorar 

o mundo dos objetos e das relações sociais, orientadas por 

um saber fragmentado que funcionam como um 

instrumento que simplifica nossas experiências com as 

outras pessoas. 

Claramente a educação acabou se tornando 

infrutífera para os preconceitos, uma vez que a 

competitividade social capitaneada pelo capitalismo tardio 

ao longo de sua historicidade criou uma falsa harmonia que 

escondem o ódio, a maldade reprimida e a crueldade para 

com o outro e, que posteriormente será aflorada e ganhará 

acesso a sociedade.  

Nesse escólio, o preconceito alertado pelo autor 

possui a capacidade de desumanizar o outro sujeito e tratá-

lo com toque de inferioridade, perfazendo a justificativa de 

que se pratique contra ele toda a atrocidade, ódio e 

crueldade, sem que isso cause qualquer remorso. 

Para Horkheimer (2015, p.111), os preconceitos 

possuem duas origens, quais sejam: A primeira está ligada 

ao instinto de conservação e a segunda hipótese está 

atrelada ao amor próprio e do prestígio social. Daí surge a 

teoria de que os preconceitos não são dados naturais e 

intrínsecos do ser humano, mas uma hipótese socialmente 

produzida e com o condão de comprometer o caráter do ser 

humano. 
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Nesta linha de pensamento, o frankfurtiano ainda 

traz algumas situações que levam a reflexão acerca de 

tentativa concreta de criação de uma educação autoritária 

que inviabiliza e antepara a formação de uma educação 

autônoma capaz de proporcionar a emancipação humana. 

Um dos principais eventos que se manifesta dentro de uma 

educação autoritária é a substituição gradual e progressiva 

da intervenção da família por grupos sociais e pela própria 

sociedade. 

Nesse diapasão, presume-se que a própria condição 

do indivíduo, a princípio, submetem os sujeitos a se 

comportarem de modo autoritário, vez que os preconceitos 

são engendrados no horizonte de cada cultura. 

Hodiernamente, esse sistema cultural está caracterizado 

com o pensamento embasado no “ticket”.  

Entretanto, é nesse seio social que destacamos o 

papel da família notavelmente fragilizada em razão do 

processo de transformação, diante da ausência da figura 

paterna e materna, os quais estão paulatinamente sendo 

substituídas por grupos sociais, acarretando no decremento 

do poder de representação dos pais como um modelo para 

imitação da prole, dificultando o pensar da educação contra 

o caráter autoritário. (SILVA, 2001, p.219). 

Logo, o eventual autoritarismo existente entre 

alguns pais em relação ao filho foi substituído por 

poderosos grupos hegemônicos e autoritários, ou seja, 

coligações que exercem a autoridade mediante a 

ascendência numérica.  

Ademais, o núcleo familiar vem paulatinamente 

perdendo seu espaço no processo de educação dos jovens, 
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principalmente no que tange a intervenção familiar nas 

questões que envolvem a personalidade e formação do 

caráter da juventude. Hodiernamente a teoria de Max 

Horkheimer vem sendo corriqueiramente evidenciada, ao 

passo que a família vem perdendo o controle na formação 

do caráter dos jovens, declinando para as escolas esse papel 

de formador. 

Com declínio de competência/atribuição do poder 

familiar na formação do caráter para as escolas, vemos 

distintamente uma grande problemática: Claramente as 

instituições escolares não estão capacitadas 

estruturalmente, inclusive do ponto de vista curricular para 

assumir e realizar essas atribuições. A consequência 

logicamente é desastrosa no cenário de países 

subdesenvolvidos, em especial no Brasil, onde as escolas 

são dotadas de toda a ausência de infraestrutura necessária 

para realizar uma educação digna e justa. 

Além disso, a estrutura curricular consolidada em 

uma grade meramente conteudista e formalizada, dotada de 

toda a burocracia necessária para inviabilizar processos de 

produção de saberes, facilmente, deixa o palco livre e fértil 

para o desenvolvimento em proporções geométricas dos 

preconceitos sociais.  

Assim, a educação exerce um papel propositivo de 

formar os sujeitos detentores de experiência, no qual 

possam estabelecer uma ligação espontânea com os alunos, 

criando uma ligação entre educação e ação moral, regulados 

pelos valores e crenças que permeiam de forma perene a 

sensibilidade ética na educação.   
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Outro fenômeno que, certamente, obstaculiza a 

formação de uma personalidade autônoma é a indústria do 

entretenimento, instituída pela rádio, propaganda e 

principalmente a televisão que é o meio mais fácil de guiar 

as crianças e adolescentes ao processo de manipulação dos 

valores culturais. 

Horkheimer (2015, p.121) enfatiza a cultura do 

entretenimento pautada na construção de valores 

transitórios e meramente consumerista, ou seja. A inversão 

dos valores morais liga-se à ideia da construção histórica da 

sociabilidade humana.  

Nessa égide, a indústria cultural do entretenimento 

acaba criando o seu próprio conteúdo provisório, tão 

somente com o fito de padronizar as narrativas e atitudes 

dos jovens, fazendo com que a educação de caráter 

humanístico, seja negligenciada e escanteada dolosamente 

pelo mercado pautado no consumismo.  

Nestes termos, Joice Araújo Esperança e Paulo 

Costa Ribeiro, no texto publicado na Revista Linhas 

Críticas aduz que: 

 

Como sugerem os ditos e as ações das crianças, a 
adesão a algumas práticas de consumo, como o 

vestuário e os acessórios coloridos que adornavam 

seus corpos, articula-se com a busca por 

reconhecimento e aceitação no contexto da escola.  

Desse modo, portar os símbolos adotados pelas 

figuras midiáticas, cultivando uma imagem pública 

de si que atende aos preceitos efêmeros da moda, 

significa compartilhar códigos de sociabilidade que 

permitem às crianças situar-se umas em relação às 

outras. (ESPERANÇA e RIBEIRO, 2014) 
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Nesse talante, HORKHEIMER e ADORNO (2020, 

p.181) enfatizaram a necessidade de uma distância ética 

entre virtude e o sucesso, este último tem como objetivo a 

publicidade e a vendagem de produtos no mercado, ou seja, 

o sucesso do produto é a venda no mercado. Assim, é 

possível constatar que o pragmatismo do mercado, 

evidenciado na publicidade, não outorga qualquer 

importância a distinção entre fatos e valores.   

Desta feita, vemos, abertamente, a substituição do 

sujeito moral e epistêmico pelo sujeito consumidor e, onde 

sua identidade acaba sendo definida pelo sucesso do 

modelo de individualização, não havendo em se falar de 

autonomia do sujeito moral, já que os indivíduos deixam de 

agir e pensar orientados por decisões éticas e passam a 

deliberar de acordo com o interesse de mercado. (SILVA, 

2001, p.222). 

Em decorrência disso, a indústria do 

entretenimento, acaba impondo exigências técnicas, 

ditando regras e, impondo premissas para que os indivíduos 

possam se adaptar no menor lapso temporal, no intuito, tão 

somente, de satisfazer o mercado consumerista e promover 

o arquivamento a educação humanística, tutelando o 

trabalho em série e o processo de padronização, 

exterminando o poder da crítica e das diferenças. 

Para Theodor Adorno, a indústria cultural cúmplice 

dos ideais capitalistas, é a expressão da chamada 

“racionalidade instrumental”, que tem o poder de conferir 

um ar de utilidade ou inutilidade, cabendo a estratégia de 

mercado optar por uma alternativa mais vantajosa para o 
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mercado, castrando a consciência e impedindo o 

desenvolvimento de sujeitos independentes (autônomos).  

Nesse desiderato, os indivíduos são reduzidos a 

condição de mero consumidor e como tal estão impedidos 

de opor qualquer forma de resistência em face da 

padronização cultural instituída pela indústria cultural. No 

cenário educacional, a formação humanística passou a ser 

desprezada em favor de uma educação performática, 

norteada pelo lucro e pelo espontaneísmo midiático. 

(SILVA, 2001, p.223) 

Por conseguinte, ante todos os obstáculos aqui 

evidenciados, Horkheimer (HORKHEIMER & ADORNO, 

2020, p.111) pormenoriza que a educação deve possibilitar 

uma experiência viva e intensa com os sujeitos e a cultura. 

Para que consolide a educação almejada pelo autor, o 

frankfurtiano defende o combate da educação repressiva, 

haja vista ser detentora de todos os males. 

Outrossim, reconhece que a educação pautada na 

ética, deve ser condicionada à possibilidade de acesso do 

indivíduo as experiências que permitam um liame direto 

com os valores e crenças capazes de afastar os preconceitos 

oxigenados pelo capitalismo tardio.     

Outro ponto abordado por Horkheimer e que se 

coaduna as ideologias de Theodor Adorno diz respeito ao 

campo da educação das crianças. Em sua visão, condena, 

veementemente, a educação autoritária, uma vez que tal 

postura produzirá um sujeito frio e indiferente perante os 

problemas sociais. Portanto, a educação precisa se pautar na 

sensibilidade e evitar reprimir as crianças com o temor.   
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Horkheimer (HORKHEIMER & ADORNO, 2020, 

p. 181) vai mais além ao expor aspectos da educação, 

avaliando que professores devem conversar com as 

crianças, a ponto de proporcionar o desenvolvimento da 

amplitude de experiências e da capacidade de serem felizes. 

Para isso, o professor deve preservar a autoridade em sala 

de aula e nunca o autoritarismo, criando uma atmosfera no 

trato escolar menos rígido, proporcionando a produção de 

experiências indulgentes. (SILVA, 2001, p.232). 

Outra questão abordada por Horkheimer 

(HORKHEIMER & ADORNO, 2020, p.188) e que merece 

relevância diz respeito ao estudo decorrente da relação entre 

democracia, liberdade e a educação. O estudioso sempre 

demonstrou forte preocupação da necessidade de fortalecer 

a democracia do país e garantir a liberdade coletiva. 

Aliás, este pensamento foi norteado em decorrência 

dos momentos vividos pelo frankfurtiano acerca da postura 

adotada pelo governo nazifascista alemão de perseguir e 

semear horrores que perpetuaram por longos anos e 

castraram a preciosa democracia e a liberdade do povo 

alemão. 

Para o filósofo, o Estado detentor da organização 

social tem uma atribuição de grande relevância na 

consolidação da liberdade, entretanto os direitos 

assegurados na carta magna só podem ser garantidos 

quando ocorrer uma relação direta e articulada entre o 

Estado e o interesse social, onde o Estado deve ser 

controlado pelo povo. (MENEZES, 2014, p.62). 

Assim, a maneira mais adequada para garantir a 

efetivação da democracia, ocorrerá quando o sujeito obter 



- 161 - 

uma concepção de mundo e de sua realidade, sem 

interferência do empobrecimento de uma semicultura 

capitaneada por uma alienadora cultura de massas. 

Assim, destacamos que além da importância dos 

docentes na formação das crianças e adolescentes, as 

Universidades também abrangem um papel relevante no 

combate da “desumanização e decadência da cultura”, 

principalmente com o poder da Universidade de irradiar sua 

influência para outros campos de ensino. 

É por intermédio dessa influência, que o ensino 

universitário deveria produzir uma experiência voltada para 

o saber sobre a sociedade e sobre a existência humana. 

Nesta perspectiva, tanto os políticos como os cidadãos 

poderiam conhecer a realidade social, afastando no âmbito 

da sociedade o fascismo e o fanatismo que arruínam toda e 

quaisquer relações. 

Logo, a educação passou por um processo de 

cientificização, isto importa dizer que as universidades 

estão formando sujeitos para mera obediência e rendidos a 

um agir autônomo limitado. Assim, a educação tornou-se o 

pilar para resistir aos avanços da sociedade administrada, 

norteada pela crueldade, barbárie e o consumo ilimitado 

que rege as raízes do sistema capitalista, que arrota miséria 

e desigualdade social. 

Por derradeiro, a educação na visão de Horkheimer 

(2015, p. 123), deve nutrir uma preocupação com a 

formação dos sujeitos/estudantes éticos, lastreado suas 

expectativas nos padrões de probidade e moralidade, 

tornando-os independentes e sensivelmente solidários com 

o mundo da vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O frankfurtiano Max Horkheimer conjuntamente 

com Theodor Adorno realizou uma clara e robusta análise 

do processo de industrialização aglomerado ao capitalismo 

tardio, investigou, numa primeira análise, a substituição de 

uma cultura ética e humanística, por uma relação 

meramente mercadológica, por meio de uma racionalidade 

de cunho exclusivamente consumerista. No segundo 

momento, analisou a afetação dos sujeitos por essa cultura 

industrial perdem a sensibilidade de sentir as “inquietações 

morais” e enveredar na possibilidade de sentir a indiferença 

para com o outro sujeito 

É nesta linha de pensamento que a Indústria cultural 

atribui o pensamento e o comportamento atuando 

silenciosamente e de forma ardilosa no âmbito da sociedade 

promovendo a cultura imposta fosse ideia do próprio povo, 

prevalecendo o culto pelo consumismo, a tecnologia e a 

nacionalidade desprovida de princípios.  

Essa magnitude de experiências apresentadas por 

Horkheimer faz uma incompatibilidade a estrutura 

pedagógica existente que é consubstanciada a conceitos e 

competências, fruto de um pensamento formalizado e 

engessado, acaudilhado numa relação entre ensino e 

aprendizado, que se afasta gradativamente a sensibilidade 

humana, princípio basilar de uma educação livre e 

igualitária. 

Visivelmente a educação acabou se tornando 

improdutiva para os preconceitos, uma vez que a rivalidade 

social capitaneada pelo capitalismo tardio ao longo de sua 
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história criou uma pseud. harmonia que ocultam o ódio, a 

maldade reprimida e a crueldade para com o outro e, que 

em seguida será aflorada e ganhará cortejo social.  

Contudo, a educação deve exercer uma função 

propositiva de formar os sujeitos detentores de 

experiências, no qual possam estabelecer um liame 

espontâneo com os discentes, criando um elo entre 

educação e ação moral, regulados pelos valores e crenças 

que permeiam de forma perene a sensibilidade ética na 

educação. 

A educação deve ser pautada na ética e ser 

condicionada à possibilidade de acesso do indivíduo as 

experiências que permitam um liame direto com os valores 

e crenças capazes de afastar os preconceitos oxigenados 

pelo capitalismo tardio.     

Dessa forma, a educação tem um grande papel neste 

cenário político, sobretudo, na busca da consolidação do 

Estado democrático de direito, que é a formação intelectual 

da sociedade, por meio da compreensão e humanidade do 

professor. Os educadores são de fundamental importância 

para o desenvolvimento da liberdade da criança e do 

adolescente, induvidosamente peça imprescindível para a 

edificação da democracia. 
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CAPÍTULO 8 
  

REFORMAR AS CIDADES, VIGIAR OS 

INDIVÍDUOS: O CÓDIGO DE 

POSTURAS COMO INSTRUMENTO DE 

CONTROLE JURÍDICO E SOCIAL A 

SERVIÇO DA MEDICINA URBANA 
 

Antonio Tancredo Pinheiro da Silva85 

Oseas Batista Figueira Júnior86 

Silvania Cabral de Lima87 

 

INTRODUÇÃO 
 

Temos, portanto, nas sociedades modernas, a partir 

do século XIX até hoje, por um lado, uma legislação, 

um discurso e uma organização do direito público 

articulados em torno do princípio do corpo social e da 

delegação de poder; e por outro, um sistema 

minucioso de coerções disciplinares que garanta 

efetivamente a coesão deste mesmo corpo social 

(FOUCAULT, 1979, p. 1). 
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Tendo origem nas sociedades modernas, os códigos 

de posturas eram um conjunto de normas que estabeleciam 

regras de comportamento e convívio para uma determinada 

comunidade, demonstrando a preocupação com a segurança 

e com a preservação da lei, incluindo aí os problemas 

relacionados com a saúde pública. Ou seja, era uma 

legislação específica fundada no Direito moderno, e que 

atendia as necessidades regionais, modificando o cotidiano 

da população, sendo caracterizada como uma forma de 

prevenção e controle do espaço urbano (SANTANA, 2021, 

p.4) 

Nisto, funcionavam como um mecanismo 

regulamentador, para que este espaço não se tornasse um 

ambiente infeccioso, vigiando regulamentado, e 

reorganizando a população, para que esta não 

potencialize-se suas atitudes contra a ordem e a moral 

pública e colocasse em perigo a sociedade (SANTANA, 

2021, p.5). 

Partindo então dessas problemáticas sociais com 

um diálogo entre História, Direito e a Medicina Social, 

com este artigo intitulado: Reformar as cidades, vigiar os 

Indivíduos, discutiremos como o pensamento jurídico 

aliado à medicina, propôs mudanças na sociedade 

brasileira oitocentista, especificamente as normas 

aplicadas na cidade de Maceió por meio da análise do 

Código de Posturas Municipais. 

Desta forma, por meio de uma narrativa 

interdisciplinar, entenderemos os fatos ocorridos com a 

instauração da Lei de 1º de outubro de 1828, instituída 

pelo Governo Imperial, onde teve início o processo de 
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reestruturação dos parâmetros políticos vigentes desde o 

período colonial (SANTANA, 2021, p.6). O principal 

objetivo era disciplinar as Câmaras Municipais, 

estipulando medidas restritivas para sua atuação como 

instituição. Resultando assim, na ascensão gradual do 

poder assumido pela Assembleia Legislativa, na qual 

começava a exercer funções e atribuições de centro 

provincial das ações políticas, sendo apenas submetida ao 

Estado Imperial (SANTANA, 2021, p.7). 

A lei constituída em 1828, previa em seus decretos 

o estabelecimento de parâmetros de atuação das câmaras 

para que estipulassem formas de condução para suas 

eleições, funções municipais, aplicações das rendas, até 

medidas sobre as posturas policiais (SANTANA, 2021, 

p.8.). Portanto, foram nas normas das posturas policiais 

aplicadas por esse poder local, que estavam contidas todas 

as medidas sobre o ordenamento dos espaços urbanos, 

sendo estas diretrizes centrais à condução e organização 

de um espaço civilizado. No entanto, caberiam aos 

membros Câmaras Municipais, a obrigatoriedade de 

delegar e implantar leis que pudessem abarcar as 

necessidades concretas e imediatas das cidades 

(SANTANA, 2021, p.10.). 

Sendo assim, tais princípios jurídicos deveriam 

funcionar como códigos de condutas, que repercutiram 

diretamente na vida cotidiana dos municípios, 

assegurando que os lugares públicos se organizassem 

seguindo os princípios de regularidade, civilidade e moral 

(SCHMACHTENBERG, 2008.p,6.) Estes princípios, em 

sua essência, representavam a forma como se deveria 
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dirigir a conduta social de cada indivíduo e do grupo 

social. 

Neste sentido, o Estado Brasileiro no século XIX 

pretendia se tornar civilizado, racionalizando seu 

funcionamento, necessitando da elaboração de estratégias 

de controle consistentes, para padronizar a administração, 

e orientar a conduta dos cidadãos nos recantos mais 

longínquos do país. (SCHMACHTENBERG, 2008.p,7.) 

As Câmaras Municipais deveriam contribuir para 

concretização destes objetivos, por serem o primeiro 

espaço de atuação das elites locais, e por conhecerem e 

estarem sensíveis às peculiaridades dos comportamentos 

sociais no seu âmbito de atuação (SCHMACHTENBERG, 

2008.p,8.). 

Entendido nosso contexto social, destacamos que 

para traçar nosso objetivo necessitamos da apropriação de 

alguns conceitos, sendo esse nosso tratado teórico 

metodológico. Assim, para auxiliar nossa investigação, 

buscamos apoio de alguns pensadores que nos ajudaram a 

desvendar e responder, por meio de suas abordagens, os 

objetivos aqui lançados. 

O primeiro deles é o conceito de medicina social,[4] 

ou tipo de medicina coletiva preocupado com a organização 

das cidades, que visava adequar as populações aos 

princípios considerados civilizados. Identificaremos tal 

prática por meio das abordagens feitas às normas aplicadas 

pelo pensamento jurídico, atribuídas aos médicos 

higienistas por meio das Posturas Municipais. Esse 

procedimento procurou organizar as cidades adequando às 

populações com princípios diretos de higienização, como a 
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descontaminação do ar e da água, uma melhor destinação 

de dejetos, alargamento das ruas, e a construção de 

cemitérios públicos, medidas sociais que para os médicos 

envolvidos nesta crença, iria livrar esta sociedade das 

epidemias e do estado “bárbaro” em que em que viviam 

seus habitantes. 

Isso também será possível a partir das investigações 

lançadas por (SANTOS, 2012)
 [5], que abordou a 

modificação que a ciência aplicou especificamente no 

século XIX, ao espaço social das cidades que possuíssem 

em seu território, uma característica alagadiça, como é o 

caso de Maceió. 

Já para compreensão das resoluções do Direito 

Moderno que influenciaram diretamente na publicação 

dessas normas sociais, utilizaremos o trabalho de 

(PEREIRA, 2001), que interpretou o poder das câmaras 

municipais, e como visavam resolver os problemas 

encontrados no cotidiano das cidades. Em seu estudo, o 

autor destacou que as colônias portuguesas primariamente 

acompanharam as transformações das cidades através do 

direito da almotaçaria [6], que se revelava pelas três formas 

de viver o urbano das cidades. Nisto, caracterizavam-se 

pela preocupação em estabelecer medidas que abarcassem 

o controle do mercado, do sanitário e do edificatório, sendo 

estas práticas reforçadas pelas ideias modernizadoras. 

Por fim, destacamos que além do objetivo científico 

aqui traçado, esta pesquisa trata-se de uma tentativa de 

diálogo entre a historiografia, que é o produto final do ofício 

do historiador, ou conjunto de obras históricas produzidas 

em um determinado contexto, com o Direito, como prática 
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analítica da sociedade, ou estudo da compreensão das 

normas postas pelo Estado ou pela natureza do Homem, em 

nosso caso, o Estado Imperial Brasileiro e as leis aplicadas 

nesse período. 

 

Modificando o espaço da cidade e os modos dos 

viventes 

 

A partir do século XIX, o pensamento médico 

higienista ganha força no Brasil como aquele tipo de 

conhecimento que iria, através de algumas ações 

consideradas emergenciais, colocar esta sociedade no 

caminho da civilização. Essas ações também livrariam o 

cotidiano oitocentista da presença das grandes epidemias de 

cólera, febre amarela e varíola, que tanto traziam pânico aos 

habitantes das cidades, vilas e povoações. Uma nova prática 

médica filha desse tempo, onde em vez de anular a morte 

como em outros séculos, procurava-se exterminar as 

epidemias calculando seu perfil, sua origem e introduzindo 

uma possível cura (SCHWARCZ, 1993.p.250). 

Destaca-se que todo esse poder do pensamento 

médico, amparava-se diante dos avanços nas pesquisas do 

período e nas teses de Direito. Elas propunham uma 

mudança na profilaxia de doenças epidêmicas, defendendo 

a “desinfecção” ou “sulfurização dos navios”, como a 

aplicação de quarentenas para o exame médico, e 

isolamento sanitário de passageiros e tripulantes durante o 

período denominado “incubação”. (apud CARVAIS, 1986, 

p. 309). 

Neste contexto, elevou-se a figura do médico, que 

deixou de depender da remuneração individual para viver 



- 171 - 

do seu trabalho como cientista e financiado pela nação e 

amparado por essas teses, intervia na realidade e a 

transformava (SCHWARCZ, 1993.p.251). Assim, para 

alcançar tal status, os médicos higienistas formados tanto 

na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, como na 

Faculdade de Medicina da Bahia, passaram a observar o 

espaço urbano, imprimindo-lhe as marcas do seu poder 

(LUZ, 1982.p.139). 

Além das Academias Reais de Medicina, a 

influência do pensamento higienista foi sentido também 

através da criação de um importante órgão jurídico 

administrativo, a Junta Central de Higiene Pública no Rio 

de Janeiro em 1850, onde a partir dos seus respectivos 

doutores, passou a desempenhar um importante papel sendo 

quase sempre consultada quando o assunto era higiene 

urbana (FARIA, 2011.p.15). Suas ações infiltraram-se no 

senso comum das camadas sociais dominantes, médias e 

subalternas, constituindo uma influente opinião pública 

favorável a todo tipo de melhoramento que transformasse o 

insalubre em moderno (BENCHIMOL, 1990.p.120). 

Nesta busca por melhores condições de saúde nas 

cidades e principalmente no combate às moléstias 

epidêmicas, esses denominados “homens de sciencia” [7] 

tinham duas concepções principais para sanar tais 

problemas; a teoria miasmática e a teoria contagionista. A 

teoria miasmática relacionava as doenças às emanações 

proveniente dos pântanos, riachos, lagoas, subsistências 

vegetais e animais, que formavam nesta concepção os 

denominados miasmas, palavra que traduzia quase tudo o 

que tinha relação com insalubridade [8], além de ser algo 
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desconhecido ou emanações nocivas invisíveis que 

corrompem o ar e atacavam o corpo humano  

(MASTROMAURO, 2011.p.3). 

Tomando como base o dicionário de medicina de 

época encontramos a seguinte descrição do termo: 

 

Consideram-se este título todas as emanações 

nocivas, que corrompem o ar e atacam o corpo 

humano. Nada há mais obscuro do que a natureza 
íntima dos miasmas: conhecemos muito as causas que 

os originam; podemos apreciar grande número de 

seus efeitos perniciosos, e apenas sabemos o que eles 

são. Submetendo-os à investigação de nossos 

sentidos. Só o olfato nos pode advertir da sua 

presença: não nos é dado tocá-los nem os ver. A 

química mais engenhosa perde-se na sutileza das 

doses das combinações miasmáticas: de ordinário, 

nada descobre no ar insalubre e mortífero que deles 

esteja infectado, e quando consegue reconhecer nele 

uma proporção insólita, ou a presença acidental de 

algum princípio gasoso, não nos revela senão uma 
diminutíssima parte do problema. (...) Dizemos, por 

conseguinte, a sua composição íntima, e ocupemo-

nos de suas causas, efeitos e dos meios preservativos. 

Os miasmas fazem parte desse sistema geral de 

emanações, que tem grande parte na natureza. 

Ninguém ignora o quanto são comuns, sobre o globo, 

as moléstias, e especialmente intermitentes benignas 

ou perniciosas que provém deles. Estes eflúvios 

pantanosos, cujos insalubres efeitos sobem pela 

decomposição das matérias vegetais e animais, são 

sobretudo temíveis nos países quentes visto que a 
atividade da putrefação está na razão direta do calor 

(CHERNOVIZ, 1890.p.216). 

Veneno volátil, invisível, impalpável, pernicioso, 

obscuro, natural, infecto; todos esses adjetivos tentavam 

por definir o caráter dos miasmas. Na concepção médica, as 
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condições do seu aparecimento eram dadas principalmente 

pela presença de pântanos, assim, de toda a forma, os 

médicos adeptos dessa teoria buscavam a remoção dos 

charcos, pântanos e outros tipos de paisagem natural que na 

concepção deste saber, seriam ambientes propícios ao 

aparecimento de doenças. 

Já os adeptos do contagionismo, afirmavam que as 

doenças eram transmitidas de indivíduo para indivíduo ou 

indiretamente pelo contato dos objetos dos infectados. No 

dicionário de época o contágio é entendido por: “a 

propriedade que tem certas moléstias de se comunicar de 

um a outro indivíduo pelo contato, ou por intermediário do 

ar'' (CHERNOVIZ, 1890.p.29). Daí a necessidade de 

contenção e reclusão dos doentes em quarentena nos portos 

das cidades, privando toda a comunidade das epidemias 

trazidas por estrangeiros. 

Nessa concepção, procurava-se de qualquer forma 

manter distância dos indigentes, sendo barrados nos portos 

brasileiros os suspeitos de carregarem enfermidades, antes 

que eles disseminassem o mal entre a população. Quando 

as embarcações ancoravam abastecendo as cidades de 

produtos diversos procedentes de vários mercados, uma 

verdadeira operação sanitária cercava-os de inúmeros 

cuidados (ARRAIS, 2004. pp.382-383). 

A teoria contagiosa disputava com a teoria 

miasmática a liderança entre as teses médicas em voga neste 

contexto, considerando o contagium ou vírus como um 

príncipe da transmissão mórbida. Inicialmente, os teóricos 

consideravam apenas o contágio através de contato direto 

entre os doentes, depois passou-se a admitir os processos de 
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contágio indireto através de vestimentas, roupas de cama, 

matérias-primas e pela atmosfera. Portanto, para combater 

as doenças contagiosas era necessário proceder com a 

vacinação da população, desinfecção das edificações, 

isolamento dos doentes; além de se adotar medidas 

coletivas, como quarentenas e cordões sanitários isolando 

as áreas consideradas propícias ao contágio (LÉONARD, 

1986.p.57). 

Porém, mesmo existindo essas duas concepções, a 

maioria das medidas profiláticas no Brasil durante o século 

XIX, foi orientada pela busca dos “bons ares”, onde livrar 

a sociedade dos miasmas seria o método mais eficaz de 

tratamento para conter a proliferação das epidemias. Esse 

tipo de crença foi comum à medicina social aplicada neste 

contexto, e tinha origem na obra do médico grego 

Hipócrates de Tessália (370. a.c) intitulada “Sobre os ares, 

águas e os lugares” (HEGENBERG, 1998.p.11). 

Este tratado hipocrático estabeleceu pela primeira 

vez, uma forma racional de relacionar a saúde dos 

indivíduos ao meio ambiente e o estado físico e moral dos 

homens. (MIRANDA, 2004.p.30). Com isto, os médicos da 

Antiguidade acreditavam que a absorção do ar corrupto 

degenerava os humores do corpo e consequentemente, 

provocava doenças. Fazia-se necessário que o homem 

habitasse lugares desprovidos desses ares pútridos, para 

manter o corpo limpo e saudável (MIRANDA, 2004.p.30).  

Uma crença na correspondência entre a ordem do cosmo e 

o equilíbrio do organismo, em um poder natural de correção 

da desordem urbana (ELDER, 2011. pp.29-30). 
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No século XVIII, essas teorias voltaram a dominar 

os paradigmas médicos, aparecendo como fator 

fundamental para explicar o aparecimento de muitas das 

epidemias existentes no mundo, ficando conhecido como 

neo-hipocratismo, que estabelecia uma relação entre o 

homem doente, a natureza e a sociedade (COSTA, 2002. 

p.6). O século XIX é um marco na aceitação desta crença, 

pois foi marcado pela profunda preocupação com a higiene 

nas cidades (COSTA,2002. p.6). 

Foi o período da Revolução Industrial, uma época 

de contrastes, pois de um lado estava o grande progresso 

econômico e do outro, as más condições de higiene da 

população, como destaca Eric Hobsbawm: 

 

As cidades e as áreas industriais cresciam 

rapidamente, sem planejamento ou supervisão, e os 

serviços mais elementares da vida da cidade 
fracassaram na tentativa de manter o mesmo passo: a 

limpeza das ruas, o fornecimento de água, os serviços 

sanitários, para não mencionarmos as condições 

habitacionais da classe trabalhadora. A consequência 

mais patente desta deterioração urbana foi o 

reaparecimento das grandes epidemias de doenças 

contagiosas (principalmente transmitidas pela água), 

notadamente a cólera, que reconquistou a Europa a 

partir de 1831 e varreu o continente de Marselha a 

São Petersburgo em 1832 e novamente mais tarde. 

Para darmos um só exemplo: em Glasgow, o tifo não 
chamou a atenção até 1818. Daí em diante, ele 

cresceu. Houve duas grandes epidemias (o tifo e a 

cólera) na cidade na década de 1830, três (o tifo, a 

cólera e a febre recorrente) na década de 1840, duas 

na primeira metade da década de 1850, até que o 

aperfeiçoamento urbano acabou com uma geração de 

desleixo (HOBSBAWM, 1996.p.145). 
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A partir desses problemas urbanos, surgiram ideias 

relacionadas à saúde pública, que pretendiam reorganizar o 

espaço e combater as doenças contagiosas e seus agentes 

causadores, nesta concepção, os focos miasmáticos e tudo 

que pudesse gerá-los como pântanos, e regiões com 

aglomerações urbanas e pouca circulação de ar. E desta 

forma, era aconselhável também a demolição das unidades 

habitacionais que na opinião dos médicos, seria a solução 

para eliminação dos focos de contaminação 

(CARPINTÉRO, 1997.p.57). 

No Brasil deste período, o ar tornou-se o vilão da 

sociedade oitocentista, fato explicado pela influência da 

Academia Francesa na medicina brasileira, como lembra 

João José Reis “tais teses miasmáticas predominavam entre 

os filósofos e cientistas das luzes, e nossos médicos do 

século seguinte os acompanharam” (REIS, 1991.p.249). 

Envolvidos nesta concepção, os médicos higienistas 

procuraram introduzir no Brasil a chamada medicina 

preventiva que preconizava uma intervenção abrangente na 

vida dos grandes aglomerados urbanos, surgindo neste 

contexto uma polícia médica da cidade, e um conjunto de 

normas sobre a salubridade que deveriam por meio de 

algumas ações, prezar principalmente pela pureza do ar 

(REIS, 1991.p.250). 

Para alcançar tais fins, foram preconizadas algumas 

mudanças como a reorganização e racionalização de 

algumas instituições básicas como prisões, hospitais, 

escolas e cemitérios, que eram considerados causadores de 

doenças físicas e morais (REIS, 1991.p.250). 
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Nisso, um conjunto de maus hábitos considerados 

insalubres também deveriam ser modificados para tornar 

esta sociedade civilizada. Os principais problemas 

referiam-se ao espaço social sendo apontados: o lixo 

disperso nas ruas, a falta de esgotamento sanitário, a falta 

de encanamento de água potável e a arquitetura inadequada 

dos prédios públicos (REIS, 1991.p.251). 

Tendo em vista todas essas propostas e reformas 

sociais, que colocariam o Brasil dentro de um grupo de 

nações civilizadas, algumas mudanças foram impostas 

visando modificar o espaço urbano e livrá-lo desse estado 

patológico. Em meio à desorganização das cidades, a 

prioridade era combater os principais focos dos miasmas 

tais como: pântanos, riachos, mangues, dejetos e sujeiras, 

como já citamos; e todo conjunto de formação espacial que 

impedisse a circulação do ar puro. Para cumprir tal objetivo 

foram lançadas as chamadas Posturas Municipais, um 

conjunto de leis e deliberações que buscaram disciplinar 

alguns hábitos comuns aos brasileiros e convertê-los a uma 

nova ordem urbana (COSTA, 1983.p.33). 

Esse conjunto de normas fazia parte do 

cumprimento das exigências da Lei Imperial de 28 de 

outubro de 1828, onde por meio dos seus longos doze 

parágrafos exigia que as cidades passassem a: executar a 

limpeza, alinhamento, reparos e segurança dos logradouros 

públicos; retirar das ruas os loucos, embriagados, animais 

ferozes ou danados (...), indicar lugares adequados e limpos 

para abate de gado (...) segurança e elegância, e 

regularidade externa dos edifícios e ruas, sendo também 
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crucial, o estabelecimento de cemitérios fora do perímetro 

urbano (REIS, 1991.p.251). 

A elaboração desses regulamentos coincidiu com a 

ascensão do Estado Nacional, onde tal higiene médica 

experimentou um significativo progresso em sua expansão. 

Em 1829, foi fundada a Sociedade de Medicina e Cirurgia 

do Rio de Janeiro, entidade que representava o grupo 

médico que lutava por se impor ao poder central como 

elemento essencial à proteção da saúde pública e por 

extensão, à ordenação da cidade (COSTA, 1983.p.33). Em 

1832, este grupo obtém uma vitória expressiva em seus 

avanços, onde as sugestões contidas nos relatórios da 

Comissão de Salubridade são incorporadas ao Código de 

Posturas Municipais da sede do Império (COSTA, 

1983.p.33) 

 

As Posturas Municipais de Maceió 

 

Através da Lei Imperial de 28 de outubro de 1828, 

buscava-se no Brasil um tipo de sociedade dita “civilizada” 

que se espelhava principalmente no modelo francês, onde 

era preciso vigiar os costumes de uma sociedade até então 

considerada “degenerada”. Criada com o propósito de 

manter a ordem pública, para que a força político-

administrativa do município não fosse abalada enquanto 

instituição, tal instrumento jurídico constituía-se num 

mecanismo de controle social (CARVALHO, 2004.p.8). 

Nisto, permitiam levantar o pressuposto de que as regras 

jurídicas neles impostas eram resultantes de práticas que 

vinham sendo executadas pelos munícipes de forma 

aleatória, implicando em desordem (CARVALHO, 



- 179 - 

2004.p.9) Sendo assim, podem ser caracterizados como um 

instrumento adestrador, que levava os indivíduos a 

adquirirem os costumes determinantes de uma sociedade 

detentora de hábitos de civilidade. 

Em Maceió, tais deliberações de natureza jurídica e 

social cumpriam as determinações disciplinadoras como o 

alinhamento das ruas e avenidas, a proibição do tráfego de 

animais soltos, a regularidade dos edifícios, como também, 

a proibição dos enterros dentro das igrejas, sendo essa a 

principal preocupação das Posturas Municipais no Brasil 

Oitocentista. 

Nas posturas analisadas nesta pesquisa, que tem o 

recorte temporal de 1845 a 1870 e que possuem ao todo 132 

artigos, foram encontradas imposições referentes ao espaço 

público, como também, a proposta de mudança nos 

costumes da população, tratando-se aqui especificamente 

das deliberações da Câmara Municipal de Maceió que 

deveriam servir de exemplo a todas as demais outras 

cidades de Alagoas. 

O primeiro artigo da Postura Municipal de Maceió 

referia-se à proibição dos sepultamentos dentro das igrejas 

e sacristias, sendo priorizados também cemitérios fora da 

cidade. Esse foi o principal costume modificado com a 

introdução dessas normas no Brasil no período do XIX, pois 

modificou as atitudes dos homens diante da morte, tornando 

uma passagem cruel, marcando assim uma dicotomia entre 

vivos e mortos (ARIÈS, 1982. p.48). 

A partir deste momento, o luto também é 

ressignificado e passa a ocorrer um exagero do mesmo; 

onde os sobreviventes aceitam a morte do próximo mais 



- 180 - 

dificilmente do que em outros tempos (ARIÈS, 1982. p.48). 

Antes de vigorar tais mudanças, os corpos eram enterrados 

dentro das igrejas, pois se acreditava que os mortos ficariam 

perto dos santos; recebendo também as orações dos fiéis. 

Assim, ter uma cova dentro da igreja era uma forma dos 

mortos manterem contato mais amiúde com os vivos, 

lembrando-lhes que rezassem pelas almas dos que se foram 

(REIS, 2014.p.124). 

Esse tipo de prática social foi a maior preocupação 

dos médicos higienistas brasileiros, pois segundo as teses 

miasmáticas da época, a decomposição dos cadáveres era 

um dos responsáveis pelas emanações prejudiciais às 

comunidades por isso, era necessária a transferência dos 

mortos para fora do perímetro urbano. Uma crença de que 

os cheiros que exalavam dos corpos em decomposição, 

eram responsáveis pelo aparecimento das doenças 

epidêmicas nas cidades (RODRIGUES, 1997.p.60). 

Para seguir tais normas de higiene, como explica 

João José Reis, “os novos cemitérios deveriam seguir 

também normas técnicas, como possuir um número duas 

vezes maior de catacumbas do que a quantidade de 

habitantes das cidades, e 7 palmos de fundo” (REIS, 

2014.p.124). 

No entanto, apesar da resolução imperial determinar 

uma mudança na prática funerária no Brasil neste contexto, 

em Maceió, houve um atraso na construção de um cemitério 

público e falta de orçamento necessário para o término da 

obra. Além disso, havia uma grande dificuldade de se 

edificar qualquer tipo de projeto urbanístico dessa natureza, 

devido à caraterística de solo gelatinoso presente neste 
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espaço social (FILHO, 1872.p.119). Um terreno que 

concentrava grande quantidade de ar calórico, que deixava 

evaporar a umidade, não dando as condições necessárias 

para se realizar a putrefação adequada dos cadáveres 

(FILHO, 1872.p.119). 

Contudo, mesmo com os problemas relacionados ao 

espaço físico e ao orçamento, em resposta a resolução, o 

Governo Provincial de Alagoas autorizou a construção do 

Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, que segundo Félix 

Lima Júnior, “cumpriu o artigo 8º da Lei nº 130, de 6 de 

julho de 1850, no Governo do presidente da José Bento da 

Cunha Figueiredo”. Na sua inauguração, possuía mais 

precisamente, 477 catacumbas, sendo, 252 do município; e 

225, distribuídos entre as confrarias, do Sacramento, Nossa 

Senhora do Livramento, São Benedito, Rosário e da 

irmandade do Bom Jesus do Martírios (JUNIOR, 1978, 

p.61). 

O local escolhido para sua construção foi o Pontal 

da Barra [9], uma região deserta coberto de vegetação como 

cajueiros, pitangueiras, catolés e cactos, que procurava 

seguir as determinações higiênicas onde os cemitérios 

deveriam ser construídos em lugares elevados e arejados 

cercados de árvores frondosas que ajudariam a limpar o ar, 

longe das fontes de água potável e fora da rota que soprasse 

para os arredores da cidade (JUNIOR, 1978, p.61). 

Já as normas aplicadas ao espaço público buscaram 

estabelecer por meio do seu título 3º o “esgotamento de 

pântanos e águas infectas e tapamento dos terrenos abertos 

[10]” obrigando aqueles cidadãos que tivessem terreno 

pantanoso dentro das ruas onde se estagnaram águas, a 
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aterra-lo dentro do prazo determinado por ordem fiscal [11]. 

Com este artigo, mandava-se da mesma forma, tapar os 

terrenos no perímetro da cidade, no prazo de um ano, sendo 

proibido despejar objetos nesses locais [12]. Uma 

preocupação higiênica que tentava modificar a paisagem 

natural de Maceió e sua formação geográfica ligada ao 

engenho Massayó, primeiro núcleo de povoamento da 

cidade no século XVIII, que contou com o riacho formador 

do engenho, e o pântano adjacente; área mais tarde 

conhecida por Boca de Maceió (COSTA, 1981. pp. 29-33). 

 

IMAGEM 1  

Boca de Maceió em meados do século XIX 

 
       Fonte: Arquivo Público de Alagoas 

 

A denominada Boca de Maceió, localizava-se onde 

hoje fica a Praça Sinimbu, Praça dos Palmares e a Rua 

Barão de Anadia no Centro da cidade, e era o maior 

exemplo de cidade pantanosa. Cruzada pelo Riacho Maceió 

(hoje Riacho Salgadinho) havia neste local um grande 

aglomerado de pessoas, em sua maioria viajantes e 

comerciantes. 
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Tal espaço possuía uma caraterística alagadiça, de 

terreno pantanoso e problemático, que mais tarde ocasionou 

a necessidade de vários projetos de urbanização, sempre 

uma tentativa de cobrir tal terreno, ou seja, tentar suprir os 

problemas que a proximidade com o rio, córrego, ou riacho 

ocasionou para a população [13]. 

Uma cidade restinga, pois se originou a partir de 

uma faixa arenosa, construída a partir de um terreno de 

erosão marinha aberta para o mar, que se estendia até cruzar 

a boca de um rio (LIMA, 1990.p.27). Na concepção médica, 

esse tipo de terreno seria o principal responsável pela 

formação dos já condenados miasmas. Neste sentido, os 

pântanos encontrados nesse tipo de terreno deveriam passar 

por um rigoroso processo de “secagem”, evitando a 

proliferação dos fluidos prejudiciais à saúde. 

Juridicamente falando, a Câmara Municipal da 

cidade, tentava organizar o espaço através do trabalho de 

fiscalização e execução das medidas regulamentadoras, 

exercidas por esta instituição (PEREIRA, 2001, pp. 365-

395). 

Analisando essas mudanças relacionadas ao espaço 

da cidade, especialmente direcionadas à região conhecida 

como Boca de Maceió, compreendemos que através das 

posturas municipais, o saber médico por meio das teses do 

Direito, procurava transformar o meio físico natural, por 

meio do desenvolvimento da técnica, onde o urbano 

pudesse se desenvolver dominando os meios naturais. 

(SANTOS, 2012. p.46). 

Aplicando as leis e deliberações das Posturas 

Municipais da Câmara de Maceió, procurava-se alertar 
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também para o perigo das moléstias contagiosas. Através 

do título 5º no parágrafo 1º, por exemplo, exigia-se que “as 

pessoas que delas tiverem sido infectadas, deveriam 

recolher-se em lugares para isso designados pela câmara 

ou por ela permitidos”, norma ligada a concepção médica 

do contagionismo. Um tipo de vigilância generalizada, que 

dividia e esquadrinhava o espaço urbano, realizada por 

vigias de rua ou de bairro, que deviam fazer todos os dias 

um relatório preciso ao prefeito da cidade para informar 

tudo que tinham observado (FOUCAULT, 1997.p.53). 

Neste conjunto de regras de civilidade, proibia-se da 

mesma forma, a circulação de mendigos, e escravos 

ganhadores no cotidiano da cidade. Como podemos 

observar no título VII: 

 

1.     Fica proibido tirar esmolas no Município de 

Maceió, para qualquer fim, estando os praticantes 

sujeitos a multa e prisão. Os contraventores 

sofrerão a multa de dez a trinta mil réis, ou oito 

dias de cadeia. 

2.     Todo escravo de qualquer sexo, que for 
encontrado nas ruas, praças caminhos ou lugares 

públicos, oferendo a moral por signos, palavras, 

ou outro qualquer modo, sofrera a pena de dois 

dias de prisão e cinco mil reis de multa. 

3.   Todo escravo que for entrado depois do toque de 

recolher sem escrito do seu senhor, datado do 

mesmo dia, no qual declare a fim que vá, será 

recolhido à prisão, e multado o senhor em três mil 

réis, e caso recuse a pagar, sofrerá cinquenta 

açoites, o escravo.[14] 

 

Neste contexto, na concepção do Direito Criminal e 

da prática higienista, tais grupos representavam ameaças 

não só à saúde, mas à moral da sociedade, portanto, o 
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objetivo era excluí-los do convívio com os outros cidadãos. 

Assim, eram considerados “classes perigosas”, termo 

utilizado para designar aqueles que não possuiriam “nem a 

inteligência do dever, nem o sentimento da moralidade dos 

atos, e cujo espírito não era suscetível de ser esclarecido ou 

mesmo consolado por qualquer ideia de ordem religiosa” 

(PEREIRA, 2008, pp.490-496). Desta forma, essa 

“degradação moral” que era associada à pobreza, era vista 

como uma epidemia cujo contágio era considerado 

inevitável, pois estava presente nas famílias pobres e coloca 

sob ameaça toda a sociedade (COIMBRA, 2001.p.81). 

Além dessa crença sobre os mendigos, tal 

julgamento também servia para os escravos ganhadores, ou 

de ganho, que eram aqueles que após fazerem alguns 

serviços na casa de seus senhores, iam para as ruas em 

busca de trabalho (ALGRANTI, 1988. p. 49). Eles 

alugavam seu tempo a um e a outro e deviam no final de 

determinado período, entregar aos seus senhores uma soma 

previamente estabelecida. 

No Brasil deste período, o poder público procurou 

controlar, constranger e disciplinar e no limite, expulsar das 

cidades os ganhadores. Isso fazia parte de um projeto 

político maior, que contemplava diversas leis, e buscava 

controlar tais indivíduos no espaço público (REIS,2019. 

p.160). 

Sendo assim, por meio de diferentes normas e 

regulamentos, a Câmara Municipal de Maceió aplicou uma 

ordem social que buscou disciplinar alguns costumes 

considerados pela crença higienista bárbaros ou atrasados. 

Essas prerrogativas estavam presentes nos artigos das 
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posturas municipais, que procuravam adequar os citadinos 

às normas higiênicas previstas pelo Império Brasileiro. 

Tais leis deveriam ser seguidas pelas outras cidades 

como as demais povoações e vilas, algo que sanaria na 

concepção médica higienista, os problemas relacionados às 

doenças epidêmicas nestas localidades. Portanto, tal 

modelo de saber, teve um papel importante na aplicação 

destes dispositivos assim como, na busca pelas origens das 

doenças nessa sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises propostas nesta pesquisa, e com 

os caminhos teóricos metodológicos que permitiram a 

abordagem do contexto inserido na Modernidade Histórica, 

foi possível chegar a algumas possíveis conclusões. 

Primeiramente, percebemos que é possível um diálogo 

entre História e Direito, na construção de uma narrativa 

crítica com base em documentação historiográfica. Assim, 

sendo a história produto advento do que os historiadores 

constroem sob uma visão crítica, buscando algo 

diferenciado, e o Direito dando a possibilidade de uma 

investigação jurídica, que permite entender normas que 

regulamentam o comportamento das pessoas na sociedade, 

mostrando assim, a característica do dever social do Estado, 

em nosso caso, uma prática médica emergida a partir das 

teses dessa ciência social. 

Uma segunda conclusão possível foi a compressão 

do papel do pensamento médico higienista, e como esta 

crença aplicou suas ações, operando sobre o espaço público 
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alterando os costumes dos indivíduos, com o intuito de 

sanar um conjunto de práticas consideradas por estes 

homens de sciencia, “atrasadas”. 

Portanto, com as análises feitas a partir das fontes 

historiográficas aqui presentes, entendemos que o conjunto 

de normas encontrados neste dispositivo tentou por diversas 

formas um adestramento social, tipo de norma que mudaria 

os hábitos de um grupo de indivíduos, em um determinado 

espaço social. 

Proibir os enterramentos dentro das igrejas, aterrar 

os pântanos e riachos, alinhar as ruas, prezar pela pureza do 

ar, coibir os costumes considerados “matutos”, e eliminar 

os escravos e mendigos do cotidiano da cidade; fazia parte 

de um conjunto de regras que buscavam colocar Maceió, no 

grupo de regiões consideradas “civilizadas”, ao modelo do 

que pregavam os médicos influenciados pelo pensamento 

racionalista francês. 
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[4]
 Conceito trabalhado por Michel Foucault no qual segundo esse pensador, 

de maneira geral, pode- se dizer que, diferentemente da medicina urbana 

francesa e da medicina de Estado da Alemanha do século XVIII, aparece, no 

século XIX e, sobretudo na Inglaterra, uma medicina que é essencialmente um 

controle da saúde e do corpo das classes mais pobres para torna-las mais aptas 

ao trabalho e menos perigosas às classes mais ricas (FOUCAULT, 2002.p.57.). 

[5]
 Os conceitos geográficos propostos por Milton Santos constituem uma das 

referências mais importantes para as análises da relação entre espaço e a 

modernidade, e a medicina que tentou modificar o espaço considerados doente. 

Esse autor conceitua espaço como "um conjunto indissociável de sistemas de 

objetos e sistemas de ações, sendo resultado da relação entre a materialidade 

das coisas e a vida que as animam e transformam (SANTOS, p, 67.2012). 

[6]
 Nas vilas e cidades da América portuguesa havia um setor especifico nas 

câmaras municipais que era responsável pelo controle do mercado. Trata-se da 

chamada almotaçaria. Magnus Pereira (2001) aponta que essa fiscalizava três 

dimensões do viver social: o mercado, que consistia basicamente na aferição 

dos pesos e medidas e do tabelamento dos preços; o sanitário, que regulava o 

estado de limpeza dentro e fora dos estabelecimentos; e o construtivo, cuja 

função era a de fiscalizar a construção de pontes, ruas e construções particulares 

(PEREIRA, 2019, p.2). 

[7]
 Termo utilizado por Lilia Moritz Schwarcz para se referir aos médicos da 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que possuíam grande influência no 

Brasil na primeira metade do século XIX e buscavam sua originalidade e 

identidade na descoberta de doenças tropicais, como a febre amarela 

(SCHWARCZ, op. cit.p.250). 

[8]
 Sobre este termo explica Michel Foucault: Salubridade não é a mesma coisa 

que saúde, e sim o estado das coisas, do meio e seus elementos constitutivos, 

que permitem a melhor saúde possível. Salubridade é a base material e social 

capaz de assegurar a melhor saúde possível dos indivíduos. E é 

correlativamente a ela que aparece a noção de higiene pública, técnica de 
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controle e modificação dos elementos materiais do meio que são suscetíveis de 

favorecer ou, ao contrário, prejudicar a saúde. Salubridade e insalubridade são 

o estado das coisas e do meio enquanto afetam a saúde; a higiene pública 

(FOUCAULT, 2004.p.93). 

[9]
 Povoação a uma légua e meia ao sudoeste da capital Maceió agregava no 

período 50 cabanas; habitadas apenas por pescadores (ESPÍNDOLA, 

1871.p.201). 

[10]
 CLPA. p.150. Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas.  

[11]
 CLPA. p.150. Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. 

[12]
 CLPA. p.150. Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. 

[13]
 Não só Alagoas, mas também a Cidade de Maceió deve sua nomenclatura 

às águas. Nome de origem indígena (tupi), que se originou a partir de um riacho 

chamado Massayo ou Maçai-ok, que significa “aquilo que tapa o alagadiço”, 

que posteriormente pode ter dado nome a um antigo engenho de açúcar 

localizado onde hoje é o Centro da cidade, um dos primeiros focos 

populacionais, que possuía a sua margem, o riacho formador, conhecido como 

Riacho Reginaldo, em alusão ao nome de um antigo dono das terras que o 

envolviam; e também como Salgadinho, já mais próximo à sua foz. O riacho 

possui outras denominações ao longo de seu trajeto de cerca de 50 km, segundo 

especificidades de cada trecho da cidade (DUARTE, 1982. pp. 13-30). 

[14]
 CLPA. p.160. Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. 
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CAPÍTULO 9  
 

A HISTÓRIA DOS DIREITOS BASILARES 

DOS SOCIOEDUCANDOS 
 

Oseas Batista Figueira Júnior88 

Vitor Gomes da Silva89 

 

INTRODUÇÃO 

 
A criança e ao adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-se lhes: I - igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola; II - 

direito de ser respeitado por seus educadores; III - 

direito de contestar critérios avaliativos, podendo 

recorrer às instâncias escolares superiores; IV - 

direito de organização e participação em entidades 

estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita 

próxima de sua residência. (BRASIL, 1990,) 

 

O reconhecimento dos direitos da infância e da 

condição da criança como sujeito social, é fato recente na 

história brasileira e em outros países do mundo 

(ANDRADE, 2010). A história dos direitos da infância, 

assim como a história da criança, é uma construção social 

                                                             
88 Bacharel em História (UFAL)Mestre em História Social (UFAL) 

Professor do Curso de Serviço Social na Faculdade Raimundo Marinho. 

Faz parte também do Núcleo de Estudos Sociedade, Escravidão e 

Mestiçagens. (NESEM).  
89 Mestre em Educação UFAL/CEDU policial penal do Estado de 

Alagoas. Bacharel em Direito pela Faculdade da Cidade de Maceió 

(FACIMA) 2012. Professor no ensino superior, Ciências Jurídicas, na 
Faculdade Raimundo Marinho em Maceió-Alagoas. 
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configurada pelo caráter paradoxal quanto ao 

reconhecimento da necessidade do direito e aos entraves 

para sua efetivação (ANDRADE, 2010). Desta forma, os 

investimentos científicos sobre a infância a partir do século 

XIX, em especial da Psicologia e Pedagogia, contribuíram 

para a construção de imagens da criança como um “vir a 

ser” e para a construção de práticas normativas quanto ao 

seu desenvolvimento e atendimento (SOARES, 1997, 

p.78). 

No século XX, o discurso predominante sobre a 

infância atribuiu-lhe o estatuto de sujeito de direitos, 

imagem construída com base na elaboração de dispositivos 

legais e documentos internacionais, entre os quais: a 

Declaração de Genebra (1923), a Declaração Universal dos 

Direitos da Criança (1959) e a Convenção dos Direitos da 

Criança (1989). (BOBBIO,1992, p.18). 

Com isto, os direitos proclamados nas declarações 

apresentam uma dimensão histórica pautada nas exigências 

de cada contexto histórico (ANDRADE, 2010).  A esse 

respeito, (FULLGRAF 2001, p.29) também esclarece: Os 

direitos do homem, por mais fundamentais que possam ser, 

são direitos históricos, que nascem em certas 

circunstâncias, e que na verdade se caracterizam por lutas 

em defesa de novas liberdades contra velhos poderes. 

Considerando os conceitos de infância e criança 

enquanto construções históricas, pode-se afirmar a 

historicidade da luta dos direitos para essas categorias 

sociais e jurídicas.  Prova disso, é que no século XVI não 

havia o reconhecimento dos direitos e das necessidades 

desses indivíduos, pois estes eram subjugados pelo poder 
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sem limites dos pais, estando em condições de ser 

ignorados, abandonados, abusados, vendidos ou até mesmo 

mutilados (ANDRADE, 2010).  

No século XIX, a criança será reconhecida como 

uma categoria social com necessidades de proteção, em 

especial pelas contribuições das ciências da Pedagogia, 

Psicologia e Medicina. Porém, será no século XX que 

novos significados serão atribuídos à infância, “através de 

uma nova conscientização de que as crianças eram fontes 

humanas essenciais, de cuja dimensão maturacional iria 

depender o futuro da sociedade” (SOARES, 1997, p.7). A 

partir disso, vale citar que: 

 

Medidas socioeducativas são atos jurídicos que, 

conforme os Arts. 112 a 128 da Lei que institui o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), 

se atribuem aos adolescentes que cometem ato 
infracional. São aplicadas pelo Juiz da Vara da 

Infância e da Juventude como sanção, sendo o 

adolescente obrigado a cumpri-las como 

responsabilização e oportunidade de ressocialização, 

visando apoiá-lo para uma convivência com 

qualidade social (DISTRITO FEDERAL, 2014a). 

 

Tendo como base tal discussão, com esta pesquisa 

intitulada: A história dos direitos basilares dos 

socioeducandos, iremos investigar a realidade social desses 

sujeitos, no que diz respeito à evolução dos direitos na 

sociedade brasileira. Com isso, refletiremos sobre o 

reconhecimento da condição de criança como detentora de 

proteção, visando ampliar nossa compreensão sobre o 

assunto. 

  



- 198 - 

Desta forma, utilizaremos a metodologia de revisão 

bibliográfica dos temas aqui elencados, visando mapear o 

conhecimento sobre uma questão ampla, para a busca e 

análise crítica das evidências. 

Tomando como base tal procedimento, esta pesquisa 

trata-se de uma revisão bibliográfica de forma narrativa, 

onde é feita uma descrição simplificada de estudos e 

informações sobre um determinado assunto Cook et al. 

(1997). Optamos por esse caminho, pois nos propomos a 

fazer uma síntese crítica de duas categorias sociais de 

análise, a partir da observação de obras já publicadas, bem 

como conceitos pertinentes que iremos tratar. Portanto, 

através de trabalhos de autores das diferentes áreas do 

conhecimento em diálogo com o Educação, Direito e 

Filosofia; será possível também a construção de uma 

contextualização para o problema, e a investigação das 

possibilidades presentes na literatura consultada para a 

concepção do referencial teórico da pesquisa (ALVES 

MAZZOTTI, 2002). 

Mais do que isso, em nossa pesquisa, produziremos 

um texto com material coletado pelo levantamento 

bibliográfico e organizado por procedência, ou seja, fontes 

científicas (artigos, teses, dissertações) e fontes de 

divulgação de ideias (revistas, sites, vídeos entre outros), e, 

a partir de sua análise, elaboramos uma validação do quadro 

teórico a ser utilizado na investigação empreendida. 
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A historicidade do direito e a questão da infância 

 

A questão da maioridade penal sempre foi assunto 

discutido em vários momentos da história, nos mais 

diversos países, em uma tentativa de se alcançar uma 

sociedade justa. Nesse processo, as crianças passaram por 

várias séries de punições, na qual era decidido até o seu 

direito de viver ou morrer, além de decisões que limitaram 

a menoridade em nove, dezesseis e dezoito anos. 

Na Antiguidade, não se tinha conhecimento de 

direitos para a criança, nessas sociedades eram os pais que 

detinham o total direito sobre elas e decidiam inclusive, 

sobre sua vida ou morte, fato este encontrado no Direito 

Romano e na Lei Mosaica. Não existia distinção entre o 

tratamento para com a criança ou o adulto. A noção de 

infância como uma etapa do desenvolvimento e com 

características próprias, é uma concepção da era moderna, 

quando saíam do desmame iam direto para o mundo dos 

adultos (ARIÉS, 1978). 

Assim, a família moderna, nuclear, que conhecemos 

hoje, composto por pai, mãe e filhos, só se consolidou a 

partir do século XVIII. Foi neste momento, que a família 

passou a se organizar em torno da criança e a erguer entre 

ela mesma e a sociedade o muro da vida privada. 

(DIDEROT, in BADINTER,1985, p.154). 

Com o surgimento do sistema de produção 

capitalista, percebe-se uma crescente preocupação com a 

infância, iniciando um movimento para mudar o conceito 

de amor materno. Acentua-se ainda, a distinção na 

educação entre crianças pobres e ricas, onde os filhos de 
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burgueses passam a frequentar os liceus e colégios de 

educação secundária, e os filhos da classe operária a escola 

primária. O início dos tempos modernos é também marcado 

por uma divisão da população em classes sociais, tendo-se 

que anteriormente existia uma certa mistura e proximidade 

tanto entre as idades, como entre as condições de vida 

(DIDEROT, in BADINTER,1985, p.154). 

Votando a Antiguidade, em Roma nos deparamos 

com a primeira distinção feita da criança que tinha como 

base a sua estatura física, esses registros são encontrados na 

Lei das XII Tábuas, durante o ano de 450 a.C. As crianças 

do sexo masculino que estivessem entre os 7 e 18 anos, e as 

do sexo feminino que estivessem entre 7 e 14 anos, estavam 

isentas das penas aplicadas por juízes. Tinha-se também a 

proibição da aplicação da pena ordinária aos menores de 

vinte cinco anos, com o alcance da maioridade civil e penal, 

podendo apenas receber uma pena arbitrária de acordo com 

seu discernimento, ou seja, precisavam demonstrar 

conhecimento do bem e do mal, lícito e ilícito, sendo a pena 

de morte proibida (TAVARES, 2004). 

Os demais segmentos jurídicos da Inglaterra e da 

Itália seguiram o Direito Romano, todavia, faziam testes 

para medir o discernimento da criança para averiguar se a 

mesma possuía ou não malícia. Segundo Tavares (2004), a 

malícia consistia em oferecer uma maçã e uma moeda à 

criança e a depender de sua escolha, ficaria provada a sua 

conduta, com isso seria anulado qualquer tipo de proteção, 

recaindo sobre si a pena capital. 

A Constitutio Carolina, de 1532, proibia a aplicação 

da pena de morte aos menores de catorze anos, sendo aceita 
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apenas pena corporal em se tratando de roubo. Na 

Inglaterra, durante o reinado de Aethalstano, se o parente 

do menor acusado de delito não se responsabilizasse por sua 

transgressão e não assegurasse sua honestidade, o menor 

deveria jurar não voltar a cometer delito, e em seguida seria 

recolhido em uma prisão, contudo, se voltasse a cometer 

delito ficaria à disposição dos homens para que o matassem. 

Decretos penais da República de Lucca, no ano de 

1640, referiam-se aos vícios sodomíticos, puniam os 

menores de catorze anos com a pena arbitrária e os maiores 

de catorze e menores de dezoito com trinta dias de cárcere 

isolado. Na França, as Ordenações de Luís IX, punia o 

menor acusado de blasfêmia com chicotadas, multa ou 

prisão, sendo proibida a pena de morte. Em Portugal a partir 

de 1603, e no Brasil até 1830, vigorava as Ordenações 

Filipinas, que proibia a pena de morte ao menor de 

dezessete anos, mas podendo ser dada outra pena menor. 

Já em 1791, com a Criação do Código Francês, 

foram concebidas as primeiras medidas de reeducação e 

enfraquecimento das penas, visando à recuperação do 

menor. Todavia, apenas no ano de 1899, foi designado em 

Chicago o primeiro Tribunal Especial para Menores e na 

Inglaterra o Tribunal de Birmingham, em 1908. 

Posteriormente em Portugal, no ano de 1911, criou-se a Lei 

de proteção à infância, sendo seguido pela Bélgica e França, 

no ano de 1912, e a Espanha, no ano de 1918 do século XX 

(CARVALHO, apud AMARAL E SILVA, 2000, p. 216). 

A extinta Liga das Nações e a Organização 

Internacional do Trabalho, em 1919, começaram a discutir 

sobre os direitos da criança, o que veio a culminar com a 
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adoção de medidas para abolir ou regular o trabalho infantil 

pela última. Já em 1924, a Declaração de Genebra dos 

Direitos da Criança, foi adotada pela Liga das Nações, 

porém não impetrou o efeito necessário para que fossem 

efetivamente reconhecidos internacionalmente os direitos 

das crianças. 

Entretanto, em 1948, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos conseguiu importunar o interesse 

mundial para que fosse tutelado os direitos das crianças, o 

que induziu, por conseguinte, as Nações Unidas a protegê-

los através de pactos internacionais de direitos humanos. 

Esse foi o principal exemplo do avanço na compreensão 

contemporânea frente aos direitos humanos, o 

entendimento aconteceu em pleno desenrolar da Segunda 

Guerra Mundial frente às barbaridades praticadas. O 

momento influenciou a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que resgatou os ideais da Revolução Francesa 

reconhecendo como valores vitais a liberdade de todos os 

homens ao nascer e sua igualdade em dignidade e direitos, 

como seres dotados de razão e consciência e que devem agir 

em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, e 

culminou na conversão em valores jurídicos universais o 

direito de todos terem direito. 

Entretanto, o primeiro instrumento específico, com 

verdadeira importância sobre os direitos da criança, foi a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, que surgiu 

somente em 1959. O seu texto trazia como princípios a 

concessão de proteção especial, pois acreditava que a 

criança precisava de um documento à parte para assistir 

suas necessidades peculiares. A criança passou a ser dotada 
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de interesse superior, com direitos próprios, distinguidos de 

seus pais ou qualquer outra pessoa, uma vez que, as mesmas 

são reconhecidas como vulneráveis e em desenvolvimento 

biopsicossocial. 

Em 1989, a Conferência Mundial sobre os Direitos 

Humanos promove a Convenção da Nações Unidas sobre 

os Direitos da Criança, sendo que até 1996, seus termos já 

haviam sido ratificados por 96% dos países, obrigando-se 

estes por lei, a tomar as medidas adequadas determinadas 

pela convenção. A Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Crianças, vem, desde então, procurando 

influenciar governantes de diversos países para a 

observância dos direitos humanos da criança. (Convenção 

sobre os Direitos da Criança, Organização das Nações 

Unidas, 1989) 

Os princípios da Declaração Universal dos Direitos 

da Criança, visaram proporcionar uma infância feliz, dando 

a oportunidade de gozarem de direitos e liberdade, com a 

devida proteção e cuidado que a sua fase de 

desenvolvimento requer. 

O Pacto São José da Costa Rica (Convenção 

Americana sobre os Direitos Humanos), em 1969, dispôs 

em seu artigo 19, que “toda criança tem direito às medidas 

de proteção que sua condição de menor requer, por parte da 

família, da sociedade e do Estado.”. Em 1985, As Regras 

Mínimas de Beijing dedicaram-se a versar sobre os menores 

infratores, assim como as Diretrizes de Riad, 1990, 

igualmente denominadas de Diretrizes das Nações Unidas 

para a Prevenção da Delinquência Juvenil. 
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Com a Constituição Federal de 1988, ficou 

determinada a maioridade penal aos dezoito anos, o que 

tornou inconstitucional o dispositivo do Código Penal 

Militar que não abrigava a constituição sujeita às normas da 

legislação especial. A estipulação da maioridade penal em 

18 anos levou em conta aspectos psicológicos e 

neurológicos, o desenvolvimento e a maturidade do menor. 

A Constituição tratou de regular a maioridade penal no seu 

Capítulo VII que aborda a família, a criança, o adolescente 

e o idoso, e procurou limitá-la no Artigo 228, uma vez que 

tornavam inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às 

normas da legislação especial, ou seja, aos menores a 

questão da punição ficava sobre responsabilidade do ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), que foi criado 

especialmente para dar exigibilidade aos direitos 

constitucionais dos direitos infanto-juvenis. Os menores de 

18 anos passaram a ter normas criadas especialmente para 

o seu tratamento. O artigo 227 da Constituição Federal 

expõe ainda que: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (CF/88). 

 

Pela primeira vez, podemos perceber a criança e 

adolescente como responsabilidade coletiva, que devem ser 

assegurados por todos, seja a família, sociedade, 

comunidade ou poder público, uma vez que por conta de 
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seu estágio de desenvolvimento, necessita de proteção 

especial, igual em dignidade e respeito. 

O ECA, foi um grande avanço na forma como a 

criança ou o adolescente passou a ser visto, não mais como 

menor, mas como cidadão, segundo (BOMBARDA, 2010): 

 

O ECA mostra-se diferente das legislações que se 

refere a autores de ato infracional existentes até então, 

pois não tem como objetivo final a internação e o 

afastamento desses jovens do meio social em que 

estão inseridos, pelo contrário, privilegia o convívio 

familiar, valoriza a educação, através da frequência 
escolar obrigatória, bem como importa-se com a 

questão do trabalho (BOMBARDA, 2010). 

 

A luta a partir de então, passou a ser pela garantia 

dos direitos desses sujeitos, e não para a busca de formas de 

intervenção punitivas aos “menores em situação irregular”, 

passando a dispensar proteção integral como forma de 

garantir seu direito ao desenvolvimento físico, intelectual, 

afetivo, social, cultural, entre outros. 

A infância, enquanto uma construção histórica e 

social localizada espaço-temporalmente, tem sua origem 

nas práticas familiares e institucionais da sociedade 

ocidental (ARIÉS, 1981). Apresenta suas definições 

produzidas historicamente, das quais emergem toda uma 

gama de significações que perpassam os valores culturais 

de diferentes gerações. Como a criança é vista e tratada nas 

diversas gerações têm suas origens arraigadas nessas 

produções globais, acerca da infância como também nas 

especificidades culturais de cada comunidade. 
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O arcabouço legal da sociedade acompanha as 

modificações garantindo em lei ao menor cidadão o direito 

à “infância”. O ECA foi criado para garantir os direitos da 

criança e do adolescente, porém, segundo (RIZZINI, 

BARKER E CASSANIGA, 2000), nem sempre se dá a 

efetivação desses direitos, ocorrendo diversas vezes 

problemas sociais como, abandono, e falta de um 

referencial familiar, sem estabelecer vínculos afetivos 

satisfatórios e vivendo a parte dos movimentos culturais e 

lúdicos de suas comunidades. 

Pode-se perceber, que a responsabilidade do menor 

sempre foi alvo de inúmeras discussões ao longo dos 

tempos, passando por penalizações que previam o 

pagamento com a própria vida até a criação da lei que 

atualmente visa garantir os direitos mais fundamentais. 

 

Surgimento do estatuto da criança e do adolescente 

(ECA) 
 

A criação do ECA, em 1990, foi guiada pela 

Constituição Federal de 1988, com a finalidade de 

regulamentar o direito da criança e do adolescente, a partir 

de normativas internacionais como a Declaração Universal 

dos Direitos da Criança, Resolução 1.386 da ONU-20 de 

novembro de 1959; Regras mínimas das Nações Unidas 

para administração da Justiça da Infância e da Juventude-

Regras de Beijing (Resolução 40/33-ONU-29 de novembro 

de 1985); Diretrizes das Nações Unidas para prevenção da 

Delinquência Juvenil. Em meio a todos esses avanços, 

outras demandas emergem e, de acordo na fala de Michel 

(2009): 
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Com a necessidade de Lei específica surge o Estatuto 

da Criança e do adolescente, com isso o adolescente 

deixa de ser sujeito passivo ao direito penal, se 

tornando sujeito de direito e deveres. Pois, além da 

proteção dos direitos, também regula sobre o 

adolescente que cometeu algum ato infracional 

impondo a ele o dever de responder por esse ato 

através de medidas socioeducativas, que pretendem 

ser medidas de reintegração, inclusão de natureza 
educativa, ressocialização ou para aqueles que nunca 

a tiveram a socialização (MICHEL ,2009): 

 

O estatuto é o resultado de lutas e amadurecimento 

político e social de pessoas que olharam a criança e o 

adolescente como seres vítimas de uma má estruturação, 

seja este familiar, política ou do próprio Estado, que tinha o 

menor como sujeito fortuito e principal responsável por sua 

situação. 

Conforme o Conselho Tutelar no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (2001): 

 

A luta pela garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes brasileiros começava em se obter o 

compromisso político dos constituintes, tendo papel 

importante nesta conquista de apoio, a Pastoral do 

Menor da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), o Movimento Nacional Meninos e Meninas 

de Rua (MNMMR), a Frente Nacional de Defesa dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes e, 

principalmente, a Comissão Nacional Criança e 

Constituinte , que promoveu um processo de 

sensibilização, conscientização e mobilização junto 

aos constituintes e à opinião pública (Conselho 

Tutelar no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

2001). 
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O ECA é um arcabouço jurídico brasileiro, que tem 

a finalidade de proteger integralmente a criança e 

adolescente, com a aplicação de medidas e expedição de 

encaminhamentos. Sua base de sustentação é o artigo 227 

da Constituição Federal de 1988. Ele cria condições de 

exigibilidade, garantia da lei, a fim de promover os direitos 

e defender a integridade física e social da criança e do 

adolescente, para Gonçalves; 

 

a Constituição de 1988 (art. 227) rompe formalmente 

com a série menor abandonado/menor em situação 

irregular, ao responsabilizar a família, a sociedade e 

o Estado pelos direitos da criança e do adolescente e 

institui as bases jurídico-políticas para a criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O novo 

Estatuto acompanha esse movimento reformador ao 

atribuir aos municípios a responsabilidade pela 
formalização de políticas sociais de bem-estar 

infanto-juvenil e ao afirmar que crianças e 

adolescentes devem ser tratados como sujeitos de 

direitos e não com instrumento de controle social 

(GONÇALVES ,2008): 

 

Dessa forma, o ECA veio apresentar uma proteção 

diferenciada à criança e ao adolescente, sendo criança, 

segundo a legislação brasileira, a pessoa com até 12 anos de 

idade incompletos e adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos 

incompletos. Essa assistência especial à criança e ao 

adolescente se deve por entender que as mesmas estão em 

processo de formação, uma vez que sua estrutura física e 

psíquica ainda não atingiu maturidade, sendo tratadas como 

pessoas especiais de direito, que necessitam de uma justiça 

diferenciada do adulto, para que possa atender suas 

diferenças. 
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Desde a sua criação, o ECA vem influenciando os 

procedimentos educacionais conduzidos a crianças e 

adolescentes. “O Estatuto da Criança e do Adolescente tem 

como proposta a melhoria da qualidade de vida, sobretudo 

desses pequenos cidadãos, que muitas vezes são vítimas 

quanto à sociedade em geral.” (MICHEL, 2009). 

O Estatuto está dividido em 267 artigos, que visam 

garantir direitos e deveres à criança e ao adolescente, 

discorrendo sobre saúde, educação, família, adoção, tutela 

e atos infracionais cometidos por adolescentes. O primeiro 

direito assegurado é o direito à vida, garantindo à criança 

todas as condições para um nascimento e desenvolvimento 

sadio. Em seu Art. 7°, diz que a criança e adolescente têm 

direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 

de existência. 

Sendo a criança sujeito de direito desde o ventre 

materno, pois já é dado à gestante o direito ao atendimento 

médico necessário, apoio alimentar, condições para 

alimentar o bebê e orientação de médico pediatra, que se 

estenderá durante o desenvolvimento da criança (ECA, 

2001) Em caso de emergência, a criança e adolescente 

devem ser atendidos primeiro, como também receber 

atenção especial odontológica para prevenir as cáries e ser 

vacinada de graça contra várias doenças (ECA, 2001). 

A criança e adolescente tem seu direito à liberdade, 

ou seja, ir e vir, mas só podem viajar devidamente 

acompanhadas de seu responsável, salvo quando munida de 

autorização dada pelo juiz de acordo com o Art.83. Podem 
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escolher sua religião e são proibidos de fazer qualquer tipo 

de trabalho antes dos 14 anos, a não ser na condição de 

aprendiz e de forma que não atrapalhe os seus estudos e 

mesmo tendo direito a uma profissionalização deve-se ter 

uma proteção no mesmo (ECA, 2001). Tem direito de 

brincar, praticar esporte, fazer parte de uma cultura, se 

divertir, estudar e ter uma escola pública perto da sua 

residência e em caso de criança portadora de deficiência, a 

mesma tem que ter um atendimento educacional 

especializado (ECA, 2001). 

Segundo o Estatuto, é dever de todos proteger a 

criança e adolescente de qualquer tipo de tratamento 

desumano ou violento, deve ser respeitada, tratada com 

dignidade e amada. A convivência familiar e comunitária 

também lhe é dada como direito, assim como ter um local 

para morar. Para seu desenvolvimento físico, mental e 

social, lhe é assegurado o direito a uma família que lhe dará 

proteção especial. 

As crianças e adolescentes também possuem 

deveres, tais como obedecer aos seus pais e aos mais velhos, 

conservar o meio ambiente, ir à escola e estudar, dedicando-

se aos estudos, para serem capazes de atuar na construção 

de um mundo melhor. Deve respeitar os seus amigos 

independentes da raça, cor ou religião, ajudar seus amigos 

deficientes e os necessitados. Procurar sempre agir com 

justiça, verdade e respeito; entretanto, segundo Gonçalves 

(2008): 

 

O ECA não rompeu com a filosofia penal do Código 

de Menores, que já atribuía ao adolescente a prática 

da infração penal, atribuindo à polícia, ao Ministério 
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Público e ao Juiz de Menores a apuração e os 

procedimentos relacionados ao ato infracional, para 

que se decidisse sobre a “situação irregular” do 

“menor”. (art. 99 do Código de Menores). O que 

difere o Código de Menores do ECA, é que o primeiro 

é extremamente arbitrário, abusivo, e pune sem a 

legalidade do devido processo legal, fazendo de 

crianças e adolescentes reféns da pseud. “proteção de 

menores”. 
 

Assim, a criação do ECA visa estabelecer a 

reeducação como alternativa à punição criminal, além de 

respeitar o processo de formação. Cabe ressaltar, que o 

Brasil adota o critério biológico como base de definição do 

perfil do adolescente infrator, entre 12 e 18 anos, no qual 

será levado a apreciação de sua conduta em uma Vara da 

Infância e da Juventude e poderá receber como correções a 

advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de 

serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em 

regime de semiliberdade ou internação em estabelecimento 

educacional, uma vez que poderá ser encaminhado ao 

sistema penitenciário, pois não possui a maioridade penal. 

(ECA, 1990, Art. 106). 

 

As medidas socioeducativas e a reinserção do 

adolescente infrator 

 

As Medidas Socioeducativas surgiram como 

resposta do Estado ao ato infracional praticado por 

adolescentes menores de 18 anos, aplicada a partir dos 12 

anos, tendo natureza jurídica impositiva, sancionatória e 

retributiva. Tem em vista inibir a reincidência, e tem sua 

finalidade como caráter pedagógico educativa, ou seja, traz 
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uma nova perspectiva, tendo como principal alvo a 

utilização dos métodos pedagógicos, sociais, psicológicos e 

psiquiátricos, pondo mais ênfase no esclarecimento e 

orientação do adolescente infrator considerando à reflexão 

e reorganização da vida pessoal e social em sua 

comunidade. 

Quando menor de 12, anos as crianças ficam 

submetidas apenas às medidas de proteção que estão 

contidas no ECA e que em seu Art. 98, diz que serão 

aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei 

forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da 

sociedade ou Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais 

ou responsável e em razão de sua conduta, enquanto que os 

adolescentes ficam submetidas às duas, medidas de 

proteção e as socioeducativas. 

“O Estatuto considera ato infracional a conduta 

descrita como crime ou contravenção penal, não havendo 

diferença entre eles, já que se situam na categoria do ilícito 

jurídico” (GONÇALVES, 2008). O Art. 104 do ECA, nos 

evidencia que são penalmente inimputáveis os menores de 

18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei e em seu 

parágrafo único diz que deve ser levado em conta a idade 

do adolescente na data em que o fato ocorreu. 

Independentemente do nível de conscientização ou 

amadurecimento do adolescente, somente passará a 

responder pelos seus atos diante da Justiça (Código Penal), 

quando completa dezoito anos, antes disso, somente pelo 

ECA. 
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As medidas de proteção, quando confirmadas 

alguma das ações previstas no Art. 98, podem ser requeridas 

da autoridade competente a determinação dos seguintes 

processos presentes no Art. 101: encaminhamento aos pais 

ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento 

oficial de ensino fundamental; inclusão em programa 

comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; requisição de tratamento médico, psicológico 

ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 

inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação tratamento a alcoólatras e toxicômanos; abrigo 

em entidade; colocação em família substituta. Gonçalves 

(2008) diz que, “o jovem passa a ser imputável perante o 

Estatuto, que lhe assegura direitos e garantias, mas também 

lhe cobra pelos atos infracionais que venha a participar.” 

As Medidas Socioeducativas também não deixam 

de ser uma espécie de proteção, embora seja usado somente 

a partir dos 12 anos, objetiva proporcionar possibilidades 

de reorientação às estratégias e as competências das 

crianças e adolescentes que cometeram ato infracional, para 

obtenção de recursos que o ambiente lhe oferece, como 

proteção e força, através da ajuda da sociedade e no 

desenvolvimento das mesmas. Tendo em vista que os 

adolescentes são considerados inimputáveis, não podem à 

luz do direito responder aos seus “desvios de conduta”, 

como os imputáveis respondem quando cometem atos 

ilícitos. Desta forma, as sanções aplicadas aos menores 

infratores, estão preconizadas no rol das Medidas 
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Socioeducativas dispostas no ordenamento jurídico no Art. 

102 do ECA. 

Embora, todas normativas estejam preconizadas nos 

mais diversos capítulos do ECA e de outros mecanismos 

jurídicos, nos deparamos com uma realidade distinta 

daquela que está contida na lei, ou seja, condições precárias 

de trabalho e espaço físico sem acomodação adequada para 

um melhor acolhimento aos adolescentes, nos mostrando o 

distanciamento entre a realidade e a teoria no que concerne 

ao atendimento da atenção básica. 

Mesmo com uma regulamentação jurídica que visa 

proteger e garantir direitos iguais a todas as crianças e 

adolescentes, na prática não é isso o que ocorre, ou seja, 

este aspecto da legislação não recebe ainda a devida atenção 

(RIZZINE, BARKER e CASSANIGA). A maioria das 

crianças não tem uma especial proteção para o 

desenvolvimento físico, mental e social das mesmas. Por 

não ter pessoas realmente comprometidas com elas, a fim 

de dar exemplo e amor, elas não interiorizam os discursos 

como futuras práticas e quando crescem não se sentem 

comprometidas com a sociedade. (LOOS, FERREIRA E 

VASCONCELOS, 1999). 

Ao proporcionar possibilidades de reorientação às 

estratégias e as competências destas crianças para o 

estabelecimento de novos vínculos e para obtenção de 

recursos que o ambiente lhe oferece, como proteção e força, 

a sociedade ajudará no desenvolvimento dessas crianças, 

contribuindo para a interrupção do círculo vicioso. 
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Sabendo-se que, a criação e a transformação da 

informação levam a uma modificação de valores que 

consequentemente, influenciarão as diretrizes dos 

relacionamentos humanos, na forma como se percebe no 

mundo e com o outro. Os ciclos primários de formação, 

tendo à família seu principal alicerce, respeita a relação que 

é estabelecida, uma vez que as mesmas precisam mais do 

que teoria para a construção moral e o vínculo afetivo, uma 

vez que esses são fatores que determinam a sua 

personalidade e suas práticas como cidadãos reconhecidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante dos objetivos e hipóteses lançadas nessa 

discussão jurídica e social, e com as referências e caminhos 

teóricos metodológicos adotados, foi possível chegar a 

algumas considerações finais sobre nosso tema proposto. 

Assim, devemos salientar que a construção do 

presente estudo permitiu realizar uma retrospectiva 

histórica e evolutiva acerca da concepção de infância, 

traçando um paralelo com a evolução jurídica do direito da 

criança desde a Antiguidade, a sua configuração de 

proteção integral do momento histórico presente. 

Verificou-se também que a criança, no contexto social e 

familiar dos povos da Antiguidade, e demais divisões 

históricas, não era considerada como sujeito de direito. 

Portanto, verificamos que no período da 

Modernidade, houve uma tímida evolução com o 

sentimento da infância em alta, pois a sociedade passou a 

ter participação social na vida familiar e escolar, com um 
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profundo ideal religioso. Somente a partir da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990, que a criança e o adolescente 

deixaram de ser vistos como objetos, e foram reconhecidos 

como pessoas de direito. 

Com isto, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

em consonância com a Constituição Federal, elegem a 

família, a sociedade e o Estado como os responsáveis para 

assegurar a garantia dos direitos fundamentais. 

Por fim, destacamos que a análise que acabamos de 

construir, visa também alertar para a crescente condição de 

miséria, de desigualdade e violência a que são impostas às 

crianças e aos adolescentes atualmente, no Brasil. Ressalta-

se que tamanha negligência, omissão e descaso colocam em 

xeque a responsabilidade e competência do Estado, da 

sociedade e da família, no crescimento social e moral dos 

jovens, fazendo que estes ao se tornarem adultos não 

tenham solidez em sua formação.  
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CAPÍTULO 10 
 

A PESQUISA UNIVERSITÁRIA EM 

QUESTÃO: ECOS DE DERRIDA 
 

Anderson de Alencar Menezes90 

Angelina Renata Andrade Ribeiro dos Santos91 

Lidiane dos Santos Barbosa92  

 

INTRODUÇÃO 

 

A intenção de escrever este texto nasceu de 

inquietações e provocações originárias de debates no 

decorrer das disciplinas em um programa de pós-graduação 

em educação. Nelas, fomos levados a pensar a atual 

situação da pesquisa em educação no país, principalmente 

                                                             
90 Licenciado em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, 

Bacharel em Teologia pelo Centro Unisal - Campus Pio XI (São Paulo), 

Mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco e 
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no que se refere ao seu papel, através de textos que 

sinalizavam limitações, perspectivas e desafios. 

Deparamo-nos, então, com seu aparecimento 

histórico, datado de 1930, como política do Estado 

brasileiro, com o propósito de afirmar-se perante a 

sociedade como responsável pela educação, e fortalecida na 

década de 1960, através do governo militar, como 

mecanismo parar formar professores qualificados, visando 

a atender à expansão do ensino da graduação e fomentar a 

pesquisa científica para o desenvolvimento nacional. 

Embora ainda muito recente foi possível observar 

nos últimos 50 anos o alto crescimento no número de 

pesquisas da área de educação no Brasil, suas variações 

temáticas de referenciais teóricos e metodológicos. Como 

consequência, presenciamos o aumento da literatura que 

trata do tema, estando longe de esgotar-se. 

Paralelo ao alto crescimento em número de 

pesquisas, deparamo-nos também com a pulverização do 

trabalho universitário e seu viés intelectual, na medida em 

que, associado a ele, institucionalizaram-se práticas como 

aumento de horas/aula, diminuição do tempo para 

mestrados e doutorados, avaliação pela quantidade de 

publicações, colóquios e congressos, multiplicação de 

comissões e relatórios, etc. Nesse sentido, consideramos 

necessário abrir um espaço para reflexão sobre como a 

educação é pensada pelos agentes públicos, mediante 

transformações socioeconômicas e culturais, como pano de 

fundo para justificar agendas políticas de iniciativas 

multinacionais. 
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Portanto, o presente trabalho tem por objetivo 

discutir a situação da pesquisa nos cursos de pós-graduação 

no Brasil, com ênfase nas pós-graduações em educação, 

através de um diálogo com o pensamento do filósofo 

franco-argelino Jacques Derrida. Nesse sentido, 

apresentamos pontos fundamentais quanto às condições de 

produção de pesquisa nos cursos de pós-graduação e, por 

conseguinte, seus paradoxos no âmbito da universidade, 

locus estratégico para a produção e fomento do espírito 

científico, justificando, assim, a reflexão sobre o papel da 

universidade na relação com a pesquisa, à qual trazemos 

neste texto. Para tal, esse estudo assume caráter qualitativo 

de cunho bibliográfico, no qual o diálogo com Derrida é 

feito mediante o livro “O olho da Universidade”. 

A escolha por tal autor se deu em função de, na 

perspectiva de Derrida (1999), ser impossível dissociar o 

trabalho acadêmico de uma reflexão sobre as condições 

político-institucionais desse trabalho. Para o filósofo, essa 

reflexão é inevitável, visto que ela não é mais um 

complemento exterior do ensino e da pesquisa, mas deve 

atravessar e até afetar seus próprios objetos, suas normas, 

seus procedimentos, seus objetivos. 

Através da interlocução com autores como Warde 

(1990), Freitag (1995), Chauí (2003), Santos (2011) e Dias 

Sobrinho (2015) buscamos identificar o lugar-comum da 

pesquisa nos cursos de pós-graduação no Brasil. Como 

parte da pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, esse 

diálogo nos permitiu discutir a situação da pesquisa nos 

cursos de pós-graduação no Brasil.  
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Ademais, por meio desse arcabouço teórico, foi 

possível abordar o papel da pesquisa na Universidade 

brasileira a partir das transformações econômico-sociais. 

Com vistas a introduzir a lógica mercantil de políticas 

neoliberais no funcionamento atual dentro das 

universidades públicas, a produção intelectual da pós-

graduação brasileira segue a mesma lógica, baseando-se na 

perspectiva do saber como mercadoria.    

Outrossim, com o olhar voltado para a pesquisa em 

educação, visualizar seu ordenamento, guiado na lógica da 

produção, faz-nos apontar paradoxos marcantes que, ao 

serem destacados, demonstram a composição do quadro 

estrutural da pós-graduação brasileira em educação.  

Entre a atual situação da pesquisa nos cursos de pós-

graduação em Educação no Brasil, o papel que esta 

desempenha e as contribuições epistemológicas de Derrida, 

encontramos ecos que nos possibilitam a reflexão entre o 

fenômeno educativo no campo universitário e o 

funcionamento da sociedade ontem e hoje.   

 

A essência e a crise da Universidade: paradoxos na 

pesquisa 
 

Iniciaremos parafraseando, ao modo derridiano, a 

discussão deste artigo: “Como falar, hoje, da 

Universidade?”. À guisa de responder à pergunta suscitada, 

buscamos compreender seu papel na sociedade, sua 

essência e as transformações que ela tem sofrido em sua 

história dentro do Estado Republicano. 

Segundo Dias Sobrinho (2015, p. 582), “a educação 

tem papel importante na espacialidade da interatuação do 
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desenvolvimento da consciência crítica e da produção de 

condições favoráveis à elevação dos indivíduos e das 

sociedades”. Portanto, é essencial formar cidadãos 

portadores de sólidos conhecimentos em diversas 

dimensões da existência humana, ao compreendermos que 

a pesquisa, como um dos tripés da universidade, se assim 

for, atenderá à função maior que tem, isto é, o 

melhoramento do viver coletivo social. Dito de outra forma, 

a pesquisa potencializa o pensar crítico sob a base da 

produção pautada no olhar e na escuta da realidade 

cotidiana. Assim: 

 
A universidade é uma instituição da sociedade cuja 

missão essencial consiste em dar forma e conteúdo à 

construção da vida das pessoas e, ao mesmo tempo, 

contribuir para solucionar os problemas do conjunto 

da população, no âmbito de sua competência e de 

acordo com suas possibilidades (DIAS SOBRINHO, 

2015, p. 584). 

 

Portanto, a universidade é uma instituição social e, 

como tal, exprime de maneira determinada a estrutura e o 

modo de funcionamento da sociedade como um todo. Por 

isso, a presença de opiniões, atitudes e projetos conflitantes 

que exprimem divisões e contradições da sociedade 

(CHAUÍ, 2003), o que não quer dizer que seja um simples 

reflexo, mas em suas relações internas, próprias do espaço 

universitário, há elementos políticos, sociais, econômicos e 

culturais legitimados dentro das universidades, a exemplo 

da interferência do Estado na definição de recursos 

financeiros destinados ao funcionamento da Universidade 

Pública. Há, aí, uma relação permanentemente conflituosa, 
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já discutida por Derrida (1999) de forma contundente na 

conversação póstuma com Kant e Heidegger, relação que é 

causadora do mal-estar na Universidade. Porém, para o 

filósofo, trata-se de um conflito essencial, sob o qual está 

pautada o vínculo entre os objetivos do Estado sobre a 

universidade e a reflexão crítica sobre como esses objetivos 

mantêm a vida social. 

A universidade possui como elemento fundante o 

reconhecimento público de sua legitimidade, que lhe 

confere autonomia perante outras instituições sociais. 

Autonomia do saber em face da religião e do Estado, 

enquanto conhecimento guiado por uma lógica própria 

(CHAUÍ, 2003).  Tal conhecimento, referido como 

educação e cultura, após as revoluções sociais do século 

XX, passa a ser concebido como constitutivo da cidadania, 

portanto, direito do cidadão. A Universidade é um espaço 

púbico especializado, no qual se supõe a todo o momento a 

construção do debate público, com surpresas 

argumentativas, que visam a construir o espírito científico 

mais apurado e refinado, com fins sociocognitivos e 

político-semânticos. 

Desse modo, “a universidade, como instituição 

social diferenciada e autônoma, só é possível em um Estado 

republicano e democrático” (CHAUÍ, 2003, p. 5, grifo 

nosso), entretanto ela se apresenta como um braço do 

Estado que, em alguma medida, representa interesses de 

empresas privadas. Nessa perspectiva, a atual localização 

da educação em setor de serviços não exclusivos do Estado 

acarretou a transformação da universidade em organização 

social. Assim, com o arrefecimento do Estado neoliberal, a 
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educação, estimulada pela pesquisa utilitarista e fomentada 

pelas multinacionais, converte a Universidade em 

organização social, transformando a formação discente e 

docente, bem como a pesquisa, em uma máquina 

fragmentada de competição humana para o mercado de 

trabalho. 

A distinção entre instituição social e organização 

social, de inspiração frankfurtiana, pensada por Freitag 

(1995) propõe a tese de que o desenvolvimento das 

pesquisas na Universidade pode conduzir à sua destruição, 

pois ela é entendida somente a partir do ponto de vista 

tradicional de ensino e desenvolvimento reducionista de 

saber. Compreendemos, dessa maneira, que a fonte do 

desenvolvimento da pesquisa universitária tende, 

atualmente, a induzir uma mutação fundamental da 

natureza da universidade, que a faz passar de instituição 

social (sociológica) e de instituição de formação para uma 

organização social (ou de fonte organizacional) de 

produção e de controle. Essa mutação é perigosa não 

somente para a universidade, mas para a sociedade, que 

perde sensivelmente seu lugar por excelência de instituição 

de síntese e de orientação crítica. Assim, a maior parte de 

suas pesquisas são determinadas pelas exigências de 

mercado, impostas pelos financiadores, avaliadas por 

índices de produtividade de professores e alunos, o que nos 

coloca frente à possibilidade de sua descaracterização. 

 

Uma vez que um dos aspectos centrais da 

universidade é precisamente ser o lugar em que se 

podem ser elaborados as condições de um 

determinado juízo de valor sobre as finalidades da 
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sociedade, na medida em que representa uma 

instituição privilegiada – e mesmo sem dúvida, única 

– na qual se desenvolve a construção dos 

conhecimentos e dos saber-fazer particular. Pode 

ainda ser orientada por uma reflexão que nos engaje 

na ‘pesquisa’ de um caminho parecidamente crítico 

ao caráter sempre dinâmico (FREITAG, 1995, p. 30). 
 

Como tal, essa universidade, que pode também ser 

caracterizada como operacional, está referida ao conjunto 

de meios particulares para obtenção de um objetivo que 

atenda a interesses também particulares. Ela se utiliza de 

estratégias guiadas pelos princípios da eficácia, sucesso e 

emprego. Dessa forma, a docência adquire o status de 

transmissão rápida de conhecimentos, pensada como 

habilitação para inserção eficaz no mercado de trabalho, e 

a pesquisa segue o padrão organizacional de esteira de 

produção, como técnica de intervenção e alcance de 

resultados (CHAUÍ, 2003). 

Entre sua essência e o momento que a universidade 

vive na atualidade, vivemos uma crise institucional. Tal 

crise faz com que a Universidade enfrente seus contextos 

complexos e multifacetados, dentre eles a sociedade do 

conhecimento, interpelando seus sentidos, seus propósitos 

e sua essência. 

Para entendermos esse conflito na Universidade, de 

forma global, buscamos em Santos (2011) a compreensão 

sobre como se dá o processo caótico, o qual faz parte do que 

se denomina de crise institucional, uma vez que, durante a 

crise e ao refletir sobre os setores de serviços particulares, 

ela perde seu caráter democrático, dado que reforça a 

divisão e exclusão social. 
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Pode dizer-se que nos últimos trinta anos a crise 

institucional da universidade na grande maioria dos 

países foi provocada ou induzida pela perda de 

prioridade do bem público universitário nas políticas 

públicas e pela consequente secagem financeira e 

descapitalização das universidades públicas. 

(SANTOS, 2011, p. 16) 
 

Nessa perspectiva, vivemos um momento marcado 

pela mercantilização da Educação, em que a formação 

universitária está sob o interesse do neoliberalismo. Assim, 

a produção acadêmica também entra em crise e gera um 

conflito, visto que reflete interesses antagônicos: manter o 

perfil crítico e autônomo ou ceder aos interesses 

neoliberais?  

De acordo com a experiência de outros países, a 

indução da crise se dá intencionalmente, para reduzir a 

autonomia da universidade até o patamar necessário à 

eliminação da produção e divulgação livre de conhecimento 

crítico, pondo a universidade a serviço de projetos 

modernizadores autoritários, de modo a submetê-la a 

concorrências desleais, uma vez que não há investimento 

adequado (SANTOS, 2011). 

Ainda para responder à questão acima e 

considerando que esta pesquisa propõe discutir a produção 

acadêmica em educação, será necessário fazer algumas 

considerações sobre a pesquisa educacional brasileira. 

Durante a seleção de material, observamos que, dentre os 

dados de cunho histórico, muitos dos conflitos identificados 

se repetiam, em uma demonstração do quadro preocupante 

da situação da pesquisa educacional no Brasil.   
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Dentre tais conflitos, Warde (1990), no artigo “O 

papel da pesquisa na pós-graduação em educação” ressalta: 

o negligenciamento nos orçamentos das universidades, a 

dissociação pesquisa e ensino, assim como a submissão da 

pesquisa ao ensino, conjunta a indefinição do mestrado 

entre formar professores ou pesquisadores e o 

questionamento quanto ao caráter científico da pesquisa. 

Falaremos um pouco sobre esses aspectos, visto que 

deles surgem discussões importantes para compreender a 

situação da pesquisa em educação no Brasil. 

A princípio, em função do esvaziamento dos 

investimentos nos serviços públicos aqui já citados, é 

identificado o negligenciamento nos orçamentos das 

universidades. Nesse aspecto, de acordo com Warde 

(1990), a maior parte dos trabalhos realizados resulta de 

esforços individuais, o que gera falta de condições de 

manutenção das universidades e ausência de tradição de 

pesquisa nos meios educacionais, inviabilizando a 

ritualização exigida pelas agências de fomento. Ainda em 

função do esvaziamento em investimento e posterior 

negligência nos orçamentos das universidades, para manter 

viva a pesquisa, amplia-se tanto o conceito de pesquisa que 

nele tudo cabe. 

Além disso, Warde (1990) destaca que a dissociação 

entre pesquisa e ensino é expressão da subordinação da 

pesquisa ao ensino, o que gera um inevitável paradoxo do 

mestrado e doutorado entre formar professores ou 

pesquisadores. Através da dissociação pesquisa e ensino, 

ocorre o isolamento da produção acadêmica, separando o 
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que é produzido na graduação do que é produzido na pós-

graduação. 

Ao representar parte da formação continuada, as 

pós-graduações em educação ganham o caráter de 

aperfeiçoamento profissional e, com isso, suas pesquisas e 

produções nos afastam da utilidade social em detrimento da 

aplicabilidade (WARDE, 1990). 

Diante disso, tais aspectos produzem 

questionamentos quanto ao caráter científico da pesquisa e 

seu papel social e fragmentação dentro da própria 

universidade, a qual fragiliza os programas de pós-

graduação em educação.  Ademais, a autora destaca que, 

dentre os paradoxos no papel da pesquisa educacional 

brasileira, está “a indefinição quanto às finalidades de seus 

cursos e, consequentemente, quanto ao modelo norteador 

de sua estrutura e de seu modo de operar” (WARDE, 1990, 

p. 71).  

A partir desta concepção, Warde (1990) aponta que 

o modelo de universidade até agora apresentado 

operacionaliza o ensino a ponto de subordinar a pesquisa à 

prática de ensino em sala de aula. Tal subordinação 

corrobora com a simples reprodução de conhecimentos em 

sala de aula outrora elaborados e formulados. As propostas 

de solução para essa crise intencional, diga-se de passagem, 

envolvem mudança de perspectiva universitária, o 

incentivo financeiro e a ênfase na pesquisa em associada ao 

ensino.  

A Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd) promove reuniões que 

proporcionam, dentre inúmeras temáticas, discussões 
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acerca das atuais condições da pesquisa em educação. 

Percebemos que, nos últimos anos, a pesquisa na pós-

graduação está em posição de resistência.  

As temáticas, a exemplo das reuniões regionais da 

ANPEd, em São Luís e em João Pessoa, vieram nessa 

perspectiva e intituladas respectivamente:  "Democracia em 

risco: a pesquisa e a pós-graduação em contexto de 

resistência" (2017) e "Educação e Democracia em Risco: o 

papel da pós-graduação em tempos de crise" (2018). As 

condições da pesquisa em educação no Brasil se repetem, 

de tal modo que, ao ler os apontamentos feitos por Warde 

(1990), temos a impressão de estar lendo um texto escrito 

nos últimos anos. 

Nessa linha de raciocínio, consideramos importante 

colocar aqui a nota de repúdio emitida pela ANPed, em 24 

de julho 2019, a qual demonstra o esvaziamento dos 

investimentos por meio do negligenciamento nos 

orçamentos das universidades e reafirma o que foi 

investigado ao longo da pesquisa desenvolvida neste artigo. 

 

A diminuição de investimentos em Ciência e 

Tecnologia vai consolidando-se e silenciosamente 
desmontando as condições de produção e 

internacionalização no Brasil. A gravíssima situação 

do CNPQ tem sido reiteradamente denunciada pelas 

entidades. Na última semana uma mensagem na 

página do CNPQ informa que está suspensa a seleção 

de bolsistas referentes a Chamada CNPq Nº 22/2018 

- Bolsas Especiais no País e Exterior. 

Historicamente e em todos os países com boa 

produção científica, a pesquisa com diálogo nacional 

e internacional se faz com regularidade e 

planejamento. As inscrições para seleção de bolsas 
especiais no país e exterior significam protocolos 
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entre universidades, diálogo com supervisores no 

Brasil e no exterior. Não é possível produção 

científica quando pesquisadores não podem planejar 

suas ações e ao inscrever-se em um edital não sabem 

se ele existirá até o final. 

As entidades de estudos e pesquisas em educação 

lamentam e repudiam veementemente o desmonte da 

política de investimento na ciência e tecnologia, que 

tem como objetivo construir um novo país, assentado 
na ignorância e na submissão de seu povo93. 

 

É possível perceber uma denúncia sobre a 

diminuição dos investimentos em Ciência e Tecnologia que 

se consolida e, silenciosamente, desmonta as condições de 

produção intelectual e internacionalização no Brasil. O 

documento ainda aponta que a gravíssima situação do 

Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) tem sido 

reiteradamente denunciada por entidades de estudo e 

pesquisa em educação e reafirma o que foi investigado ao 

longo da pesquisa desenvolvida neste artigo. 

Instituições de ensino sem pesquisa não são 

universidades, podem ser faculdades privadas, institutos e 

empresas, da mesma forma que “as pesquisas 

imediatamente pragmáticas, utilitárias visam apenas, em 

primeiro lugar, a responder às necessidades do 

conhecimento ou de informações pontuais e deveriam ficar 

a cargo de instâncias extrauniversitárias” (FREITAG, 1995, 

p. 65). 

É nesse ínterim que encontramos em Derrida 

(1999), na obra “O Olho da Universidade”, reflexões 

                                                             
93 Disponível em: http://www.anped.org.br/news/nota-de-repudio-ao-

desmonte-da-politica-de-ciencia-e-tecnologia-no-brasil. 
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importantes. Para o filósofo, pensar a Universidade é pensar 

também suas responsabilidades. Seu argumento é baseado 

na perspectiva da desconstrução, na qual os conceitos são 

interrogados, questionados a ponto de não estacionar. A 

racionalidade dialética própria do processo de 

desconstrução que a Universidade é e deve continuar a ser 

submetida faz com que esta questione também sua origem 

e sua essência. Assim, ao nos colocar na posição de refletir 

sobre os conflitos internos da universidade, ela também nos 

põe diretamente para pensar a relação necessária desta com 

o seu exterior, ou seja, sua responsabilidade. 

Derrida (1999), dessa forma, recorre a Kant para 

explicar a origem e a responsabilidade da Universidade:  

 

Há cerca de dois séculos, Kant respondia, em termos 

de responsabilidade. A Universidade, que ideia, 

perguntei há pouco. Não é uma má ideia, diz Kant, ao 

abrir O conflito das faculdades. E, com seu notório 

humor, deixando de lado uma história mais laboriosa 
e mais torturosa, finge tratar essa ideia como um 

achado, uma boa solução que teria passado pela 

cabeça de um indivíduo muito imaginativo, em suma, 

uma invenção de um troço bastante racional que um 

biscateiro genial teria proposto que o Estado 

patenteasse. E, no Ocidente, o Estado teria adotado o 

conceito dessa mui engenhosa máquina. E a máquina 

teria funcionado. Não sem conflito, não sem 

contradição, mas, talvez, justamente graças ao 

conflito, e ao ritmo de suas contradições (DERRIDA, 

1999, p. 84). 
 

Através desses apontamentos, Derrida considera o 

conflito parte da construção da ideia de Universidade e, 

partindo dessa concepção, o autor inicia a segunda parte do 

texto discutindo sua essência, com o seguinte 
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questionamento: “Como não falar, hoje, da Universidade?”. 

Identificamos, nessa pergunta, e com os posteriores 

argumentos do autor, a clareza do quão importante é 

questionar a Universidade. Tal questionamento é, 

sobretudo, uma provocação ao leitor. Provocação esta que 

nos leva a pensar o que Derrida interroga sobre qual “razão 

de ser” da Universidade. 

Sendo a Universidade o lugar do saber, o autor 

problematiza o que representa o saber, e afirma que tal 

dimensão é constituída por um “saber aprender” e 

“aprender a saber”. Assim, por meio da metáfora das 

abelhas, destaca o papel da escuta no processo “saber 

aprender/aprender a saber”. Para ativar a memória e a 

inteligência, é preciso saber ouvir, escutar o que ressoa. É 

preciso fechar os olhos para escutar melhor. A abelha sabe 

muitas coisas, mas não sabe aprender, pois não tem a 

faculdade de ouvir. A Universidade seria, pois, o lugar da 

escuta por excelência, pois ela deverá ser sempre a guardiã 

do pensamento. 

Fazendo referência a Kant, Derrida afirma que a 

Universidade devia regular-se por uma “ideia de razão”, a 

de uma totalidade do saber presentemente ensinável. 

Porém, ele observa que há um sentimento esmagador de 

inadequação perante tal essência e, mesmo diante desse 

sentimento e das práticas que o fazem surgir, salienta que 

jamais se fundou um projeto de Universidade contra a 

razão. 

A dominação moderna do princípio da razão dirige-

se ao encontro de uma perspectiva tecnocientífica que 

dissimula o princípio da razão de modo a desqualificá-lo, 
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dando espaço ao que Derrida chamou de “princípio de 

fundamento”. Tal princípio impõe-se no espaço 

universitário e marginaliza o papel central da Universidade 

frente à política de pesquisa e de ensino. 

Sobre tal inversão, Derrida (1999) destaca que a 

essência da Universidade, o princípio de razão, que não é 

pensado dentro dela mesma: 

 

[...] se a Universidade de hoje, lugar da ciência 

moderna, “se funda sobre o princípio de 

fundamento”, nenhures encontramos nela o próprio 

princípio de razão, nenhures este é pensado, 

interrogado, questionado em sua proveniência. [...] 

um fundamento cujo próprio fundamento permanece 

invisível e impensado (ibid., p. 138). 
 

Em oposição a esse movimento, Derrida afirma: 

“Sou decididamente a favor das Luzes de uma nova 

Alfklärung universitária.” (ibid., p. 127) Alfklärung, termo 

kantiano, compreende o processo de maioridade da razão, 

esclarecimento, autonomia, alcançada na medida em que a 

Universidade, enquanto instituição de ciência e ensino, 

privilegiar o “saber aprender” e o “aprender a saber” ao 

escutar através de questionamentos seus processos internos.  

Nesse sentido, sinaliza Derrida (1999) a 

necessidade de pensar acerca da atualidade concreta dos 

problemas da Universidade, dentre tais o caráter utilitarista 

e pragmático que as pesquisas universitárias têm adquirido: 

 

Uma pesquisa “finalizada” é uma pesquisa 

autoritariamente programada, orientada, organizada 

em vista de sua utilização [...]. Pois sabe-se cada vez 

melhor que, sem ser imediatamente aplicada ou 

aplicável, uma pesquisa pode ser rentável, utilizável, 
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finalizável de maneira mais ou menos diferida [...]. 

Prefere-se também “finalizar” a “aplicar”, pois a 

palavra é menos “utilitária” e permite inscrever as 

finalidades nobres no programa (DERRIDA, 1999, p. 

139-140). 

 

O autor destaca o uso da palavra “finalizar” em 

detrimento da palavra “aplicar”, fazendo uma crítica a 

respeito do caráter nobre que se deseja transmitir com as 

finalidades do programa de pesquisa, visto que é uma 

palavra menos utilitarista. Para o filósofo, a busca pela 

finalização da pesquisa ou mesmo as pesquisas 

tecnicamente lucrativas não coadunam com a nobreza dos 

objetivos dos programas universitários. Não há nem mesmo 

como distinguir a finalização da pesquisa fundamental 

(aquela que versa sobre a crítica epistemológica ou a crítica 

do ser). A questão posta é, pois, ao que vai servir a pesquisa 

finalizada. Ela só deve ser concebível caso seja inspirada na 

verdade e na razão para que não seja usada em favor do 

lucro por si só e em desfavor do ser. Pode-se dizer que esta 

é uma responsabilidade da nova universidade. 

O filósofo franco-argelino encerra o texto com mais 

uma reflexão: “despertar ou ressituar uma responsabilidade, 

na Universidade ou perante a Universidade, fazendo-se, ou 

não, parte dela.” (op. cit., p. 146). Tal reflexão se coloca 

bifurcada na medida em que compreende que a 

Universidade deve adquirir um caráter de comunidade de 

pensamento para além do pensamento técnico, científico ou 

mesmo filosófico, em que sua responsabilidade não pode 

ser apenas acadêmica, mas deve ir além do programa, tendo 

em vista os impactos sociais da pesquisa, uma vez que 

podem vir a ser apropriados inadequadamente. 
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Formulações em pesquisa feitas, independentes das 

questões filosóficas, sociológicas e históricas, são 

superficiais, pois não se atrelam aos objetivos da 

Universidade. Nesse caso, corre-se o risco de o pensamento 

ser deturpado para fins eminentemente de exploração 

comercial, desembocando na exploração humana, sem 

qualquer consideração ética sobre o ser. 

Além disso, de forma breve, Derrida (1999) 

questiona se a Universidade tem por missão essencial 

produzir competências profissionais de modo a preparar o 

discente para a vida extrauniversitária em uma relação de 

profissionalização ou não. 

Em seu último parágrafo, o mesmo autor nos deixa 

mais uma provocação. Provocação esta que mobiliza para 

pensar os desdobramentos deste texto: 

 

A título de momento, lembro-lhes meu incipit e a 

única questão que coloquei ao começar: como não 

falar, hoje, da universidade? Tê-lo-ei dito ou tê-lo-ei 

feito? Terei dito como não se deveria falar, hoje, da 

Universidade? Ou terei falado como não se deveria 

fazê-lo, hoje, na Universidade? 
Somente outros poderiam dizê-lo. Começando por 

você. (DERRIDA, 1999, p.157, grifo do autor) 
 

Ecos de Derrida: à guisa de conclusões 
 

Entre a pesquisa universitária e a obra o “Olho da 

Universidade” de Derrida, num debate profícuo sobre sua 

essência, encontramos sons que ecoam na direção e nos 

matizes que buscamos dar nesse texto. Através desta 

pesquisa, é possível buscar potencialidades para a 

transformação de paradigmas. Os ecos de Derrida 
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constroem solo epistemológico, no qual o caráter tecnicista 

e utilitarista perde espaço e a Universidade tem sua função 

reestruturada.  

Assim como Derrida, defendemos o papel essencial 

da Filosofia como conhecimento capaz de refletir e 

problematizar o conflito também essencial da Universidade 

existente entre o poder e o saber. O conflito estimula o 

pensar crítico contra a fomentação de uma universidade que 

forme competências técnicas para o mercado de trabalho 

como simples e mecânicas mãos de obras para postos 

laborais mantenedores da lógica capitalista exploratória. 

Assim, a Universidade, como o lugar da escuta por 

excelência, trazer à tona seus conflitos por meio de 

temáticas presentes em seus trabalhos, resultado de sua 

produção intelectual e acadêmica (tal como feito aqui), 

inclui pensar em seus conflitos, em um exercício de escuta 

como característica da maioridade da razão.  

O caráter utilitarista sinalizado por Derrida e 

praticado por universidades, especialmente no mundo 

ocidental capitalista, converge para a instrumentalização, 

ou seja, promove ações estratégicas de planejamento, 

previsão e controle para subsidiar o fortalecimento de 

interesses particulares, de organizações multinacionais com 

fins para maior lucro, mais capital, muito mais para 

robustecer o mercado do que para atender à sociedade em 

suas necessidades mais coletivas possíveis, como indicado 

por Chauí (2003) e Dias Sobrinho (2015), através da 

perspectiva frankfurtiana de Freitag (1995). 
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Outrossim, observamos que a redução do tempo dos 

mestrados e doutorados, a docência como simples 

transmissão de informações ou até mesmo conhecimentos 

reproduzidos, acarreta problema no aspecto avaliativo, a 

partir da produtividade docente e discente. Além das 

relações contratuais flexíveis apontadas por Warde (1990), 

são indicativos de uma instituição educacional vulnerável e 

confluem para a crítica posta por Derrida (1999) ao caráter 

programado da pesquisa, com vistas a sua finalização, na 

qual é acatada para responder às necessidades específicas 

de determinados grupos, com determinados projetos de 

ordem política, a exemplo das pesquisas financiadas e a 

serviço de instâncias militares.  

Nesse sentido, assim como na proposição 

derridiana, os caminhos que a pesquisa universitária 

percorre hoje descaracterizam sua essência. Aquela 

essência a qual diz respeito ao que é mais caro à 

Universidade, a Razão. Esta justifica o seu caráter, pois a 

razão de ser da pesquisa, na universidade, fundamenta os 

seus fins últimos, a responsabilidade desta perante o 

processo de evolução e transformação da sociedade. 

Portanto, tais descaracterizações distanciam-na de sua 

responsabilidade social, acadêmica e científica.  

Diferente de um modelo no qual a universidade, 

como organização e não instituição social, sobrepõe-se 

promovendo o incremento da pesquisa para atender, 

especialmente, ao mercado, ao lucro, ao capital, à pesquisa 

pautada pelo princípio da Razão, amparada na escuta, no 

“saber aprender” e “aprender a saber” e essa finalidade 

funda um conjunto de fatores essenciais para o 
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desenvolvimento da educação no seu objetivo mais 

elementar: favorecer a emancipação humana, pois essa é a 

base para uma sociedade mais justa, democrática, 

culturalmente evoluída e economicamente justa. 

Compreendemos, portanto, que a dificuldade que a 

Universidade tem de pensar em si mesma, em seu papel 

social, é também um dos problemas que corrobora com a 

perda do espaço no atual contexto neoliberal já debatido. A 

dificuldade de colocar-se em seu papel de escuta por 

excelência, de “saber aprender” e “aprender a saber” tem 

colocado a Universidade em perigo frente aos modelos de 

organização, de corporações educacionais, de modo a 

favorecer os meios para fazer da pesquisa educacional um 

instrumento de poder nas mãos de poucos. 

Considerando ainda que a universidade, 

inevitavelmente, reflete a exterioridade e é um palco de 

disputa de poder que se pleiteiam ideologias, conceitos de 

qualidade e finalidades da educação em geral, ao colocá-la 

diante de reflexões semelhantes a estas aqui propostas, 

conferimos a ela um espaço de resistência através da 

possibilidade de pensar em seu conflito,  
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